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Poiret posa une main sur mon bras, en signe
d'avertissement. “Non, mademoiselle, dit-il, ne

parlez pas à ces filles, elles ne sont pas ici.”

ALISON SETTLE (In :EVANS, 2006, p. 84)
*Jornalista do Daily Mirror, ao tentar entrevistar manequins no

desfile de Paul Poiret, em 1920.

Le mannequin n'est pas cet instrument en bois,
dépourvu de tête et de coeur sur quoi on accroche les

robes comme sur un portemanteau. Le mannequin
vivant qui a été crée par le grand Worth, premier du

nom, initiateur de l'industrie de la grande couture,
prouve bien que le mannequin de bois ne répondait

pas à ses besoins. Le mannequin vivant, c'est une
femme qui doit être plus femme que les femmes.

Elle doit réagir sous un modèle, aller au-devant de
l'idée qui prend naissance à même ses formes, et

aider par ses gestes et attitudes, par toute
l'expression de son corps, à la genèse laborieuse de

la trouvaille.

PAUL POIRET (2017, p. 36)
*Texto Le mannequin, do primeiro tomo de suas memórias, En

habillant l'epoque.
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RESUMO

METÁFORA DO CABIDE:
CORPO E APARIÇÃO NOS DESFILES DE MODA

Os desfiles de moda colocam à visualidade propostas vestimentares sobre corpos humanos,
geralmente  os das  modelos  magras.  No contexto contemporâneo,  ora são elogiadas  como
cânones de beleza, ora questionadas quanto à realidade de suas formas corporais e à qualidade
de sua presença e ação nas passarelas:  são tidas,  em muitos  momentos,  como cabides  de
roupas. Mas são elas  que, aliadas às roupas, conformam figuras  humanas, em atitudes que
miram  a  composição  de  possibilidades  de  aparição.  O  nosso  estudo  se  debruça  sobre  o
processo desse por em forma, investigando os corpos vestidos de desfiles de moda, utilizando
como exemplos para análise quatro marcas/designers brasileiros da edição de outubro de 2016
da São Paulo Fashion Week: Animale,  Lab, Água de Coco e Ronaldo Fraga. Partimos da
compreensão das visualidades apresentadas em desfiles de moda como corpos vestidos, em
que  corpo  e  roupa  operam  juntos  para  a  composição  da  forma  em possibilidades  de
combinações; e a capacidade cinética de corpo e roupa, elemento que dinamiza a visualidade.
Nesse sentido, atentamos para essa realização dos corpos vestidos nos desfiles de moda por
meio de sua ação e movimentos corporais, que são da competência de sua dimensão sensível,
se relacionando, portanto, com a cultura  e o espaço  de maneira intersubjetiva. Tal  fato nos
instiga a ter  em conta,  no  por em forma estudado,  a relação dos corpos com os tipos  de
desfiles  e seus  elementos, como locação,  som e adereços,  toda  a  atmosfera  simbólica  da
apresentação elaborada, que direciona as maneiras de aparição do corpo. Os corpos vestidos
de desfiles de moda se desvelam, assim, como formas complexas, sensíveis e expressivas de
vazamentos corporais.

Palavras-chave: corpo, moda, cultura, desfiles de moda, corpo cabide, vazamentos corporais.
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RÉSUMÉ

LA MÉTAPHORE DU CINTRE :
CORPS ET APPARITION DANS LES DÉFILÉS DE MODE  

Les  défilés  de  mode  mettent  en  scène  des  propositions  visuelles  sur  les  corps  humains,
habituellement ceux des mannequins minces. Dans le contexte contemporain, elles sont vantés
comme des canons de beauté, mais d’autre part sont remises en question sur la réalité de leurs
formes corporelles et la qualité de leur présence et de leur action sur les podiums: elles sont
souvent vus comme des cintres de vêtements. Cependant sont eux qui conforment, avec les
vêtements,  des figures humaines,  par des attitudes  qui visent la composition des types de
possibilités d’apparition. Notre étude se concentre dans le processus de ce mettre en forme, à
travers de l’enquête sur les corps vêtus de défilés de mode, en utilisant comme exemples
d'analyse quatre labels/créateurs brésiliens à la saison d'octobre 2016 de la São Paulo Fashion
Week: Animale, Lab, Água de Coco et Ronaldo Fraga. Nous partons de la compréhension des
visuels présentés dans des défilés de mode en tant que corps habillés, dans lesquels le corps et
le vêtement travaillent ensemble pour la composition de la forme, qui se traduisent par des
possibilités de combinaisons; et la capacité cinétique des corps et des vêtements, un élément
qui dynamise les visuels. En ce sens, nous considérons cette activité  réalisatrice des corps
habillés dans les défilés de mode à travers leur action et mouvements corporels, qui sont de la
compétence  de  leur  dimension  sensible,  donc,  en  relation  avec  la  culture  et  l'espace  de
manière intersubjective. Une telle réflexion nous invite à prendre en compte, dans le mettre
en  forme  étudié,  la  relation  des  corps  avec  les  types  de défilés  et  ses  éléments,  tels  que
l'endroit, le son, les accessoires, toute l'atmosphère symbolique de la présentation élaborée,
qui dirige les façons d'apparition des corps. Les corps habillés en défilés de mode se révèlent
ainsi comme des formes complexes, sensibles et expressives des fuites corporelles.

Mots-clés : corps, mode, culture, défilés de mode, corps-cintre, fuites corporelles.
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ABSTRACT

METAPHOR OF THE HANGER:
BODY AND APPARITION IN THE FASHION SHOWS

The fashion shows place to visuality dressing proposals on human bodies, generally those of
the thin models. In the contemporary context, sometimes they are praised as canons of beauty,
and at other times they are questioned about the reality of their corporal shapes and the quality
of their presence and action on the runways: they are often seen as clothing hangers. But they
are the ones who, allied  to  the clothes,  conform human figures,  in attitudes  that  aim the
composition of possibilities of apparition. Our study investigates the process of this  put in
form, by examining the dressed bodies in fashion shows, using as examples for analysis the
bodies in runways of four brazilian brands/designers of the October 2016 season of São Paulo
Fashion  Week:  Animale,  Lab,  Água  de  Coco  and  Ronaldo  Fraga.  We  start  from  the
comprehension of the visuals presented in fashion shows as dressed bodies, in which body
and clothes work together for the composition of the form in possibilities of combinations;
and the kinetic capacity of body and clothing, an element that dynamizes the human visual. In
this sense, we look for this realization of the dressed bodies in fashion shows through their
action and their  body movements,  which are the competence of their sensitive dimension,
related, therefore, with culture and space in an intersubjective way. Such a thought urges us to
take into account, in this studied put in form, the relation of bodies with the types of fashion
shows and with their elements, such as location, sound, props, the whole symbolic atmosphere
of  the  elaborated  presentation.  The dressed bodies  in  fashion shows are thus  revealed  as
complex, sensitive and expressive shapes and forms of body leaks.

Keywords: body, fashion, culture, fashion shows, hanger body, body leaks.
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INTRODUÇÃO

Em um ateliê de costura, um estilista dos anos 1950 procura conhecer em centímetros

o seu material de trabalho, o corpo feminino. Ele o mede, parte por parte: busto, acima do

busto, abaixo do busto, do pescoço ao busto, do busto aos quadris; do ombro ao cotovelo, do

cotovelo ao punho; cintura, pernas… Nessa cena, que faz parte do filme  Trama Fantasma

(2017), a mulher medida está ligeiramente desconcertada com a situação. O estilista, então,

lhe pede que fique normal. “Normal como?”, os olhos da mulher parecem perguntar, no que o

estilista esclarece: ereta. Ao continuar suas medições, ele informa à mulher que ela não tem

seios. Esta se desculpa, mas é imediatamente tranquilizada por ele: “Não, não, perfeito. Meu

trabalho é te dar alguns. Se eu escolher.” Ao final, o estilista a deixa com uma assistente, que,

em meio ao aparente desconforto que a mulher medida tenta disfarçar, lhe diz: “Você tem a

forma ideal. […] Ele gosta de um pouco de barriga.”

Esse  pequeno  recorte  (Vídeo  1) (YOUTUBE;  MOVIECLIPS,  2018)  nos  mostra

alguns elementos instigantes em relação ao corpo na moda. O estilista tem o poder de dar

formas aos corpos – se ele  quiser!  –,  como mostrado quando essa personagem informa à

modelo que pode lhe dar seios. O poder do estilista se presentifica sobre o corpo por meio das

roupas  que  edifica:  seu  tecido  estruturado  pode  conferir  as  formas  desejadas,  e  mesmo

indesejadas  e  impensáveis  aos  corpos.  Nesse trabalho,  roupa e  corpo são os materiais  de

trabalho do estilista, materiais de trabalho do mundo da moda1. Os tecidos são marcados em

centímetros  e  metros,  cortados,  picotados;  o  corpo  também  é  esquadrinhado,  quase  que

dissecado, e as medidas, que o fixam em números, parecem transformar o corpo da modelo

em objeto. 

Nesse sentido, o último momento da cena nos é especialmente provocador: a forma

ideal. O mundo da moda pede e fixa formas de corpo, principalmente o feminino, visando um

padrão sobre o qual trabalhará.  Mas, ainda que no mundo da moda e em nossa sociedade

ocidental  atualmente seja atípico uma saliência na barriga como um atributo de um corpo

feminino  considerado  ideal,  para  o  estilista  do  filme  é  essa  particularidade  física  de  sua

modelo  que  é  por  ele  valorizada.  Nessa  cena,  evidencia-se,  portanto,  uma especificidade

corporal: os corpos humanos possuem, tal qual as digitais, suas singularidades e, para a roupa

ter um caimento perfeito, é preciso desvendá-los e frequentemente enquadrá-los. Do mesmo

modo, o estado habitual do corpo para a mulher medida é a sua própria postura, mas o que o

1 Adotamos o termo mundo da moda como referência a tudo o que é produzido por essa grande instituição
social  moderna  e  contemporânea:  indústria  da  moda,  estilistas,  lojas,  campanhas  publicitárias  de moda,
produtos de comunicação voltados à moda, desfiles, modelos etc.
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estilista crê “normal” para um corpo que deverá vestir e apresentar uma roupa nova (uma

postura ereta) indica a necessidade de adestramento para a tarefa. É essa exigência que, mais

uma  vez,  nos  revela  a  presença  das  especificidades  corporais,  não  só  em  suas  formas

anatômicas, mas também nos modos, gestos e movimentos próprios que cada corpo possui. É

essa existência variante do humano que pede, ao menos no mundo da moda, uma adequação

às suas condições específicas. 

Uma das exigências mais conhecidas para o corpo da modelo da moda atualmente é o

enquadramento  no tipo  magro,  portanto,  constantemente  considerado como um cabide.  A

ideia  de cabide,  como uma metáfora  dos corpos da moda,  se  estende dessa dimensão do

aspecto também à atividade que realiza, à dimensão da função, frequentemente considerada

mecânica, promovendo uma profusão de corpos-imagem tidas como padronizadas. É sobre

essa metáfora que esta tese se debruça: trata do corpo nos desfiles de moda e em que medida

ele pode efetivamente ser considerado como um cabide de roupas. O corpo no mundo da

moda se depara com medidas e fixações, em que as singularidades das formas e movimentos

corporais precisam ser moldados em nome de uma maneira específica de apresentar roupas

novas. São essas questões, referentes ao corpo tomado pelo mundo da moda, que nos levaram

à nossa proposta de pesquisa. 

As indagações de emergência da pesquisa remontam, ainda, a relação pessoal com o

mundo da moda, mas, antes, foram construídas em outras das minhas práticas e experiências

em atividades que têm o corpo como um dos principais operadores. Primeiro, uma brevíssima

prática teatral (um ano e meio, entre 1998 e 1999), que mostraram que tanto a voz como o

corpo comunicam e são capazes de exprimir ideias e convocar sentidos. Após, e de maneira

mais  profunda,  entre  1998  e  2003,  a  ginástica  rítmica  apareceu  como  possibilidade  de

expressão artística sem palavras, mas pelo corpo e, mais do que isso, pela superação do corpo:

é um esporte que exige elasticidade extrema, ritmo de dança e manejo de aparelhos, tudo ao

mesmo tempo, e em que a criatividade da coreografia deve ser plenamente adequada a regras

e pontuações, isto é, à técnica. Finalmente, uma última incursão, que durou cerca de três anos,

de 2003 a 2005: o agenciamento como modelo. A questão do “corpo ideal” foi justamente o

argumento que me foi dado para o convite ao agenciamento. Após esse contato inesperado e

até então impensável, participei de um interessante e, a meu ver, divertido curso de “Modelo e

Manequim”, no qual me foram ensinados como desfilar e algumas dicas de poses para fotos,

maquiagem pessoal e etiqueta,  além da produção de um  book fotográfico.  Na agência de

modelos, o desfilar era o mais ensaiado e, dentre as possibilidades de atuação como modelo,
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era a que mais me satisfazia, a ponto de me levar a frequentar as mesmas aulas de passarela

recorrentemente em outras edições do mesmo curso. 

Na prática, participei de alguns poucos desfiles, pois a faculdade de jornalismo já me

tomava tempo e o mercado de moda da cidade de Salvador-Bahia era bastante tímido – pelo

menos, essa foi a interpretação que fiz para a minha breve atuação. Nesse ambiente da moda,

as medições aconteciam semelhantemente à cena do filme citado, bem como os pedidos de

posturas e formas de andar. A magreza finalmente se tornava beleza e ideal, mas, por sua vez,

oscilava nas seleções para desfiles, em que ora uma aprovação para um trabalho confirmava

que esse tipo de beleza servia, ora uma negativa revelava que não era um ideal tão ideal. Essa

foi uma das primeiras inspirações de questionamentos que surgiram à época sobre os corpos e

a atividade das modelos da moda. Nesse sentido, as seleções eram momentos instigantes, pois

me levavam a refletir sobre o próprio processo, invisível ao observador dos desfiles. Em uma

dessas  seleções  para  um  desfile,  uma  modelo  que,  a  meu  ver,  andava  reto,  foi  pedida

insistentemente  que  andasse…  reto.  Assim,  outros  questionamentos  surgiam,  como  por

exemplo: “Se somos todas formalmente padronizadas, treinadas em nossos modos e devemos

desfilar igual, qual o sentido das seleções?” 

Teatro,  ginástica  e  desfilar:  três  atividades  que  têm  o  corpo  como  operador

evidenciado. Tais práticas me fizeram defrontar com a questão das potencialidades do corpo,

me indicando que ele não seria somente o resultado de ensaios, enquadramento a regras e

formas físicas: especialmente o âmbito expressivo parecia me indicar algumas possibilidades

e  potenciais  respostas.  Tais  inquietações  foram edificadas  e  aperfeiçoadas  no  âmbito  das

minhas  pesquisas  acadêmicas,  culminando  principalmente  na  Pós-graduação,  quando  me

lancei a pesquisar a moda no mestrado, e ao questionar justamente o corpo da moda e suas

potencialidades no doutorado.

No interior do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade, o

olhar que proponho sobre o corpo leva em conta, em primeiro lugar, sua inseparabilidade da

cultura, que o contém, o modela e o apresenta. Compreendemos cultura como modo de vida,

conforme expressado pelo pesquisador de estudos culturais Raymond Williams (1992, p. 13):

Assim,  há  certa  convergência  prática  entre  (i)  os  sentidos  antropológico  e
sociológico de cultura como ‘modo de vida global’ distinto, dentro do qual percebe-
se, hoje, um ‘sistema de significações’ bem definido não só como essencial, mas
como essencialmente  envolvido em todas as  formas  de atividade  social,  e  (ii)  o
sentido  mais  especializado,  ainda  que  também  mais  comum,  de  cultura  como
‘atividades artísticas e intelectuais’, embora estas, devido à ênfase em um sistema de
significações geral, sejam agora definidas de maneira muito mais ampla, de modo a
incluir não apenas as artes  e as formas de produção intelectual  tradicionais,  mas
também todas as práticas significativas – desde a linguagem, passando pelas artes e
filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem esse campo
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complexo e necessariamente extenso.” (WILLIAMS, 1992, p. 13).

A partir do modo de viver de uma sociedade, se engendram formas e modos gerais do

corpo, as interferências e investimentos que nele são realizados e suas maneiras gestuais, que

culminam em suas formas de se apresentar. O mundo da moda participa desse processo, como

uma  das  “práticas  significativas”  do  mundo  ocidental,  ao  menos  desde  a  modernidade

(LIPOVETSKY, 1989). É no interior de uma cultura, constituída como um modo de vida,

onde são elaborados, veiculados e reelaborados os sentidos de suas produções, incluindo aí as

formas  de  composição  e  apresentação  do  corpo,  tanto  aquelas  diretamente  oriundas  de

instituições, como o mundo da moda, como as maneiras pessoais de apresentação à sociedade

por meio das aparências, as quais participam dos processos de relacionamento, comunicação e

trocas simbólicas. 

Esse caráter  interacional  da cultura é  observado por  Geertz (2008),  que entende a

produção de significados como oriunda da relação entre os indivíduos e seu meio. O autor

mostra  esse  vínculo  quando defende  que  é  a  cultura  que  vai  conduzir  o  comportamento

humano; por outro lado, é justamente a capacidade de ser singular em um ambiente de certo

modo padronizado, que, diz  Geertz, caracteriza a espécie humana, conferindo à cultura sua

dimensão ativa e significadora, modulando os sentidos engendrados nessa relação.

Tornar-se  humano  é  tornar-se  individual,  e  nós  nos  tornamos  individuais  sob  a
direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados historicamente em
termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas. (2008, p.
64).

Portanto, o corpo aparece como reflexo do modo de vida de uma cultura, ao tempo em

que revela-se como fruto dos modos individuais  a  partir  dos quais se vive a  partir  dessa

mesma cultura e seus “sistemas de significados”. Para o sociólogo David Le Breton (2007), a

existência do corpo no mundo implica as dimensões pessoal, social e cultural, interferindo não

só nas formas de percepção dos indivíduos, mas também de sua ação e representação. Como

defende o autor, o corpo é local do simbólico e de inscrição e reprodução de imaginários;

“espelho  do  social”,  na  medida  em  que  é  uma  das  vias  de  significações  elaboradas,

negociadas  e  expressas em uma coletividade,  revelando os traços  sociais  de uma cultura.

Assim,  “o corpo também é,  preso no espelho do social,  objeto  concreto  de  investimento

coletivo, suporte de ações e de significações, motivo de reunião e de distinção pelas práticas e

discursos que suscita.” (LE BRETON, 2007, p. 77). 

Ao mesmo tempo, está na capacidade humana em forjar os elementos  que lhe são

dados pela cultura que a contém, a constituição e reelaboração desta como modo de vida, a

partir do uso que se faz dela. São esses modos, entre o geral e o individual, que emergem
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quando se observa as maneiras pelas quais os corpos agem. Nesse sentido,  Merleau-Ponty

(1999) nos guia durante nossas reflexões ao longo da tese, ao compreender o corpo justamente

como fruto dessa dimensão intersubjetiva, que constitui os modos de cada indivíduo a partir

da experiência única que efetuam com o mundo – ambiente, objetos e pessoas.

Para a proposta de investigação desta pesquisa, tomamos o corpo, que é apresentado

nos  desfiles  de  moda  como  uma  imagem  pronta,  em  verdade  como  uma  unidade  de

composição complexa. Complexa porque, em primeiro lugar, o corpo dos desfiles de moda,

que visa apresentar uma roupa, aparece, portanto, vestido, e essa relação deve ser levada em

conta  quando  examinamos  a  aparição  corporal.  Malcolm  Barnard (2003)  entende  que  as

roupas  são  forma de comunicação  não-verbal  para  além da combinação  de elementos  de

significados fixos para o envio de mensagens: considerando a moda como fenômeno cultural,

o autor se refere às roupas como produção, negociação e troca de significados. As roupas

apresentadas  em um desfile  de moda são geralmente  elaboradas  no interior  de uma ideia

central, compondo uma coleção; mas, como produto da cultura, antes de fixar significados,

apresenta sugestões de usos, se configurando, assim, como vetor de sentidos. Ainda, as roupas

conferem aos corpos formas variadas e mesmo modos de agir diversos no uso, que são fruto

tando da relação formal entre corpo e roupa quanto da simbólica e cultural.

O corpo dos desfiles de moda se complexifica ainda mais, pois se relaciona à aparição

em um local bastante específico. Não é o corpo em uma ação do cotidiano, aquele que anda

em casa, no trabalho e nas ruas; tampouco é o corpo da moda das revistas ou outdoors: é o

corpo  em  movimento,  no  interior  de  uma  ambientação  cênica.  Cenário  e  iluminação

comporão um clima sobre o qual os corpos agem e, junto a isso, a própria passarela indica o

tipo de caminho a ser percorrido: em formato de “S”, “U”, “V” ou simplesmente uma reta. A

coreografia vai dizer onde e como o corpo vestido irá, consequentemente em qual ângulo será

apresentado ao público, e, mais do que isso, dirá se o andar será rápido ou lento, duro ou

descontraído, ao embalo de uma música, que pode ser um ruído, uma melodia, vozes, gritos

ou sussurros.  São tipos  de  desfiles  diversos,  que,  quando ocorrem em semanas  de  moda

mundiais,  carregam especificidades  mercadológicas  locais,  artísticas  e  técnicas,  chegando

mesmo a conformar uma aura no qual esses corpos são imersos.

A modelo é assim constituída e apresentada, e deve se relacionar com a roupa que

veste e o espaço que a contém ao realizar o seu trabalho de mostrar-se. Antes, dentro do

elenco de modelos de cada agência, são procuradas certas especificidades corporais – tanto as

padronizadas  quanto  certas  características  físicas,  de  beleza,  motoras  (o  andar  e  a

gestualidade),  e mesmo relacionadas à personalidade,  atitude e fama, que influenciarão na
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ação da modelo na passarela e na visualidade humana que se pretende mostrar para cada

desfile. Em segundo lugar, as modelos devem se relacionar ao que cada marca de moda e sua

coleção vislumbram como conceito,  a partir  de um tipo feminino que devem encarnar  na

passarela.  Como tal,  sua aparição deve expressar tais  ideias por meio de seus corpos, em

formas e modos. Cada peça vestimentar, com seus tecidos e modelagens, comporá, junto ao

corpo,  sugestões de possibilidades  de aparição.  Deste  modo,  um olhar  sobre o corpo dos

desfiles  de  moda  como  metáfora  de  cabides  deve  considerar  tal  complexidade  corporal,

inserida nas especificidades do mundo da moda que o elaboram e o compõem.

 Assim, pautamos a nossa pesquisa a partir desses três momentos do por em forma dos

corpos de desfiles de moda, refletindo  sobre a metáfora do cabide a partir da complexidade

que os constitui, tendo como referência a realidade brasileira. A observação de desfiles de

moda nos é crucial nesse sentido, exemplos de verificação. Em nosso processo de pesquisa,

tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto outra realidade que não a brasileira: em

nossa pesquisa de campo na França, entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017, no âmbito da

cotutela com a Université Paris Nanterre, fomos a dois desfiles de conjunturas diferentes em

Paris. A partir de um convite, presenciamos o desfile da designer brasileira Carol Barreto na

Black  Fashion  Week (BFW),  no  dia  12  de  dezembro  de  2015;  e  o  desfile  da  designer

holandesa  Dorhout Mees na  Paris Fashion Week (PFW),  no dia 2 de outubro de 2016 – o

qual, gostaríamos de sublinhar, conseguimos após um ano de tentativas, visto que se trata de

uma das  maiores  semanas  de  moda  do  mundo,  de  público  altamente  restrito.  Esses  dois

desfiles já nos informaram sobre possíveis conjunturas sobre as quais os corpos da moda são

apresentados, especialmente em se tratando de uma cidade que é considerada capital da moda.

A escolha dos desfiles brasileiros a serem analisados teve como referência o período

do desfile da  Paris Fashion Week presenciado, o segundo semestre de 2016.  Embora não

tenhamos a intenção de realizar uma comparação, as considerações feitas sobre os desfiles

franceses  já  nos  deram  base  e  foram  exercício  inicial  para  a  observação  e  análise  dos

brasileiros escolhidos, além de terminar por apontar especificidades do evento que representa

a semana de moda do Brasil, a  São Paulo Fashion Week (SPFW). Dentre os 26 desfiles da

SPFW42, edição que  aconteceu de 23 a 28 de outubro de 2016, nossa intenção foi buscar

alguns  que,  por  nossa  experiência  na  área,  entendemos  que  apresentariam  os  corpos  de

maneiras  diversas  (em tipos de desfiles  e propostas vestimentares/formas  de cobertura  do

corpo),  para  que  pudéssemos  verificar  o  por  em  forma e  os  modos  com que  os  corpos

preferidos  pelo  mundo  da  moda  apareciam  e  agiam,  e  em  que  medida  essa  dinâmica,

aparentemente homogênea de corpos cabide, se efetivaria. 
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Portanto,  escolhemos  quatro desfiles  da  SPFW42:  Animale,  Lab,  Água de Coco e

Ronaldo Fraga. Coincidente e oportunamente,  essa edição da  SPFW foi palco de algumas

mudanças quanto às maneiras de se apresentar os corpos, tanto em relação a suas formas

físicas  quanto às dinâmicas  de sazonalidade da indústria  da moda,  que consequentemente

interferem  no  tipo  de  cobertura  corporal  que  pode  ser  apresentado  nesse  espaço.  Como

desfiles  que  apresentaram  corpos  tipicamente  elencados  para  desfiles  de  moda  –  corpos

magros –, escolhemos o da Animale, por apresentar um formato de desfile e uma coleção, a

nosso ver, bem comerciais, com calças, saias e camisas urbanas; e o desfile da Água de Coco,

que, como uma marca de moda praia, se situa como um típico desfile que deixaria partes do

corpo mais a mostra, no caso, também se utilizando de uma estrutura comercial de desfile e

coleção. Por outro lado, nessa edição de transformações da SPFW, pudemos escolher também

modos ainda pouco recorrentes de mostra de corpos em desfiles de moda, servindo-nos do

desfile da  Lab, que propôs uma diversidade corporal nas passarelas, apresentando, além de

corpos magros, alguns corpos gordos, e afirmando uma maioria de corpos negros; e do desfile

de  Ronaldo Fraga,  um manifesto  em favor  da  causa  transexual,  levando  justamente  uma

totalidade  de  modelos  femininas  trans  para  sua  passarela.  Isso  nos  permitiu  ampliar  a

perspectiva de análise desse por em forma dos corpos e da discussão da metáfora do cabide,

conseguindo  abarcar  tanto  os  corpos  popularmente  compreendidos  como  de  uma  beleza

padronizada, quanto outras propostas, menos usuais para esse espaço da moda. 

A observação dos quatro desfiles foi realizada posteriormente a sua realização, a partir

de vídeos e fotos. A existência de registro da imagem em movimento, inclusive, foi um dos

critérios  para  a  escolha  dos  desfiles  brasileiros,  que  precisariam apresentar  os  corpos  de

maneiras diferentes, como já apontamos, mas que deveriam imprescindivelmente ter material

em vídeo disponível na plataforma on-line Youtube. Toda a nossa observação foi feita a partir

dos  vídeos  dos  quatro  desfiles  (os  quais  referenciamos  no  texto  da  tese  em  momento

oportuno).  As  fotos,  do  site  Fashion  Foward (FFW)  –  fonte  escolhida  por  ser  um  dos

principais  veículos  de  comunicação de  moda brasileiro  –,  foram utilizadas  para ilustrar  a

nossa  análise  na  tese,  especialmente  quando  tratamos  da  relação  entre  corpo  e  roupa.

Esclarecemos, também, que informações de outros veículos de comunicação da internet foram

buscadas para enriquecer o nosso trabalho, mas usados somente após a observação detalhada

dos desfiles.  Elaboramos fichas para a observação detalhada de cada um dos quatro desfile

escolhidos da SPFW42 (Apêndices A, B, C e D), bem como outras fichas de classificações,

que não visaram fixar tipos corporais ou de desfiles, mas como uma possível interpretação e

meio que nos ajudou a realizar a nossa discussão.
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A nossa análise, tanto da relação corpo e roupa quanto do corpo em movimento nos

quatro  desfiles  elencados,  também  não  são  uma  tentativa  de  decifração  de  significados

preteridos  pelas  marcas  e  estilistas  ou  concluídos  pelo  público.  O  que  buscamos  é  uma

interpretação possível que nos permita observar e atestar as potencialidades do corpo em sua

relação com a roupa, como o desfile de moda e na realização da atividade demandada nesse

espaço. Nosso posicionamento teórico já indica a nossa compreensão dos corpos e da moda

como parte  da cultura,  que nos permite  interpretações,  justamente  porque não se trata  de

significados  a  serem descobertos.  Tais  interpretações,  vale  dizer,  se  relacionam  à  minha

posição de pesquisadora da área da moda e da cultura, com alguma experiência pessoal em

desfiles de moda, e outras condições que devem ser pontuadas desde já, como o meu lugar

como pessoa branca e magra ao tratar de alguns corpos negros e gordos em um dos desfiles

analisados:  tal  classificação,  por exemplo,  é,  igualmente,  uma interpretação possível,  feita

visando auxiliar na análise pretendida. Podemos localizar a nossa abordagem, portanto, como

compreensiva,  nos  termos  destacados  por  Cidreira (2014)  em A moda  numa perspectiva

compreensiva, da interdependência entre sujeito e objeto e de um esforço de empatia pelo

vivido por outrem. 

A abordagem compreensiva vai utilizar procedimentos clínicos e históricos que se
ligam à “originalidade irredutível” dos eventos e coloca, desse modo, o acento sobre
o armazenamento de dados subjetivos coletados, a fim de acrescer  o sentido dos
resultados e escolher uma orientação “interpretativa” que leve em conta o fato de
que o pesquisador é também um agente e que ele participa, então, da constituição
dos eventos e processos observados. (CIDREIRA, 2014, p. 18).

As precauções sobre a plausibilidade da interpretação tiveram especialmente na ideia

de corpo de  Merleau-Ponty (1999) uma ancoragem teórica,  e  em categorias,  como as  de

Duggan (2002) para desfiles de moda, as fichas de observação que desenvolvemos, além da

nossa experiência, que nos permitiu aferir o desfilar dos corpos a partir de alguns parâmetros

técnicos, conforme abordaremos na tese.

Um outro critério metodológico que gostaríamos de esclarecer se refere à escolha de

corpos do  gênero  feminino  para  discutir  a  metáfora  do  corpo  cabide. Há  duas  razões:

primeiro, por meu lugar como mulher na sociedade, do qual posso problematizar o tema com

mais propriedade, ademais tendo estado também no lugar de modelo em desfiles de moda;

segundo, porque é a modelo feminina que usualmente é considerada um cabide da moda,

levando tanto os aspectos positivos de sua posição enquanto cânones de beleza, quanto os

negativos da metáfora observada: oscilam entre a beleza e o glamour de suas realizações nas

passarelas e a acusação de corpos irreais, padronizados e modos mecanizados. É sobre esse

viés, inclusive, que análises de áreas diversas – jornalísticas, da saúde e psicologia, e mesmo a
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ainda escassa produção acadêmica sobre o tema na própria área da moda no Brasil – têm se

debruçado: a observação das imagens da moda têm os corpos como foco de preocupações, em

que a figura magra da modelo é exemplo de hegemonia de padrão de beleza,  de modo a

influenciar  socialmente  o  gosto,  sendo um dos principais  representantes  de  problemas  de

saúde relacionados à imagem pessoal, anorexia e bulimia, por exemplo.

Nossa abordagem não desconsidera o problema que uma imagem e padrão de beleza

privilegiado pode e frequentemente influencia na sociedade, reconhecendo, desde já, que o

mundo da moda possui tal poder de balizar as ideias sobre o gosto e a beleza corporal pela

posição que ocupa socialmente e pelas imagens que veicula.  No entanto,  nossa proposta é

lançar um outro olhar sobre os corpos da moda, acrescentando à área uma investigação que se

debruce justamente sobre as capacidades geralmente invisibilizadas dos corpos nos desfiles de

moda, ora pela massificação com que são apresentados, ora pela preocupação que esse fato

encerra.

Em nossa pesquisa,  o corpo cabide feminino foi observado, portanto,  privilegiando

três momentos  do  por  em forma,  compondo três  partes  do  trabalho,  cada  qual  com dois

capítulos: a relação corpo-roupa (Parte I, capítulos 1 e 2), o espaço de atuação dos corpos da

moda (Parte II, capítulos 3 e 4) e a aparição das modelos em suas formas e modos corporais

(Parte III, capítulos 5 e 6). Assim, compondo a Parte I, no primeiro capítulo a ideia de corpo

cabide  é  destrinchada  em sua  composição  (aspecto  e  função)  e  problematizada  quanto  à

metáfora.  Esclarecemos  a  condição  de  mostra  do  corpo  cabide  na  era  da  moda,  uma

necessidade  social  ocidental  que  é  exacerbada  no  ambiente  de  corte  do  século  XVIII  e

utilizada, pelo corpo feminino, como signo de poder burguês no século XIX, culminando na

institucionalização da lógica da mostra da moda no corpo e do corpo cabide pelo mundo da

moda no século XX. Evidenciamos, em seguida, a relação intrínseca do corpo com a roupa,

uma das formas de investimento cultural  sobre o corpo e a aparência  (como os adereços,

maquiagens, tatuagens, perfurações e cirurgias), capaz de moldar a imagem física do corpo,

alongando-a, como na Idade Média, e apertando sua estrutura, como com os corsets durante

séculos,  culminando  no  emagrecimento  corporal,  reforçado  pelo  mundo  da  moda  e  sua

indústria de maneira cada vez mais incisiva com as imagens dos corpos da moda. Visto essa

imbricação social entre corpo e roupa, partimos para o trabalho e adoção da ideia de corpo

vestido, um termo frequentemente utilizado nos estudos sobre a moda e a indumentária, mas

que  não  é  apresentado  propriamente  como  um  conceito  na  área.  Elencamos  algumas

abordagens sobre o uso dessa terminologia, discutindo as materialidades e interações mútuas

de corpo e roupa, bem como suas plasticidades que ganham sentido no uso, nos apropriando
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da ideia de corpo vestido para compreender os corpos dos desfiles de moda como unidades de

sentidos.

No segundo capítulo, são considerados alguns parâmetros importantes para observar

o corpo no âmbito dos desfiles de moda, a saber: a beleza e o movimento. O corpo cabide da

moda é frequentemente compreendido como belo, um dos padrões de beleza mais festejados

na contemporaneidade. Discutimos sobre o julgamento de gosto na sociedade e na cultura,

percebendo que a valoração sobre a beleza é reconfigurada para o estabelecimento de ideais

de corpo. Atentamos para os aspectos da intersubjetividade e da comunicabilidade das ideias

de beleza nessa operação, levando em conta não só o julgamento das artes, mas também a

percepção da beleza  na vida prática,  como nas aparências  corporais.  Já o movimento  é a

maneira  pela  qual  os  corpos  dos  desfiles  de  moda  são  apresentados,  ativando  as

potencialidades  das roupas,  conformando o modo de aparição do corpo vestido.  Por isso,

afirmamos a presença do corpo no mundo e sua relação com ele pelo movimento, atentando

para a motricidade como dimensão sensível através da qual o corpo se relaciona com a roupa

para efetivar a aparição da unidade corpo vestido, inclusive nas passarelas. Demonstramos a

importância do movimento para a composição expressiva das imagens do corpo, maneira pela

qual as ideias de corpo são colocadas, reapresentadas e expressas, como nas esculturas, dança,

esportes, shows de divas da música pop e desfiles de moda. Esses dois aspectos, da beleza e

do  movimento,  são  importantes  para  pensarmos  no  contexto  do  corpo  cabide  brasileiro,

considerado e valorado justamente em seus aspectos físicos ditos miscigenados, bem como

seus modos únicos de se movimentar, conformando todo um imaginário, no país e no exterior,

sobre a imagem das modelos brasileiras.

A  Parte  II evidencia  o  espaço  que  comporta  e  apresenta  os  corpos  cabide  como

corpos  vestidos:  os  desfiles  e  as  semanas  de  moda.  No  terceiro  capítulo,  tratamos  do

surgimento  do  formato  “desfiles  de  moda”,  em  meados  do  século  XIX,  demandando

concomitantemente a mostra das roupas novas em corpos humanos. Tratava-se de momento

de privilégio das aparências em ambiente burguês sob a lógica do espetáculo, bem como da

estetização do mundo, que operava sobre a imagem dos bens de consumo, promovendo a

estetização e mesmo a espetacularização das roupas, dos corpos e de seus espaços de mostra.

Ilustramos  o  desenvolvimento  dos  desfiles  de  moda,  do  ir  e  vir  de  modelos  em  salões

glamorosos,  em  que  cerca  de  300  looks eram  apresentados  e  podiam  ser  tocados,  às

experimentações diversas que deram aos desfiles os recursos e as formas com que podem ser

realizados hoje: agregam cenário, trilha sonora, iluminação cênica e ações as mais variadas

dos  corpos  vestidos.  Mostramos  os  processos  mais  recentes  de  estruturação  e  as
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reconfigurações pelas quais os desfiles de moda têm passado, como mudanças na lógica da

sazonalidade e lançamento de coleções,  que influenciam nos tipos de coberturas corporais

(como  verão  X  inverno)  que  serão  apresentadas  nos  corpos.  Os  desfiles  dos  grandes

costureiros,  estilistas  e  marcas  foram organizados  em semanas  de  moda,  que  apresentam

corpos  vestidos  em  lógicas  próprias  e,  ao  mesmo  tempo,  globalmente  conectadas,

influenciando apresentações  e  eventos  de moda por  todo o mundo,  como os  desfiles  e  a

semana de moda parisiense influenciaram os do Brasil. Portanto, evidenciamos Paris, “capital

da moda” como popularmente conhecida,  problematizando tal  status e observando os dois

desfiles que presenciamos em 2015 e 2016,  para esse primeiro exame dos corpos em seu

âmbito: a Dorhout Mees e as relações corpo-roupa vistas na passarela, e preparações e ensaio

no backstage; bem como Carol Barreto e sua apresentação em um espaço de desfile para além

da semana de moda de Paris.

O quarto capítulo apresenta o contexto dos desfiles brasileiros, a qual ressaltamos a

espaça bibliografia específica; nesse sentido, a história da moda no Brasil apresentada por

Braga  &  Prado (2011)  nos  permitiu  reunir  muitas  informações  importantes.  Vimos,  por

exemplo,  que  os  primeiros  desfiles  brasileiros  tiveram  nos  formatos  franceses  grande

influência  no  início  no  século  XX:  das  casas  de  costura  aos  desfiles  das  feiras  de

comercialização de tecidos e roupas, foram desenvolvidos em formatos variados, culminando

no surgimento e aprimoramento dos profissionais da área, até a consolidação da  São Paulo

Fashion Week como principal semana de moda do Brasil e da América Latina. Apresentamos

a edição n. 42 da SPFW e, para retratar os quatro desfiles escolhidos e podermos analisar os

corpos que apresentaram, partimos de uma discussão sobre a qualidade dual dos desfiles de

moda, que oscilam entre o mercadológico e o artístico, sem perder de vista, em ambos os

casos,  sua  dimensão  estética,  que  engloba,  compõe  e  apresenta  proposições  de  corpos

vestidos. Localizamos os desfiles da Animale, Lab, Água de Coco e Ronaldo Fraga a partir da

tipologia  de  Duggan (2002),  compreendendo,  no  entanto,  que  os  tipos  de  arranjos  que

constroem os desfiles de moda os conformam de maneira múltipla, onde as tipologias podem

se encontrar concomitantemente em um mesmo formato. Identificamos certos elementos de

manipulação mais gerais, que são arranjados para o efeito “desfile de moda” e “apresentação

do corpo vestido” almejados por cada marca/estilista, a partir dos quais decompomos cada um

dos quatro  desfiles  analisados  em:  1)  aspectos  visuais  do  espaço,  como locação,  tipo  de

passarela e outros elementos da cena/espaço; 2)  aspectos visuais formais do foco do que é

apresentado, que são as roupas, combinados com adereços, maquiagem e cabelo e o tipo de

modelo;  e  3)  aspectos  construtores  da  ação  deste  foco,  como música  e  coreografia,  que
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motivam  a  dinamicidade  do  corpo  vestido.  Aqui,  ele  é  reafirmado  enquanto  aparição

complexa,  apresentado e visualizado em relação e a partir  dos elementos que compõem o

formato desfile de moda.

A Parte III da pesquisa se debruça propriamente sobre o elemento de manipulação 2,

que, em suma, se refere ao corpo vestido, sobre a qual lançamos mão da discussão sobre sua

aludida condição de corpo cabide. Após termos estudado sobre os desfiles de moda como

locais  que  remodelam  o  corpo  da  moda,  do  manequim  estático  ao  manequim  vivo,

reestruturado pelas  formas das  roupas  e  apresentado de diversas  maneiras  e  formatos,  no

início do  quinto capítulo compreendemos  o espaço dos desfiles de moda como lugar do

corpo em movimento, uma potência da imagem dos corpos da moda que nos permite afirmar

os desfiles de moda como espaços de experimentação de corpos vestidos. Refletimos sobre os

arranjos e visualidades dos corpos vestidos que figuraram em cada um dos quatro desfiles da

SPFW42 analisados,  observando  como  os  corpos  são  construídos  para  completar  a

composição de cada tipo de desfile, ao tempo em que estes configuram as maneiras pelas

quais  os  corpos  aparecem:  ora  padronizados,  como  típico  de  desfiles  comerciais,  ora

desnudos,  como  em  desfiles  moda  praia,  e  mesmo  possibilidades  de  presença  mais

pronunciadas desses corpos-sujeito, quando o desfile ensaia aproximações com as artes da

performance.  Especificamos  a  relação  mútua  da  operação  corpo-roupa  em  cada  um  dos

desfiles  estudados,  destacando  semelhanças  e  diferenças,  correspondências  e  desconexões

entre os corpos e as roupas que vestem e apresentam, em formas, texturas e cores de ambos.

De  modo  semelhante,  também realizamos  uma primeira  observação  dos  movimentos,  no

sentido de observar como operam para compor os corpos vestidos enquanto unidades visuais.

O sexto capítulo aprofunda ainda mais nossa observação sobre o  por em forma dos

corpos em desfiles de moda, se debruçando especificamente sobre a atividade e o papel dos

corpos. Destacamos a figura da modelo da moda, manequins humanas que apresentam beleza

exemplar,  mas  que  são  enquadradas  por  parâmetros  do  próprio  mundo  da  moda,  como

também acontece com seus modos e movimentos, conformando, aparentemente, uma massa

serializada em aspecto e função: corpos cabide. Nos voltamos, então, às formas e aparências

dos corpos da moda dos desfiles da SPFW42 analisados, já percebendo nuances de variações

mesmo  nos  corpos  magros  padrão  da  moda,  bem  como  em  outros  corpos  que  são

reconhecidos como belos e que por vezes permeiam o espaço dos desfiles de moda; buscamos

reforçar, ainda, que diferenças maiores já se fazem presentes na atualidade em desfiles que

propõem corpos compreendidos como “diferentes” sociais. Também procuramos mostrar que

as  nuances  de  diferenças  e  especificidades  corporais  não  se  referem  somente  à  forma  e
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aspecto  dos  corpos.  As  técnicas  do  desfilar,  ideia  que  desenvolvemos  com o  auxílio  do

conceito  de  técnicas  do  corpo  de  Marcel  Mauss (2003),  moldam a  ação  dos  corpos  das

modelos  em  movimentos  gerais  que  são  demandados  no  formato  desfiles  de  moda.  No

entanto, defendemos que, no interior de técnicas e da demanda de uma forma específica de

desempenho  em  cada  desfile,  cada  modelo  manifesta  vazamentos  corporais  em  seus

movimentos e gestos no desfilar. Como corpos humanos que, segundo Merleau-Ponty (1999),

agem por meio de seus esquemas corporais únicos, a ideia de metáfora do cabide para os

corpos da moda é anuviada pelo fato corporal humano intersubjetivo. Visto isso, realizamos

uma discussão sobre o papel das modelos nas passarelas, no encontro de noções como as de

expressão e representação, performance e performatividade,  tipos e personas, para mostrar

que as modelos da moda se encontram no intermédio fluido de desempenhos expressivos por

meio de seus corpos,  que são solicitados  por esse espaço reconhecível  e diverso que é o

desfile de moda.
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PARTE I

Architecte et couturier partent de rien et traduissent
leur pure imagination en matériaux. Tous deux ont à

plier leur imagination aux possibilités de ces
matériaux. Tous deux on à sacrifier à certains grands

principes fondamentaux d'harmonie, sans lesquels
aucune beauté n'est concevable. [...] en observant

cependant une certaine donnée initiale qui pour l'un
est la configuration du terrain, l'espace a remplir, et
pour l'autre le corps féminin. [...] Cependant, il est

une chose qui rend la tânche du couturier plus ardue:
LA COUTURE EST L'ARCHITECTURE DU

MOUVEMENT. Rien n'y a sa place qui ne permette
la vie.

PIERRE BALMAIN (2017, p. 74-75)
*Des rapports de l'architecture avec la couture, à Conférence

du jeune barreau de Bruxelles, em 1950.
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1. O CORPO CABIDE COMO CORPO VESTIDO

1.1 O corpo cabide como condição corporal na mostra das roupas de moda

O princípio da mostra

As modelos da moda são os corpos que apresentam as novas coleções e as sugestões

de presença elaboradas pelos estilistas no mundo contemporâneo, que têm preferido em um

padrão magro: são estes corpos, de volume estreito e que remetem visualmente à “silhueta” de

cabides de roupas, os institucionalizados como oficiais da mostra de moda. Assim, ao tempo

em que as modelos da moda carregam os significados contidos na palavra “modelo” – como

padrão, paradigma, referência –, sendo consideradas representantes do padrão corporal ideal

(pelo menos para a moda), remetem também ao aspecto e à função de cabides. O mundo da

moda perseguiu os princípios desse corpo como uma metáfora, ao procurar dar visibilidade a

sua função básica: a sustentação. 

Ao observarmos um cabide, podemos certamente afirmar sua qualidade funcional, de

sustentáculo de roupas. Dentre suas características, temos que o cabide é um pendente inerte,

um objeto que, de certo modo, remete à ossadura dos ombros humanos, conferindo nenhuma

ou mínimas interferências na visualidade da roupa que sustenta. Em um primeiro momento,

uma “condição cabide” dos corpos seria aquela que evidenciaria, portanto, uma função de

suporte  de  roupas.  Contudo,  compreendendo  a  moda  como  dimensão  que  executa  e

presentifica estilos de vida pela aparição através da relação estabelecida entre a roupa e o

corpo, podemos ir além, e definir  a condição cabide não somente como uma estrutura de

sustentação, mas como um corpo vivo que realiza uma mostra, a exposição da roupa de moda

à sociedade.

A ideia do corpo como um cabide, que ultrapassa sua natureza de suporte e destaca a

dimensão  de  mostra  de  roupas,  se  vincula  à  noção  de  aparição.  Esta  é  relacionada  não

somente ao uso de vestimentas, mas ao momento em que emerge uma verdadeira “lógica-

moda”, que, conforme defende Gilles Lipovetsky (1989), passa a reger a sociedade ocidental

a partir do século XIV: o anseio pelas novidades suscitou inventividades e trocas cada vez

mais constantes nos tipos e estilos das roupas e, com isso, o surgimento da moda vestimentar.

A lógica-moda se refere a uma disposição constante da sociedade ocidental aos investimentos

sobre a aparência, a partir da busca do estilo de presença pessoal, da elaboração de estilos de
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vida pela aparência de grupos e pelo cuidado e modelação corporal para a aparição social.

Nesse  sentido,  o  corpo  contemporâneo  está  inevitavelmente  disposto  ou  submetido  a  tal

condição de aparição, mostrando a si mesmo, mas também as vestes que carrega e o compõe.

Os corpos da era da lógica-moda seriam os cabides dessas roupas da moda, o meio dessa

mostra, dessa exibição.

Uma vez aliando a “condição cabide” dos corpos ao aparecimento da lógica-moda, da

troca vestimentar motivada pelo desejo pela novidade e pela vontade de aparição, ainda não

podemos,  portanto,  observá-la  como característica  de  momentos  anteriores.  Se  um corpo

cabide  é  aquele  que  ultrapassa  a  função  de  sustentação  e  se  relaciona  ao  desejo  e  à

necessidade  da  mostra  do  corpo  humano,  enquanto  um  composto  de  novidades  para  a

apreciação do outro, é prudente,  antes de tudo, relativizá-lo. A diferenciação das silhuetas

entre  masculino/feminino  pelas  vestes  na  Idade  Média,  por  exemplo,  representou  um

investimento inicial do anseio pelas mudanças, mas que só vai vigorar, de fato, com o ritmo

constantes  das  modificações  das  peças,  provocando  trocas  vestimentares  motivadas  pelo

parecer.

Durante dezena de milênios, a vida coletiva se desenvolveu sem o culto das fantasias
e das novidades,  sem a instabilidade e a temporalidade efêmera da moda, o que
certamente não quer dizer sem mudança nem curiosidade ou gosto pelas realidades
do exterior.  Só a  partir  do final  da Idade  Média  é  possível  reconhecer  a  ordem
própria da moda, a moda como sistema, com suas extravagâncias. A renovação das
formas se torna valor mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na
alta  sociedade,  a  inconstância  em matéria  de  formas  e  ornamentações  já  não  é
exceção, mas regra permanente: a moda nasceu. (LIPOVETSKY, 1989, p. 23)

O  desejo  pelo  novo  e  pela  aparição  relacionada  à  lógica  da  moda  teve  na  vida

aristocrática da corte europeia do século XVIII um dos exemplos mais representativos do

investimento exacerbado para a aparição. Foi o caso icônico de Maria Antonieta, a “rainha da

moda” (WEBER, 2008), que se utilizava da roupa como forma de marcar sua então frágil

posição na qualidade de rainha. Austríaca, casou-se com o futuro rei Luis XVI da França, em

uma corte  marcada  por  luxo, opulência  e  aparência  e,  desde então,  utilizou a  roupa para

driblar a depreciação que sofria por parte da nobreza e da burguesia em relação a seu sangue

austríaco  e  a  suas  maneiras.  A  rainha  passou  a  operar  verdadeiras  extravagâncias

vestimentares,  em suas formas de aparição enquanto corpo vestido,  fazendo da moda seu

instrumento político pessoal para marcar sua posição na corte francesa.

Nessa época,  estruturas  armadas  chamadas  de  panier (“cesta”,  em francês),  postas

debaixo das grandes saias, davam o contraste extremado com o tronco e o busto apertado

pelos corsets: “[…] as mulheres pareciam buscar a amplidão, e a saia se abria para os lados,

às vezes chegando a 4,5 metros […]” (LAVER, 1989, p. 130). É importante  ressaltarmos
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essas características da moda da corte,  pois no momento em que ela foi uma das grandes

promotoras da exacerbação das aparências, inclusive de forma ainda mais sinuosa na estrutura

corporal, evidenciou o poder sobre o próprio corpo, tomando-o como um meio de  suporte

para a  mostra da moda. Nessas condições, as mulheres pareciam realizar a dupla função do

cabide: a primeira, que seria aquela que faz alusão ao cabide estático, pela dificuldade do

movimento no uso de roupas monumentais e pelo imperativo social à inatividade corporal dos

“bem-nascidos”; e a segunda, que seria a de mostra, empregada nas aparições em bailes e

passeios nos jardins2, para que a roupa e os modos do corpo vestido fossem apreciados.

A partir do momento em que se quis por a roupa em evidência, os corpos, entendidos

como mostruários ou cabides, tomaram o lugar destes e lhes deram uma outra natureza para

além daquela da estaticidade e da escuridão dos guarda-roupas. O cabide como via para a

mostra de roupas revela, assim, uma condição cabide dos corpos femininos nesse contexto de

corte regido pela moda. A roupa troca seu papel de estar a serviço dos corpos, como cobertura

e como marcador de posições: também o corpo como cabide estaria, nessa situação, a serviço

da roupa, uma vez que, com o aparecimento da moda vestimentar, a visualidade do corpo vai

além do espelho e do espaço caseiro e serve para mostrar a grandiosidade e eloquência das

vestes,  os tipos de investimentos  que poderiam ser realizados sobre o corpo por meio da

roupa. Esse período, em particular,  ofereceu uma primeira exacerbação dessa condição do

mostrar, da exibição, que o corpo incorpora e o corpo cabide assume. 

O corpo por inteiro foi valorizado pela aparição, da qual a relação corpo-roupa teve

papel fundamental  ao elaborar a visualidade composta de silhueta,  ornamentos da moda e

modos dos gestos e movimentos do andar. Em sua relação com o corpo, a roupa foi aliada no

reclame  de  uma  maior  liberdade  sobre  os  investimentos  sobre  a  própria  aparência  e

valorização corporal, também se vinculando aos demais valores desse período, interessados na

funcionalidade  e  eficácia  do corpo,  o  que incluía  os  movimentos  que  qualificavam o ser

humano. Por isso,  Vigarello (2004) observa que passou a existir uma ligação entre a lógica

orgânica e a beleza, percebida justamente no desafio e êxito do movimento como expressão

do humano. A conquista do movimento do corpo feminino, comprimido por um corset, mas

relativamente possível nos quadris nas saias imensas, representava tanto a funcionalidade do

corpo, como a beleza do vivo e dos desenhos possíveis da roupa no corpo, nas singularidades

reveladas na ação, como forma mesmo de presença.

A  relação  corpo-roupa  para  a  mulher  no  século  seguinte  ainda  seria  aquela  que

comprimia e dificultava a mobilidade corporal, nos diversos modelos e estruturas de saias

2 Como retratado em O passeio matinal, pintura de Thomas Gainsborough, de 1785 (LAVER, 1989, p. 142).
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desenvolvidas e adotadas pela moda. No livro Moda e arte na reinvenção do corpo feminino

do século XIX, Ximenes (2011) informa que as crinolinas e as anquinhas eram como “gaiolas

ou jaulas” que dificultavam os movimentos. No entanto, a figura imobilizada da mulher se

colocava em atividade de forma cada vez mais constante e generalizada nos espaços sociais,

principalmente os urbanos, justamente como meio de se mostrar uma figura feminina “bem

apessoada”. O trabalho de Gilda de Mello e Souza (1987), em O espírito das roupas: a moda

no século dezenove, revela a importância do papel feminino na adequação e diferenciação de

classe, principalmente a burguesa, através da moda vestimentar e das “boas maneiras” no uso

da roupa, em seus movimentos e contingências corporais. A aparição da moda em uso realiza

e  completa  seu  vigor  expressivo:  “é  somente  em função  dessa  condição  pragmática,  das

condições de apropriação da peça que ela assume tal ou qual sentido.” (CIDREIRA, 2013, p.

54). Em nome de uma posição social, sustentada pela exibição de seus corpos vestidos, as

mulheres ultrapassaram a estaticidade e a compressão exercida pelas vestes e basearam sua

atuação social no movimento, como fundamento da atividade de mostra de moda. 

As  mulheres  andavam  pelos  salões  e  no  ambiente  urbano  do  século  XIX  com  a

intenção de serem vistas. Marie Worth, esposa do costureiro Charles Worth, por exemplo, se

misturava à  potencial  clientela  do marido  nas  pistas  de corrida de Longchamp e Bois  de

Bologne, em Paris (EVANS, 2002). Desta forma, o corpo também evidenciou sua condição

ampliada  de  cabide  das  roupas  da  moda  no  século  XIX,  em  um  quadro  ainda  mais

generalizado  e  vitrinesco  da  vida  urbana,  em  favor  da  diferenciação  das  classes  mais

abastadas, que promoviam a difusão da moda e a imitação das classes menos favorecidas

(SIMMEL, 2008). A função de sustentáculo e mostra de roupas de um cabide necessitava do

volume  que  os  manequins  estáticos  já  ofereciam,  mas,  para  realizar  o  trabalho  de

potencialização e completude que só a relação entre a roupa e o corpo opera, precisavam do

movimento. 

Esse é o contexto de criação dos desfiles de moda no século XIX, que se materializa

enquanto tal quando da presença das manequins ou modelos humanas, uma condição do corpo

em movimento na passarela que ultrapassa o portar e institucionaliza o mostrar a novidade

em roupas pelo próprio mundo da moda. Com base no deslocamento do ir e vir realizado nas

passarelas, os gestos e os movimentos se aliam às roupas e revelam as possibilidades plásticas

e visuais do corpo vestido.

Assim,  desde  o  surgimento  da  moda  vestimentar,  o  corpo  teria  se  desenvolvido

enquanto um “cabide natural” das roupas, através do uso e da mostra das variações da moda

para a composição do estilo, das identidades e das formas de presença pessoais. Nesse período
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e durante todo o século XX, a indústria da moda atende às aspirações visuais de sua clientela,

através da mostra das novas coleções por corpos reais em movimento. Se a composição de si,

materializada nos corpos vestidos, confere ao corpo condição de cabide de roupas para marcar

posições sociais  e identitárias na vida cotidiana,  são as passarelas que institucionalizam a

ideia do corpo cabide como forma oficial de se apresentar a roupa de moda. Pela estrutura

corporal humana, os criadores da moda passaram a trabalhar de maneira mais efetiva com

plasticidades. A estaticidade dos manequins de madeira dá lugar à apresentação da roupa em

corpos vivos, com suas formas e seus movimentos. Corpo e roupa não realizam a mostra de

moda separadamente, e sim como elementos que se completam em favor de uma unidade, que

é o corpo vestido.

O corpo cabide institucionalizado

A partir dos desfiles, a moda revela ao público seu trabalho e seu potencial de adornar

e  moldar  os  corpos.  Nesse  espaço,  a  relação  corpo-roupa  é  testada  em  suas  várias

possibilidades,  e  as  novas  roupas,  sejam  elas  mais  comuns  ou  inovadoras  em  formas  e

texturas,  vão  entrar  em contato  ativo  com o corpo,  operando  enquanto  corpo vestido  no

espaço inaugural do desfile e da passarela.

Podemos exemplificar com alguns desfiles de moda, como o do estilista  Max Azria

para a  Hervé Legér, na  Nova Iorque  Fashion Week de setembro de 2014, ao exibir roupas

bem  justas  ou  coladas  aos  corpos,  colocando-o  em  evidência  a  partir  de  uma  silhueta

anatômica. Demonstra que os moldes da moda podem realizar de forma mais literal a função

de segunda pele que a pesquisadora de moda Renata Pitombo Cidreira (2005) nos apresenta.

No plano oposto, o desfile de Rei Kawakubo para a Comme des Garçons, na Paris Fashion

Week de outubro de 2016, por exemplo, parte para uma silhueta desestruturada e ampla, em

que o corpo parece carregar a roupa, mas que, no desfilar, imprime certas composições visuais

pelos movimentos do corpo vestido, revelados por sua ação na passarela.
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Fontes: FFW; IMAXTREE (2014) /  FFW; FOTOSITE (2016).

A roupa realiza suas possibilidades sobre a edificação do corpo em movimento, nas

ruas e nas passarelas.  Ambos efetivam o princípio da aparição demandado pela  roupa de

moda, mas as diferenças entre esses corpos cabide urbano e da moda residem na condição e

na conjuntura em que se encontram. Nos desfiles, os corpos cabide seriam como aqueles dos

mostruários das lojas e não da materialização dos guarda-roupas pessoais no corpo vestido

cotidiano. Nas passarelas, harmonizam-se conceitos da roupa e do corpo através de técnicas

corporais próprias do trabalho realizado pelas modelos no mundo da moda, para apresentarem

os corpos vestidos a um público especialmente interessado nessa aparição.

Ainda, além de o mundo da moda ter institucionalizado os corpos como cabides de

mostra de roupas da moda, especialmente através dos desfiles,  moldou e institucionalizou

uma forma específica desse corpo cabide. Desde a aparição dos corpos mais magros como

corpos  oficiais  do  mundo da  moda,  como a  modelo  inglesa  Twiggy nos  anos  1960,  e  a

consolidação  da  magreza  como  padrão  da  modelo  a  partir  de  meados  dos  anos  1990,  é

corrente na sociedade ocidental a noção do corpo da moda comparável a um cabide, cada vez

mais por analogia a sua aparência formal. A ideia de um corpo funcionando como um cabide

para a apresentação de novas propostas vestimentares é sustentada pelo próprio mundo da

moda,  fundamentada  no  argumento  de  que  tal  tipo  corporal  corresponderia  a  um melhor

caimento  das  roupas.  Algumas  notícias  na  imprensa  reportam  –  ora  exaltando,  ora

Figura 1: Looks dos desfiles Hervé Legér, 2014 e Comme des
Garçons, 2016
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condenando – o discurso utilizado pelos profissionais da área em referência ao corpo cabide,

como no excerto abaixo, publicado no jornal Folha de São Paulo:

Em uníssono,  afirmam que  eles  estão  apenas  seguindo os  parâmetros  de  beleza
determinados pelo “mercado” internacional – indo todos se deitar, aliviados e sem
culpa, com os dividendos debaixo do travesseiro. Alguns, mais sinceros, dizem que
não  querem  “gordas”,  com isso  se  referindo  àquelas  que  vestem nº  36.  Outros
explicitam ainda mais claramente o que pensam dessas modelos: afirmam que elas
não passam de “cabides de roupas”. (FOLHA…, NETO; WHITEMAN, 2010)

A noção do corpo da moda análogo a um cabide gera comparações sobre as estruturas

do  cabide  e  da  modelo,  mas  além  da  discussão  do  padrão  de  beleza  que  esses  corpos

representariam atualmente, existem os questionamentos sobre seu papel e trabalho efetivos na

apresentação de roupas que serão usadas e expostas nos corpos no “mundo real” das situações

da vida cotidiana. O que se discute é que se as modelos nas passarelas são como cabides, os

desfiles de moda poderiam, simplesmente, fazer essa substituição. Nesse sentido, a existência

de um desfile como o  Corpo Cru, do estilista mineiro  Ronaldo Fraga, apresentado na  São

Paulo Fashion Week de fevereiro de 2002, nos impele a uma observação, mesmo que breve,

pois bastante representativo,  justamente por substituir as modelos vivas por estruturas que

remetiam a “manequins-cabides”.

Fonte: FFW; FOTOSITE (2002).

A coleção Corpo Cru apresentou as peças descoladas e amplas, sempre presentes na

moda  de  Fraga  como  dilatação  das  possibilidades  da  silhueta  além-corpo  e  uma

permissividade à expansão de movimentos não comprimidos por tecidos. Após um primeiro

momento de peças em cores claras, algumas das primeiras peças pretas parecem fazer alusão

aos moldes usados para o corte dos tecidos na confecção de roupas, colocando em evidência a

Figura 2: Looks do desfile Corpo Cru, de Ronaldo Fraga, 2002
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questão das formas do corpo nessa relação corpo-roupa. Outras peças apresentam estampas de

seios e cortes que deixam aparecer estruturas vermelhas por debaixo, remetendo ao sangue, à

carne, aos músculos e às veias do corpo. Esse “corpo cru” destaca e dilacera os elementos do

corpo que se conectam aos elementos da roupa.

A forma de apresentação da coleção põe em pauta a ditadura do e no corpo, por meio

do uso de estruturas bidimensionais sem volume, um exército idêntico de manequins-cabide

em madeira. Esses corpos cabide foram apresentados numa coreografia de passarela tal como

um desfile comum de corpos humanos da moda (o ir e vir de corpos vestidos), mas pendentes,

tal qual cabides, em uma estrutura no teto, que movia os manequins como em um carrossel.

Corpos de madeira  “por  inteiro”  mostravam vestidos;  esses  mesmos corpos apareciam da

metade para cima quando vestiam somente camisas, e da metade para baixo quando portavam

unicamente  saias;  ou  simplesmente  eram  mostrados  “braços”  bidimensionais  sustentando

bolsas. Outros pedaços mais volumosos de corpos, como pernas de manequins de vitrine,

pendiam do carrossel para mostrar sapatos.

Em boa parte do desfile, o movimento existente era, paradoxalmente,  o dos corpos

cabide  inanimados:  somente  seu  deslocamento  mecânico,  realizado  pela  estrutura  em

carrossel,  dava  a  esse  tipo  de  corpo  vestido  algum movimento  e  uma  visualidade  quase

flutuante. Nessa estrutura, as roupas eram mostradas numa diagonal vacilante no percurso da

ida, de frente na breve parada diante dos fotógrafos e câmeras de vídeo, e continuavam de

frente, como em uma ré, no caminho de volta da passarela. Somente uma pane no carrossel –

que, segundo  Ronaldo Fraga, foi proposital,  como uma engrenagem viciada que uma hora

falha  (TERRA; GONÇALVES;  LOPES,  2002)  –  fez  com que os  manequins  de  madeira

“ganhassem” pernas reais: os funcionários do estilista passaram a carregar os corpos cabide e

seus pedaços e a mostrá-los na última parte da apresentação. A presença das assistentes de

Ronaldo Fraga adicionaram ao espaço do desfile de moda mais um tipo corporal – outros

corpos possíveis que existem na diversidade humana. Embora os corpos reais das assistentes

também tivessem aparecido nessa passarela, eles não figuraram como os cabides das roupas

da coleção, mas como os cabides dos cabides, uma tentativa alternativa de engrenagens para o

deslocamento dos corpos vestidos dessa mostra de moda.
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Fonte: FFW; FOTOSITE (2002).

O desfile  Corpo Cru levantou,  portanto,  questionamentos  sobre  a  banalização  dos

corpos possíveis e sobre o desaparecimento das formas corporais nas passarelas da moda. No

entanto,  ao retirar  o corpo vivo do espaço de mostra da moda,  Ronaldo Fraga acaba por

evidenciar a importância do corpo na relação que estabelece com a roupa. Afinal, a roupa foi

feita para o corpo, que, por sua vez, manifesta suas formas de presença na contemporaneidade

através  das roupas,  relação circunscrita  à  lógica  de aparição própria  da moda.  No desfile

Corpo Cru,  as  possibilidades  das  roupas  ficam suspensas,  correspondendo  à  proposta  de

Fraga, ao tempo em que nos indica que a roupa só alcançará suas potencialidades plásticas no

uso efetivo da plasticidade do corpo.

Quando pendentes, os corpos de madeira apontam para a questão do corpo na moda

problematizada por Fraga, pois o balançar desses manequins imóveis pelo deslocamento do

carrossel  alude  à  imobilidade  de cadáveres  em forcas,  corpos  subjugados e  vacilantes  do

mundo da moda. Os pedaços de corpos dos manequins de vitrine são como partes dessas

engrenagens dos desfile de moda. A presença dessas engrenagens poderia conferir o volume

que  falta  ao  cabide,  mas  não  devolve  seus  movimentos  e  gestos.  A falta  do  corpo  pela

ausência  do movimento  fica  evidente  quando o carrossel  dá pane,  e os corpos cabide de

madeira  devem ser carregados para se deslocarem e realizarem a mostra demandada pela

moda e pelo desfile. Nosso olhar parece ser cativado e reconfortado pela presença do humano,

especialmente aqueles cujas pernas aparecem por trás do busto-cabide, que simbolicamente

ganha vida da metade para baixo e devolve um pouco desse algo faltante.

Figura 3: Looks do desfile Corpo Cru, de Ronaldo Fraga, 2002



48

Deste  modo,  nesses  manequins-cabide  de  “locomoção”  atribulada  e  mesmo

desconcertante, é o corpo que faz falta aos nossos olhos e entendimentos, mesmo que a roupa

seja sustentada por estruturas de madeira que fazem alusão clara e direta a ele. Falta o corpo,

pois sua estrutura real é volume tridimensional, o volume plástico de corpos humanos. Mesmo

“em movimento”, quando nos referimos ao deslocamento desses corpos cabide de madeira

pelo  espaço,  à  roupa apresentada  fez  falta  a  cinética  corporal,  na  potência  deslocante  do

movimento  e  na  personalidade  que  vaza  de  gestos  do  vivo  (das  modelos),  compondo  a

unidade de um corpo vestido.

Com esse  exemplo,  problematiza-se  não  somente  a  relação  corpo-roupa,  que  tem

como base os corpos da moda como corpos cabide,  mas também esta própria unidade de

aparição.  A  roupa  no  corpo  imprime  simbologias  visuais  através  dos  sentidos  possíveis,

elaborados e difundidos em cada sociedade. Por meio das vestes, os corpos marcam posições

sociais  e  também  são  marcados  pelos  contornos  e  cortes  de  tecidos  e  materiais  que  o

envolvem, operando verdadeiras modificações nas silhuetas corporais. Como moda, a roupa

chama o  corpo,  com suas  pernas,  gestos  e  movimentos,  para  se  deslocar  e  realizar  suas

possibilidades plásticas, materializando um corpo vestido. Os corpos passam a ser os cabides

das  roupas  da moda,  nas  ruas  e  nas  passarelas,  em um sentido que  só é  possível  com a

existência do sistema da moda, como novidade e aparição. Em nome da roupa, também a

moda transformou os corpos cabide em metáforas  desse objeto,  levando a sociedade a se

questionar sobre a presença do corpo na apresentação das roupas nos desfiles de moda. Desta

forma, o corpo da moda, personificado pelas modelos, aparece no imaginário social em uma

condição paradoxal: um corpo magro, reduzido em volumes, mas que se faz presente de modo

a influenciar todo um imaginário e ideal de beleza.

1.2 A roupa e a moda na composição do corpo e da aparência

Moldes corporais

Ao considerarmos  a presença  do corpo,  não é possível  pensá-lo unicamente  como

matéria da natureza, em que a organicidade ditasse totalmente suas possibilidades e sentidos

existenciais. No capítulo Corpo e sensibilidade, o filósofo Monclar Valverde (2007) diz que a

expressão  “sentidos  do  corpo”  por  vezes  nos  faz  pensar  na  imagem  do  corpo  em  uma

perspectiva  anátomo-fisiológica,  como um conjunto  dos  órgãos  dos  sentidos,  tal  qual  um
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“instrumento”, que proporcionaria a relação do sujeito com o mundo. Também atenta para

variados  olhares  e  sentidos  que o corpo já  recebeu e  frequentemente  recebe  ao  longo da

história.  Finalmente,  completa  atentando para os sentidos do corpo na cultura:  é dela que

emergem “as matrizes de sentido que lhe dão identidade” (p. 249):

Não possuímos um corpo  abstrato;  os  seus poderes  e  limites  só se  revelam nas
práticas  de uma cultura determinada e mesmo o nosso modo de agir  e reagir,  à
medida  que  é  partilhável,  jamais  será  totalmente  particular  ou  completamente
universal.

Tal  afirmativa  nos  leva  a  considerar,  primeiramente,  que  no  momento  em  que

concordamos com o filósofo Merleau-Ponty (1999), sobre o papel do corpo como lugar que

permite a existência humana a partir da dimensão da experiência, temos em vista que é nesse

contato com determinada cultura, por meio da presença corporal, que cada sujeito recebe e

incorpora suas impressões, ao tempo em que age, realizando e inaugurando um modo de vida.

Por meio de influências  de determinado meio,  expressa pelo corpo e sua aparência o seu

modo de estar no mundo,  aderindo e recompondo os modos da aparição em determinada

cultura. 

Devemos considerar, em segundo lugar, que tais modos de aparição imprimem formas

e visualidades corporais. Para Marcel Mauss (2003), os modos do corpo – anda, correr, nadar

– são elaborados a partir de um conjunto de técnicas corporais, que se referem às maneiras

pelas  quais  cada  cultura  saberá  se  utilizar  de  seu  corpo  em  cada  época  e  situação.

Compartilhados,  portanto,  funcionam como modelos  de  aparição  e  ação  em determinado

contexto cultural e social. Ao relacionar as maneiras corporais à ideia de habitus, o autor as

reconhece como algo adquirido e inato, o que nos leva a entender que não só as formas de

movimentos e posturas são maneiras elaboradas no e pelo corpo e que imprimem visualidades

específicas, mas também outros modos adquiridos, apreendidos na cultura, que se referem aos

variados investimentos corporais.

Nos referimos aqui aos elementos materiais que incidem diretamente sobre o corpo,

recobrindo sua nudez ou modificando a sua estrutura. A composição da aparência se articula

às ideias de beleza vigentes e se dá de maneiras as mais diversas, que vão de marcações na

pele a tatuagens e perfurações, de colares que pendem do pescoço a adereços sustentados na

cabeça, dos tecidos das roupas texturizando e moldando silhuetas a moldes diretos na carne,

com as cirurgias estéticas.  Ao que parece,  o ser humano não se satisfaz com a existência

corporal somente na conformidade de seus modos à cultura – em postura, na comunicação

com os pares por meio das maneiras e gestos corporais e no movimento. O corpo deve ser

mais  que  “natural”,  ampliado  em suas  possibilidades  físicas  e  expressivas,  cujo  uma das
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alternativas é a utilização de objetos para promover tipos diversos de modificações. O corpo

social  foi  desenvolvido,  em seus  modos e  visualidades,  também através  de investimentos

físicos, que se acoplam, incidem e atravessam, literalmente, a estrutura corporal. Assim, não

só as maneiras, mas as formas do corpo são modificadas, adequadas (ou transgressoras) aos

modos, valores e ideias privilegiados em uma cultura.

Os investimentos sobre o corpo humano se vinculam às mais variadas motivações, que

vão da moral à religião, da demonstração de poder hierárquico à manifestação de atualidade, e

aos modos de identificação a grupos. Isso ocorre a partir da forma com que cada comunidade,

cultura e sociedade concebe o mundo e, consequentemente,  o corpo. Em  Antropologia do

corpo e modernidade,  Le Breton (2012) mostra que, em algumas sociedades consideradas

tradicionais, o corpo é tido como um dos elementos da natureza juntamente à água, às árvores,

à terra etc., e os investimentos sobre o corpo são realizados para além de motivações pessoais,

muito mais como parte da organicidade do coletivo do qual faz parte.

Já  em  sociedades  modernas  ocidentais,  o  corpo  foi  historicamente  tomado  como

elemento  isolado,  fruto  do  desenvolvimento  de  suas  concepções  de  corpo,  que,  como

mostramos, passaram pela separação da mente, tido como mero recipiente animado pela alma.

De maneira geral, a partir da modernidade, o corpo ocidental passou a ser concebido como

elemento de posse individual, e gosto e as ideias de beleza vigentes a cada época balizaram

cada vez mais  as  interferências  pessoais sobre o corpo.  Neste,  ao mesmo tempo limite  e

contato com o social,  os modos,  inscrições  e expressões corporais  visam pertencimento e

distinção sociais, bem como afirmação de estilo pessoal.  Le Breton (2012, p. 9) diz que, ao

invés  de  ser  um  corpo,  o  sujeito  moderno  tem  um  corpo,  como  um  instrumento  de

individuação, o que o leva a um maior senso de responsabilidade pelos cuidados que deve

dispensar à apresentação pessoal da aparência.

As  motivações  para  os  investimentos  e  modificações  corporais  são  muitas  e  não

podem ser vistas de forma isolada. Elas se cruzam, e, em determinados momentos da história,

umas são mais evidenciadas do que outras: o frio pode ter sido fator bastante influente em

algum local e momento, enquanto em outros a demostração de liderança pode ter requerido

mais os símbolos corporais de identificação; a religião pode ter sido fator determinante na

maior cobertura do corpo na Idade Média,  enquanto a valorização das formas humanas o

desnudou e o adornou de outras maneiras em nosso tempo. Ainda, embora a beleza pareça

figurar  como  motivo  maior  para  os  investimentos  e  modificações  do  corpo  na

contemporaneidade, podemos dizer que, em todos os tipos de sociedades, ideias de beleza

acabam por ser determinadas no interior mesmo das práticas em que prevalecem motivações
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as mais variadas,  como fruto do modo de conceber  a aparição corporal:  no fim, elas não

deixam de representar a forma com que essas sociedades privilegiam sua visualidade,  sua

forma de aparição e sua ideia de beleza corporal.

Uma classificação sugerida por Pires (2005) coloca as modificações corporais em dois

grupos: aqueles que buscam se aproximar dos padrões de beleza determinados em cada época

e sociedade,  através de práticas  de moldes corporais  que seguem e reforçam as formas e

características  próprias  do corpo humano,  com dietas,  musculação  e  cirurgias  plásticas;  e

aquelas práticas que procuram moldar o corpo para além das formas relacionadas ao humano,

por  meio  de  piercings,  implantes  estéticos,  escarificações  e  tatuagens.  Isso  nos  permite

perceber  que  as  modificações  corporais  têm  funções  variadas,  e  podem  perseguir  ou

transgredir as ideias vigentes sobre a aparição e a beleza corporais. Segundo a autora, a body

modification,  por  exemplo,  dá  formas  diferentes  às  da  anatomia  natural  do  ser  humano,

inscritas no corpo independente da temporalidade de uma apresentação artística, levando ao

máximo a ideia do “corpo como suporte da arte”, como é mostrado em sua obra. Já dentre as

modificações que reforçam as formas da anatomia corporal e pretendem a aproximação aos

padrões de beleza, para além daquelas que ainda visam diretamente a carne do corpo, como as

dietas e cirurgias estéticas, podemos destacar também a roupa. Ela está no rol das técnicas de

cuidados  e  modificações  do corpo por  ser  um meio  físico de investimento  que não só o

recobre  e  adorna,  mas  que  modifica  visualmente  a  silhueta,  acentuando  ou  apagando  as

formas corporais e com elas se confundindo.

A imagem  do  corpo  é  trabalhada  pela  roupa  e  pela  moda,  ao  participarem dessa

composição da aparência que é feita para o olhar do outro, da sociedade, no movimento de

pertencimento e distinção que Georg Simmel (2008) bem identificou. Pelos valores sociais, a

roupa é moldada, consequentemente moldando o corpo: a roupa atua de forma ampla, capaz

de moldar  os contornos corporais,  apertando algumas partes  enquanto deixa outras livres,

imprimindo silhuetas e visualidades diversas, funcionando, ainda, como uma das técnicas que

dão modos ao corpo, a seus gestos e movimentos.  Aliado à roupa, o embelezamento pela

moda vai conectar o sujeito às ideias da atualidade sobre a visualidade do corpo, em suas

formas globais do composto corpo-roupa, em cores, texturas e silhuetas vigentes. A moda é

aliada na “modelização” dos corpos, no sentido de imprimir e conectá-los às novidades em

modelos vestimentares da sociedade. A moda conecta os desejos sobre a roupa aos desejos

sobre o corpo, e as ideias de beleza valorizadas para uma sociedade, incluindo aí a beleza

corporal, estão diretamente ligados à roupa.
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Em  Le  vêtement  incarné:  les  metamorphoses  du  corps,  France  Borel (1992)  dá

destaque à vestimenta dentre as “mil e uma maneiras de se tomar o corpo”3, por “amputações”

ou por “prolongamentos”/“próteses” corporais. Nesse este último grupo, que corresponderia

às  metamorfoses  por  acréscimo,  como  as  maquiagens  (passageiras)  e  as  tatuagens

(definitivas4),  as  escarificações,  os  piercings e  o  fisioculturismo,  o  autor  observa  que  a

vestimenta seria uma das formas mais evidentes:  se torna imagem no momento em que é

vestida, revelando e escondendo o corpo ao tempo em que a ele dá calor, texturas, formas e

expressões.

Nessa obra de Borel, em que a vestimenta figura no título principal, sugerindo-a como

metamorfose incarnada no corpo, reflete-se sobre essa plasticidade corporal, entendendo que

os  investimentos  sobre  ele  são  uma  forma  de  diferenciação  entre  a  humanidade  e  a

animalidade. A carne e a nudez naturais são “cobertas” de artifícios, marcadas pelo social. As

modificações no corpo proporcionam um sofrimento, no sentido de atingimento, maneira pela

qual  o  autor  observa  que  toma-se  consciência  corporal  e,  consequentemente,  gera  uma

sensação de poder: a percepção da existência do corpo e, mais que isso, de sua plasticidade,

coloca  nas  mãos  do  ser  humano um “eu”  moldável  às  adaptações  sociais  e  aos  anseios

pessoais  frente  a  essa sociedade.  Os investimentos  sobre o corpo realizam as  figuras  dos

cânones  sociais  e  as  imaginadas  sobre  si  próprio,  trabalhadas,  portanto,  na  beleza  que  é

estabelecida coletiva e individualmente.

Malléable, le corps se prête au répertoire des transformations. Telle une terre, il se
laisse pétrir. La culture parvient à l’affiner ou à l’épaissir. Support idéal pour les
prothèses, il se plaît aux  agrandissements. Le contrôle des apparences est sévère,
exigeant.  Tous  les  moyens  sont  bons,  pour  autant  qu’ils  soient  socialement
opérationnels.  A  travers  le  temps  et  l’espace,  ces  moyens  varient;  leurs  zones
d’application changent, faisant vite tomber en désuétude, ou glisser vers l’exotisme,
les  modifications  qui  ne  sont  plus  agréées.  Le  corps:  un  volume  à  géométrie
variable.5 (1992, p. 53, grifo nosso)

Vemos que, para Borel, as metamorfoses corporais representam formas de ampliação

(agrandissements) do corpo “natural” frente às motivações diversas dos desejos sociais. Mas

se, como já afirmamos, o corpo magro figura com privilégio na contemporaneidade, como

podemos considerar as modificações para conquistá-lo como formas de ampliação corporal?

As  metamorfoses  do  corpo  são  elencadas  pelo  autor  tanto  como  retiradas  quanto  como

3 No original: “Mille et une manières de s’en prendre au corps”.
4 Atualmente existem técnicas de lasers que apagam tatuagens após algumas sessões.
5 Em tradução livre: “Maleável, o corpo se presta ao repertório de transformações. Tal como terra, ele se deixa

amassar. A cultura vem a afiná-lo ou engrossar. Suporte ideal para as próteses, ele gosta das ampliações. O
controle das aparências  é severo, exigente.  Todos os meios são bons, desde que eles sejam socialmente
operacionais. Através do tempo e espaço, esses meios variam; suas áreas de aplicação mudam, fazendo cair
rapidamente em desuso, ou arrastar em direção ao exotismo, as modificações que não são mais aprovadas. O
corpo: um volume de geometria variável.”
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acréscimos, ambos recobrindo o corpo com o manto do social e da cultura. Por esta razão,

vamos  compreender  que  esse  argumento  se  refere  à  ampliação  do  corpo  em  suas

possibilidades  do  parecer  e  da  presença,  de  seus  movimentos  e  expressões  na  sociedade,

justamente  através  das  técnicas  de metamorfose  corporal,  que incluem os  acréscimos  das

roupas e outros investimentos; ainda que sejam de retirada, ampliam as possibilidades do ser

na sociedade por sua aparência.

As  cirurgias  estéticas  são um exemplo  dessa  ampliação,  em que o  corpo social  é

amplificado pela retirada, pela diminuição da carne e da silhueta. Na atualidade, é marcante a

preocupação  com  a  aparência  corporal,  e  a  beleza  parece  ser,  dentre  o  amálgama  de

motivações  socioculturais  para  as  modificações  do  corpo,  o  que  tem predominantemente

regido as metamorfoses corporais contemporâneas. As cirurgias são um aliado cada vez mais

recorrente;  o Brasil,  por exemplo,  disputa com os EUA a liderança em cirurgias estéticas

(ISAPS,  2016),  sendo  os  procedimentos  mais  populares  a  lipoaspiração,  a  colocação  de

próteses mamárias, a rinoplastia, a abdominoplastia e a aplicação da toxina botulínica (botox).

Observa-se  que  grande  parte  desses  procedimentos  está  relacionada  ao  esculpimento  das

formas  do  corpo,  no  sentido  de  um ideal  de  beleza  que  passa  pela  diminuição  corporal,

principalmente com a lipoaspiração e a abdominoplastia.

O poder sobre o corpo, que permite à sociedade moldá-lo em padrões de beleza, e a

cada indivíduo segui-los, rejeitá-los e perseguir em um estilo pessoal, têm na roupa e na moda

aliados práticos, rápidos, mais baratos e quase indolores, se comparados às dores e preços de

cirurgias e ao tempo dispensado em dietas e academias para se atingir o resultado idealizado.

A roupa é um dos artifícios de metamorfose corporal que também é capaz de proporcionar a

ampliação  do  corpo  social,  tanto  quando  literalmente  alarga  a  silhueta  com  camadas  de

tecidos, quanto pelo afinamento, ao apertar, comprimir as formas corporais, redefinindo-as.

Ao criar e adicionar elementos da cultura visualmente valorizados como belo, a roupa sempre

conferiu beleza ao corpo, escondendo e enaltecendo algumas de suas partes específicas ao

longo da história e desenvolvendo as silhuetas valorizadas como belas a cada época.

Sabe-se, por exemplo, que o corpo magro das acepções atuais nem sempre figurou

como modelo admirado. Em tempos que remontam a pré-história, a estátua conhecida como

Vênus de Willendorf foi uma das várias representações da silhueta feminina que ofereceram

pistas do tipo corporal que era aparentemente valorizado nas mulheres:  volumes e formas

arredondadas e protuberantes, com destaque para seios, quadris e barriga. Por mais que não

possamos  atestar  um  modelo  de  beleza  geral  para  essa  época,  as  qualidades  corporais
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mostradas nessa e em outras estatuetas  representavam fertilidade,  qualidade  revelada pelo

destaque dado às partes do corpo equivalentes à maternidade.

O quadro comparativo “Vênus Nua”, apresentado por Umberto Eco (2010, p. 16) em

sua  História da Beleza, compreende a estátua da Vênus de Willendorf e outras estatuetas,

pinturas e fotos que o autor elencou como representantes “conceituais” da figura feminina na

história.  A  escolha  de  Vênus  para  nomear  o  elenco  das  belezas  femininas  é  bastante

representativo,  já  que  o  autor  observa  que  “é  justamente  na  imagem  de  Vênus  que  se

concentra o simbolismo neoplatônico” (p. 188). Esse belo, que passa pela adoração platônica,

dá a ideia  da existência  do idealismo no estabelecimento  das  qualidades  da beleza  e  dos

padrões  a  cada  época  e  cultura.  Eis  que,  mais  à  frente,  Eco mostra  um  outro  quadro

comparativo, com figuras elencadas por ele como “Vênus Vestida”. Agora, a beleza feminina

idealizada, representada pelo simbolismo de Vênus, é retratada também pela vestimenta: a

junção entre a roupa e o corpo aparece como fator sociocultural que confere a visualidade do

ser e o parecer humano pelo ornamento, texturas, cores e pela modelagem que realizam nas

formas corporais e na silhueta. A associação da beleza com a roupa e a moda, aliás, é bastante

recorrente nas investigações e obras sobre a história da beleza (como a de  Eco), que quase

sempre aparece associada à história da vestimenta e da moda.

O corpo magro e a roupa

Um dos primeiros momentos em que um corpo mais esguio parece ter sido valorizado

– e que tem justamente a roupa como aliada – foi na Idade Média. A exposição La mode au

moyen âge,  organizada  em 2016 na torre  medieval  Jean sans  Peur,  em Paris6,  mostra  as

vestimentas  do  século  XII,  túnicas  praticamente  idênticas  como  um  modo  unissex  da

aparência, que só irão se diferenciar por volta do século XIV, quando as pernas masculinas

são postas à mostra separadamente, enquanto as vestes femininas continuam a se esconder,

unificadas nas formas das saias de vestidos. Apesar de operar uma separação entre sexos, as

vestimentas desse período vão valorizar para ambos uma silhueta mais fina, a partir de roupas

ajustadas: “Si les vêtements des hommes et des femmes du XIV siècle diffèrent, ils partagent

la même esthétique de la silhouette: fine et élancée.7” (TOUR…, 2016).

6 Exposição comissariada pela pesquisadora Nadège Gauffre-Fayolle, da École de Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS).

7 Em  tradução  livre:  “Se  as  vestimentas  dos  homens  e  das  mulheres  do  século  XIV  diferem,  eles
compartilham a mesma estética da silhueta: fina e esguia.”



55

As informações da sessão “Taille mannequin”8 do catálogo dessa exposição mostram

que  são  justamente  alguns  artifícios  vestimentares  que  vão  acentuar  o  alongamento  dos

corpos, em dimensões de “manequim”. Para os homens, colarinhos e casacos que apertavam o

pescoço e calções prolongados como sapatos, unindo e alongando a linha da perna e do pé;

dos séculos XIV ao XV, os pés passam a ter calçados pontudos, ainda mais estirados para as

classes altas, reforçando as silhuetas alongadas do período. Para as mulheres, os vestidos eram

justos e seguiam as linhas do corpo, de certa forma chamando a atenção para os contornos

corporais. 

Fontes: Tour Jean Sans Peur (2016); Wikipedia (2018).

A perspectiva de Georges Vigarello (2004) em Histoire de la beauté: le corps et l’art

d’embellir  de la  Renaissance à nos jours,  uma das principais  referências  na sociologia  e

história da beleza e das maneiras do corpo, é justamente a de um processo de emagrecimento

da silhueta  feminina  pela  roupa e  pela  moda,  a  partir  da  relação  de contrastante  entre  o

volume das saias e o aperto dos corsets. Ao que pesem (literalmente) os volumes das saias,

Vigarello fala de um emagrecimento e alongamento do corpo a partir do Renascimento, mas

de tipo diferente da silhueta mais desenhada que observamos na Idade Média. Através de sua

obra, é possível observar uma estrutura corporal feminina geral dos séculos XVI ao XVIII

defendida pelo autor como resultado da valorização e alongamento da parte de cima do corpo

pelos  corsets e ampliação da parte de baixo com o volume das saias, protagonizadas pela

moda criada no ambiente da aristocracia. 

8 Em tradução livre: “tamanho manequim”.

Figura 4: Un couple d'élégants au début du XVe siècle, de Christine de Pizan (1409) e Maria Carolina da
Áustria, de Martin van Meytens (1770)
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Tal modelo corporal apareceu junto aos ideais do século XVI, em que o corpo era

hierarquizado em suas partes, e os elementos valorizados da beleza humana vinham da parte

alta  do corpo.  Essa ideia  foi  construída tanto  por  valores  religiosos,  herdados do período

anterior, quanto neoplatônicos, que aliavam o belo ao divino, a um ideal: tronco e cabeça

estariam, desta forma, mais próximos do céu e dos anjos. A uma beleza que só existiria no

mundo  ideal,  valorizava-se  as  partes  privilegiadas  do  corpo  a  partir  de  um esforço,  um

investimento, que tinha nas roupas e suas proporções um dos instrumentos.

A valorização cada vez maior do humano frente ao divino ativou a busca de formas

mais apuradas de aparição, revelando-nos um dos motivos pelos quais a visualidade do corpo

acabou por se tornar um valor da modernidade nascente. Em seguida, o século XVII marcou o

início de um pensamento mais racional, cartesiano de fato, em que o corpo começou a ser

visto como uma máquina de agir do sujeito, revelando, pelo jogo entre o visível e o escondido

de  corpo  e  roupa,  a  busca  por  uma  harmonia  entre  razão  e  emoção.  Os  investimentos

corporais  faziam  parte  de  uma  dimensão  de  posse  do  corpo  e  das  possibilidades  de

modificações corporais que marcam até hoje o ocidente.

Deste modo, o investimento nas saias dos séculos XVI ao XVIII,  que poderia,  ao

nosso olhar contemporâneo, representar um momento de valorização de volume corporal que

privilegiava a parte de baixo, é visto por  Vigarello como a afirmação do alto do corpo. O

autor identifica tais silhuetas como “linhas emagrecidas”, “emagrecimento”, “estreitamento” e

“retraimento” do tronco, cuja magreza, nesse caso, pode ser lida também pelo apuro do seu

oposto, as grandes e ornamentadas saias que escondiam as pernas, consideradas, então, meros

pilares. A beleza relacionada às formas e silhuetas corporais eram, em um primeiro momento,

a medida da adequação moral e religiosa e, progressivamente, do cuidado empregado sobre si

próprio.  Com isso,  o  aperto do tronco e o alargamento  da base do corpo evoluíram para

proporções extremas, pelo menos no ambiente de corte europeu, em que as saias foram ainda

mais ampliadas, horizontalizadas e ornamentadas no decorrer do século XVIII, promovendo

uma silhueta rígida em forma de taça invertida, como elegantes “pedestais para o busto”: “La

silhouette de Marie-Antoinette  par exemple,  […] le bas du corps s’y perd dans une vaste

ampleur inférieure illustrant de thème traditionnel du buste et du piédestal.”9 (VIGARELLO,

2004, p. 109).

Em reação  a  tais  extravagâncias  da  corte,  incluindo  as  vestimentares,  ocorreu  um

momento  de  desaperto  do  corpo  após  a  Revolução  Francesa  do  final  do  século  XVIII,

9 A silhueta de Maria Antonieta, por exemplo, […] a parte de baixo do corpo se perde em uma vasta amplidão
inferior, ilustrando o tema tradicional do busto e do pedestal.
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favorecendo linhas mais naturais da anatomia e da organicidade corporais. As roupas vão ter

papel  importante  nessa  visualidade,  apresentada  em  uma  silhueta  feminina  geral  mais

desinflada das camadas de panos, por meio de tecidos leves e que acompanhavam as linhas

corporais, com o reforço dado por algumas mulheres ao umedecerem seus vestidos para que

colassem ao corpo (LAVER,  1989).  O desinchar  das  estruturas  dos  vestidos  colocou em

evidência  a  presença  do  sujeito,  justamente  através  da  presença  do  corpo de  modo mais

anatômico e livre. No entanto, esse foi um breve intervalo daquela silhueta calcada na relação

entre o fino e o grosso, pois o século XIX foi marcado novamente pelos contrastes entre a

amplidão dos tecidos em mangas bufantes e nas saias, estruturadas com anáguas, crinolinas e

anquinhas10,  e  os  apertos  de novos formatos  de  corsets.  A nosso ver,  a emancipação dos

critérios aristocráticos de beleza representou, antes, certo alargamento da democratização dos

artifícios  sobre  a  conquista  da  beleza,  do  que  propriamente  uma  liberdade  das  formas

corporais. Na verdade, o aumento das preocupações e ações sobre a própria aparência acabou

seguindo uma lógica intensa de codificação da geometria corporal que, segundo  Vigarello

(2004),  marcou  o  século  XIX,  aumentando  ainda  mais,  portanto,  a  responsabilização  do

cuidado de si. Assim, mesmo com a volta do contraste entre  corsets e saias bufantes nesse

período,  as  silhuetas  variaram  mais,  sustentadas  a  partir  do  jogo  entre  as  estruturas  das

crinolinas, anquinhas e dos tipos de corsets, que ora promoveram o corpo feminino em forma

de ampulheta,  ora  uma estrutura  geral  novamente  mais  afinada  e  análoga  a  um “S”,  por

incidirem vigorosamente sobre o molde da coluna.

Vale atentar que justamente os corsets foram uma das principais formas desse controle

corporal  operado  pela  roupa.  Essa  peça  é  bastante  conhecida  na  história  da  moda,  item

obrigatório nas vestes femininas no longo período que compreendeu o final da Idade Média

até o início do século XX. Lembramos novamente da obra de Borel (1992), que dedica todo

um capítulo aos corsets, intitulado “La taille fine des Européennes”11, o que demonstra uma

identificação da silhueta europeia feminina deste grande período como, no mínimo, afinada

pela peça, segundo a visão deste autor. Os corsets eram utilizados no aperto e verticalização

do busto, tendo também uma função de sedução, pois seu uso proporcionava maneirismos do

corpo e modos do parecer, vinculados a uma aparição “na moda”. Além disso, relacionava-se

a uma questão de higiene e medicinal, que, influenciadas pela valorização do parecer que um

andar alongado e contido propiciava, era considerada uma postura saudável ideal, “ajeitada”

por um bom corset. A ideia era igualmente sustentar e promover o emagrecimento do corpo,

10 Estruturas armadas que davam volume e forma a saias. Enquanto a crinolina conferia formato arredondado
em torno das pernas, a anquinha levava o volume para trás.

11 Em tradução livre: “O tamanho fino das europeias”.
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como fabricantes  das peças afirmavam em  slogans de jornais do século XIX, como o do

Journal  des dames e des demoiselles  (apud  BOREL, 1992, p. 106): “soutient la taille sans

l’opprimer, avantage les femmes par trop minces et amincit les autres”12.

O que Borel defende é que esse aperto do corpo fazia parte de um imaginário coletivo

que passava pelo medo da flacidez  e do aspecto indefinido do humano,  em que o  corset

entrava como uma das formas de interferência da cultura na natureza, deformando o corpo,

aos caprichos da moda, para conformá-lo aos códigos sociais. Na visão do autor, a contenção

seria, independente da época, a regra da moda, e tais deformações das dimensões corporais

seriam um fator ocidental, pois em outras civilizações as técnicas de compressão ocorreram

em um tempo  determinado  e  sem consequências  tão  definitivas  no  corpo.  Não  podemos

esquecer, no entanto, das deformações estéticas orientais, como a dos pés das chinesas, por

exemplo, que se dão por compressão; mas, de fato, a ocidentalização das práticas relacionadas

à aparência com a globalização – como cirurgias e mesmo a moda – podem ser observadas

atualmente de maneira incisiva no mundo oriental.  Ainda, a predominância da compressão

corporal  feminina  pela  roupa  pode  ser  observada  quando  nos  damos  conta  que  o  corset

figurou durante ao menos quatro séculos – desde o início da moda (século XIV13) e na maior

parte  do  tempo  de  sua  existência  –,  pois  as  mulheres  só  pararam  de  usá-lo  como  item

obrigatório no início do século XX, um momento relativamente recente dessa história.

As anquinhas  e  os  corsets só  foram abandonados  na década  de 1920,  livrando os

corpos femininos daquele excesso de tecidos e apertos. Esse abandono representou, de fato,

um marco na liberdade do corpo da mulher, ensaiada já na Revolução Francesa. Mas não

podemos  esquecer  que  as  roupas  e  a  moda  não  deixaram  de  ser  usadas  e  nem  de

corresponderem aos códigos socioculturais  e  de época.  Sabemos que a liberdade  corporal

feminina  passa  historicamente  por  outras  questões  de  controle  às  quais  a  vestimenta  se

mistura.  Ao colocar em evidência a figura feminina através de um olhar histórico sobre a

feiura, Claudine  Sagaert (2015) informa que as formas corporais dos séculos XV ao XVII

foram, de fato, mais generosas e arredondadas em relação ao grande período da Idade Média,

mas se tratava mais de um estado de equilíbrio entre a magreza e a largura do corpo, já que o

sobrepeso representaria, de fato, signo de feiura. 

Já Vigarello (2004) percebe no aumento das preocupações sobre o corpo e a aparência

pessoais uma vigilância sobre o peso desde o final do século XIX, quando a popularização

12 Em tradução livre: “sustenta o tamanho sem o oprimir, beneficia as mulheres muito magras e emagrece as
outras”.

13 Consideramos a demarcação de Gilles  Lipovetsky (1989): a moda, enquanto fenômeno social e cultural,
signo do desejo de mudanças constantes nas formas de aparição, surgiria somente na história da vestimenta a
partir do século XIV.
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dos espelhos de corpo inteiro passou a orientar o observar-se em direção a uma “estética da

magreza” (CORBIN apud VIGARELLO, 2004, p. 178). Também as revistas femininas já

propunham  métodos  de  emagrecimento,  como  em  L’Encyclopédie  illustré  des  élégances

féminines em 1892,  La Vie parisienne em 1896 e  Carnet féminin em 1903 (VIGARELLO,

2004, p. 175). As revistas de moda, beleza e comportamento voltadas para a mulher foram um

dos  meios  de  difusão  de  massa  do  desejo  por  um  padrão  que,  naquele  momento,  se

encaminhava explicitamente para a diminuição das medidas corporais: o peso aconselhado

para uma mulher de 1,60 m pela revista Votre beauté diminuiu de 60 kg em 1929 a 51,5 kg

em 1939 (GHIGI apud VIGARELLO, 2004, p. 201).

Uma vez  domando  a  natureza  do  humano,  o  corset foi  abandonado  em nome da

liberdade do corpo, mas que, por sua vez, continuou, em certa medida,  a ser controlado e

modificado de outras formas, como em dietas, academias e cirurgias estéticas, ao que parece

ainda na direção de uma silhueta afinada. Isso nos leva a pensar que é no mínimo curioso esse

aperto  e  diminuição  quase  perenes  do  corpo  feminino,  com e  sem o  uso  dos  corsets:  o

privilégio da silhueta magra de hoje pode ser uma dessas consequências prolongadas de uma

moda opressiva no corpo, de forma a “ampliá-lo”, em seus modos, beleza, formas de aparição

e expressão, enquanto valor de um corpo emagrecido.

Portanto, não devemos esquecer das consequências longas e profundas na sociedade

atual, como citado por Borel (1992), e vamos observar, mesmo nesse momento de liberdade, a

promoção de uma das figuras magras  e alongadas  femininas  mais conhecidas  na história.

Nomeado de “garçonne”, esse visual foi popularizado a partir da moda, principalmente pelas

peças (e mesmo pela figura) da estilista  Coco  Chanel. Ao tempo em que abolia os  corsets,

popularizou uma moda de vestidos leves e retos até a altura da panturrilha, cintura baixa e

corte de cabelo curto davam às mulheres uma aparência dinâmica, jovem e mais alongada.

Ainda que sem o costumeiro aperto do tronco, a beleza e a elegância femininas estavam na

magreza corporal e em uma ideia de vitalidade da silhueta magra.

Quando se trata do controle feito especificamente pelas roupas, é preciso sublinhar que

elas se vinculam a toda uma sociedade de heranças religiosa e patriarcal, tão ou mais longas

que  a  herança  dos  corsets,  imprimindo  igualmente  suas  marcas  no  corpo  vestido  das

mulheres, com impedimentos de usos de tipos vestimentares, seus comprimentos e imposições

de encobrimentos de partes do corpo. Assim, a liberdade do corpo feminino foi conquista nos

anos 1920, mas é conquista constante até hoje, e, no campo da vestimenta, além da alforria

em relação aos corsets, lembramos que a moda do século XX propôs transgressões em vários

momentos, como a evolução das roupas de banho mostrando braços e pernas nos anos 1900 e
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da criação da minissaia nos anos 1960. Mesmo naqueles momentos em que a moda, em vez

de retirar tecidos ou diminuir tamanhos, aumentou a visualidade do corpo, como o japonismo

que apareceu nas passarelas ocidentais dos anos 1980 (MACKENZIE, 2010), proporcionou

silhuetas outras que remexeram as ideias sobre as formas, a beleza e aparência, funcionando

quase como aquelas modificações corporais que  Pires (2005) classificou, como moldes que

ultrapassam as formas relacionadas ao humano.

Não  é  possível  elencar  um  único  modelo  de  predileção  corporal  ou  forma  de

apresentar os corpos femininos através das roupas no período de efervescência da moda mais

recente, o século XX, como atesta a história da moda (MACKENZIE, 2010; BAUDOT, 2008;

MENDES  &  HAYE,  2009).  No  entanto,  vamos  reconhecer  que  se  trata  de  uma  era  de

valorização, exposição e espetacularização do corpo. O encurtamento dos vestidos, a mostra

das pernas e das curvas corporais  em atividades ao ar livre,  como caminhadas,  atividades

esportivas, férias nas praias e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, aumentaram

ainda mais a preocupação com a aparência e os cuidados com o corpo. E a moda se aprimorou

em uma potente indústria, se conectando a tais necessidades da sociedade e criando outras ao

inaugurar estilos e incitar o desejo de compra em seus clientes.

A despeito  de  momentos  de  valorização  de  silhuetas  arredondadas,  como os  anos

1950,  que  viu  as  curvas  femininas  serem  bastante  evidenciadas  também  por  roupas

acinturadas e rodopiantes de um estilista como Christian Dior, a visualidade do corpo levou a

preocupações com suas formas e a um afinamento progressivo, especialmente se pensarmos

na liberdade sexual e feminina que ocorreu entre os anos 1960 e 1970. Nessas décadas, as

roupas da moda promoveram uma maior mostra do corpo em relação ao período anterior,

além de estilos em silhuetas cada vez mais diversas – de minissaias a calças bocas de sino –,

como marcas da presença do indivíduo. Mas uma preocupação realmente explícita  com a

beleza das formas corporais  ficou evidente,  de fato,  nos anos 1980, vista no aumento do

surgimento de academias de ginástica, na propagação da cultura das dietas e no crescimento

da indústria do  diet (CASTRO, 2001). Os corpos passaram a ser esculpidos de forma mais

intensa em direção a uma diminuição para a modelagem das formas, e a moda se vinculou de

modo ainda mais singular, para além das roupas: o agenciamento e a “modelagem” dos gostos

sobre as formas corporais através do fenômeno da valorização do “corpo do mundo da moda”,

a partir da figura das supermodelos, a encarnação do corpo perfeito oferecido à sociedade

pelas imagens de moda.

Ao  menos  desde  os  anos  1960,  a  modelo  ou  manequim  magérrima  já  existia,

personificada pela mais conhecida delas, a inglesa Twiggy. Em meados dos anos 1990, a capa
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da edição britânica de janeiro da revista  Vogue popularizou de vez as supermodelos como

ícones de beleza,  em que as modelos  Naomi Campbell,  Linda Evangelista,  Tatjana Patitz,

Christy Turlington e Cindy Crawford apareciam como destaques, abrindo a nova década com

o que seria  o  tipo simbólico da figura feminina  para a  sociedade ocidental,  vinculada  ao

consumo  de  moda.  A  celebrização  das  personalidades  da  mídia,  intensificada  na  era  da

sociedade de consumo, como observado por  Lipovetsky (1989) em  O império do efêmero,

transformou as supermodelos não somente em cânones de beleza corporal, mas em modelos

de estilo de vida e de consumo. A imagem da modelo enquanto personalidade, com nome,

sobrenome  e  características  físicas,  foi  agregada  a  produtos  à  venda,  e  passou  a  figurar

também como objeto de consumo, influenciando no estabelecimento dos gostos sobre a beleza

corporal. A partir daí, corpos e estilos de vida foram propagados pelas vias da moda, na figura

de modelos ainda mais magras, como Kate Moss nos anos 1990 e Gisele Bündchen nos anos

2000.

Se,  como afirmamos,  não é  possível  definir  um modelo corporal  e  nem um estilo

vestimentar privilegiados do século XX, ainda que seja viável observar tipos corporais e de

moda em décadas, essa tarefa fica muito difícil conforme se aproxima dos anos 2000, quando

a beleza corporal passa a exprimir cada vez mais as identidades fluidas às quais Zygmunt

Bauman (2001) se refere. O momento é de questionamentos de padrões e reivindicação de

possibilidades de ser e parecer, do qual o corpo é o fator visível associado à expressão do

humano com a roupa. Junto à preocupação com a saúde e o bem estar, a personalização da

aparência tem na moda um aliado importante, tanto como campo onde o indivíduo pode se

lançar no trabalho de composição de si e mostra à sociedade, quanto como campo que capta

esse movimento e promove um “supermercado de estilos” (POLHEMUS apud MESQUITA,

2011), oferecendo, em certa medida14, possibilidades diversas à visualidade humana.

Os artifícios de modificação corporal, como os implantes, as tatuagens, as cirurgias, as

roupas e a moda, são capazes de ampliar os sentidos do corpo, oferecendo a personalização

que o mundo contemporâneo tem pedido, mas que se encontram no interior da dinâmica da

cultura e da própria dinâmica do mundo da moda. Atentamos, novamente, para as marcas da

herança de séculos de aperto do corpo feminino e a certa predominância institucionalizada do

“corpo da moda” – o corpo magro – como um dos mais presentes padrões ideais femininos

contemporâneos, reforçado por figuras reais humanas que servem como cânones de adoração

de corpo e de estilo de vida, as modelos.

14 Vale ressaltar que a medida dessas possibilidades oferecidas pela moda passa por uma discussão sobre a
liberdade de escolhas frente a uma produção estudada, elaborada e lançada como tendências pela indústria
da moda; as escolhas por ela proporcionada estariam circunscritas a esse limite.
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Assim  como  a  lógica  da  moda,  os  gostos  e  as  ideias  de  beleza  oscilam  entre  o

individual e um coletivo que é balizado pelas instituições  da cultura:  as vestimentas,  que,

desde  seu  surgimento,  participam  do  jogo  de  reificação  e  desconstrução  dos  códigos

socioculturais,  e  a  moda,  que,  em grande  medida,  protagoniza  o  jogo  desses  códigos  na

contemporaneidade,  reforçando-os através da propagação de imagens de um tipo de corpo

vestido, em revistas, outdoors e desfiles de moda.

1.3 O corpo vestido

A visualidade  dos  corpos  na  sociedade  carrega  comumente  a  marca  inconteste  da

vestimenta,  compondo,  junto  ao  corpo,  a  aparência.  É  por  meio  dela  que  comumente

conhecemos em primeira  instância  a figura humana apreciada:  essa aparição já comunica,

permitindo  ao  observador  uma atribuição  de  sentidos  que  lhe  é  particular,  mas  que  está

inserida no amalgama da cultura do qual ambos, sujeito constituidor da aparência e sujeito

apreciador, estão imersos. Constituição da aparência corporal e apreciação desse resultado por

outrem participam e também constroem o ambiente cultural, no movimento de subjetivação e

objetivação  já  observado  por  Simmel (1998),  do  qual,  portanto,  a  aparência  é  fonte  e

resultado. Por meio dos investimentos corporais, como tatuagens, perfurações e cirurgias, e do

jogo entre o corpo e a roupa, entendidos enquanto produtos e produtores da cultura, é possível

considerarmos uma forma visual que se dá na aparência.

Em Os sentidos da moda: vestuário, comunicação e cultura, Cidreira (2005) observa

com pertinência  que  a  aparência  é  tida  frequentemente  como enganadora,  refletindo  uma

velha polarização entre o ser e o aparecer. O que parece ecoar nessa polarização, que segue

bastante atual, é a antiga noção que separa, de um lado, o corpo, e, de outro, a alma ou uma

essência  que  representaria,  de  fato,  o  indivíduo.  O  que  nos  interessa  nessa  discussão  é

observar de maneira mais atenta que o corpo e a aparência não diferem do sujeito, já que essa

“essência”  é  elaborada  na  presença  do  sujeito  no  mundo,  que  se  dá  como  experiência

corpórea. A aparência se apresenta, assim, como expressão do modo de vida do sujeito, que

constrói cotidianamente sua própria forma de aparição através do corpo e da roupa, e também

daqueles  que  propõem modos  e  estilos  do  parecer  a  uma  coletividade,  como  estilistas  e

designers da moda, que apresentam sua visão de mundo de forma inventiva, um estilo por

meio de corpos vestidos.
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Desse modo, podemos compreender a afirmação de  Cidreira, quando esclarece que,

enquanto dimensão que está inteira no visível, a aparência revela o indivíduo e, mais do que

isso, o constitui, manifestando um estilo, modo pelo qual se relaciona e conhece o mundo. A

noção  de  estilo  se  vincula,  assim,  diretamente  à  noção  de  aparência,  pois,  se  a

compreendemos  como  forma  de  aparição,  pressupõe  elaboração,  investimentos  pessoais

diversos do sujeito, tanto em suas escolhas vestimentares quanto em seus modos corporais.

Ainda, quando a autora compreende, junto a Renaud Camus, a aparência enquanto poesia do

ser,  podemos perceber  a  potência  expressiva da aparência,  da qual  a  vestimenta  participa

como “rede de sentido” (2005, p. 19), no seio “do jogo que se desenrola entre a indumentária

e o corpo, bem como entre esse corpo vestido e a cultura vigente […]” (ibidem, grifo nosso).

Como produto da cultura, rede de sentido portanto, a indumentária se constitui, assim,

para  além de  cobertura  corporal.  Amplia  e  agrega  à  sua  função  envelopante  a  dimensão

expressiva e da possibilidade de sentidos, e, por isso mesmo, é também, por sua dimensão

plástica,  meio pelo qual se estabelecem formas modeladoras  de corpos de acordo com os

valores e anseios de uma coletividade.  Desse modo, o jogo entre indumentária e corpo se

refere  também  ao  que  vai  estabelecer  entre  a  estrutura  corporal  orgânica,  com  suas

capacidades motoras, e uma estrutura que vamos identificar como físico-social, que se refere

às  suas  capacidades  plásticas  e  à  forma  visual,  que  se  moldam  aos  sentidos  possíveis

elaborados nas relações entre corpo, roupa e sociedade. 

Enquanto possibilidade visual física e social, a relação corpo-roupa participa também

dos modos gerais  de uma cultura  que  se dão  no e  pelo  corpo15.  Na medida  em que são

acopladas ao corpo, as vestes interferem em sua mobilidade, positiva ou negativamente, como

um prolongamento ou tal qual uma camisa de força. Essa relação entre corpo e roupa passa,

portanto,  ao  menos  pela  instauração  de  formas  visuais,  por  um lado,  e,  por  outro,  pela

atribuição de tipos de movimento e deslocamento corporais, compondo a aparência dinâmica

a  qual  a  figura  humana  será  culturalmente  apreciada,  predominantemente  em sua  forma

vestida. Sua apreciação prescinde, como pudemos demonstrar, da relação mútua que acontece

entre o corpo com a roupa e da roupa no corpo.

Essa  relação  acontece  e  culmina  socialmente  em  uma  unidade,  que  vamos

compreender enquanto um corpo vestido. Não permanentemente o predomínio da roupa ou a

vigência imperativa do corpo, por mais que ambas possam, de fato, acontecer, a depender da

situação; mas o entendimento de que as ações individuais e de grupo e as interações sociais se

dão  predominantemente  (inclusive  na  história)  considerando  a  figura  humana  como  um

15 E que vai nos remeter à noção de técnicas do corpo de Marcel Mauss (2003).
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composto  corpo-roupa,  que  acontece  enquanto  corpo  vestido.  Nos  confrontamos  com os

corpos no cotidiano em sua maioria  vestidos.  O corpo vestido é,  ainda,  essa unidade que

também dá conta da complexidade da forma de aparição de um corpo e de uma roupa nos

desfiles  de moda,  justamente  enquanto  locais  de mostra  da roupa em um corpo real,  em

movimento e, a princípio, vestido.

No âmbito dessa reflexão, a noção de corpo vestido nos parece rica, por conectar o

corpo  e  a  roupa  em  uma  unidade  de  sentido.  Ao  investigarmos  essa  expressão,  “corpo

vestido”, não a encontramos enquanto um conceito específico ou uma definição precisa. Em

Cidreira (2005, p. 19), como vimos, ela é citada como referência ao jogo entre a indumentária

e o corpo na aparição de uma unidade de estilo, que está em relação e é circunscrita a cada

cultura. O corpo vestido seria o resultado desse jogo, que acontece entre corpo e roupa, para a

composição  das  particularidades  das  aparições  de  cada  sujeito,  mas  também  entre  essa

unidade de aparição e as relações que são estabelecidas por meio dela na sociedade. Por isso,

podemos pensar no corpo vestido enquanto uma unidade de estilo, uma forma de aparição,

mas como um resultado inacabado de investimentos pessoais e sociais, pois que, inserida na

dinâmica da cultura, será sempre questionada e reformulada na medida de seus valores.

Já Maria Cláudia Bonadio (2015), por exemplo, nomeou um artigo de O corpo vestido,

como uma chave abrangente que a permitiu abordar diversos temas relacionados à aparição do

corpo com a roupa: as formas e motivos de cobertura corporal, a moda, a relação da roupa

com indicações de gênero e classes sociais, e sua capacidade de trabalhar com identidades,

incluindo aí as proposições que acontecem nos desfiles. Essa multirreferencialidade mostra,

antes de tudo, a importância social da relação corpo-roupa, especialmente enquanto corpos

vestidos,  na  sociedade.  Se,  como  mostra  a  autora,  os  motivos  de  cobertura  corporal

ultrapassam a ideia da necessidade de proteção às intempéries da natureza, o que acaba por

emergir é a dimensão social e inventiva da roupa e dos demais investimentos sobre o corpo.

Desvela-se,  ainda,  a  disposição  humana  à  atuação  na  cultura,  de  modo  a  procurar

constantemente  conferir  outros sentidos  ao dado.  Quando se trata  do corpo, essa unidade

primeiramente biológica, seus modos e formas de ser e aparecer, conformados e conformando

a cultura, serão também vias às realizações humanas, da qual a roupa faz parte e se transmuta

em moda, compondo as formas de aparição que temos hoje, como corpos vestidos. São eles

que permitem, finalmente, a composição e a revelação de identidades, gêneros e classes, como

indicado por Bonadio.

No escopo dos temas levantados por essa autora sobre o corpo vestido, alguns pontos

chamam a atenção,  especialmente  porque,  em alguma medida,  podem ser  examinados  na
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relação  corpo-roupa  na  passarela.  O  primeiro  deles  se  revela  quando  Bonadio traz  o

pensamento de Wilson, que entende o corpo como vestido independente de a roupa estar

presente, pois compreende a indumentária como tudo aquilo que encobre, disfarça ou reveste,

o  que  inclui  outras  interferências  corporais  como  as  pinturas  e  as  tatuagens.  Indo  além,

podemos pensar  também nos corpos despidos,  que são cada vez mais  frequentes  na vida

corrente (como nas redes sociais e na internet), mas são recorrentes nas passarelas da moda,

principalmente por seios à mostra. A dimensão ampla da veste para além da roupa nos leva

àquela consideração de que os corpos são sempre socialmente revestidos e inventivamente

elaborados  como  forma  de  presença,  seja  por  meio  dos  modos,  gestos  e  movimentos

historicamente incorporados, seja através de indumentárias ou mesmo por sua ausência.

Nos arriscamos, assim, a reconhecer igualmente a dimensão revestidora e visual do

corpo  nu  como  uma  unidade  de  sentidos.  O  corpo  nu  abriga  camadas  aparentemente

invisíveis,  mas  visíveis  na  medida  em  que  são  encobertos  dos  sentidos  elaborados

culturalmente. Em se tratando de corpos das passarelas, carregam a marca do cabide, pelo que

são frequentemente comparados, bem como as demais sugestões dos criativos que constroem

a forma de aparição desse corpo como um corpo vestido em um desfile de moda. Devemos

pensar que a utilização da nudez, nesses casos, já é em si expressão dos conceitos da coleção,

materializada na unidade visual que age e se movimenta, e também considerar que a própria

nudez carrega a marca da roupa precisamente em sua ausência, pois sua presença é imperiosa

na sociedade.

Entendemos  que  o  corpo quando  vestido  com a  roupa é  uma unidade  igualmente

potente  em  expressividade,  já  que  a  veste  é  mais  um  elemento  a  participar  do  jogo  da

aparência  e  que  ainda  tem  presença  predominante  na  sociedade,  de  forma  a  nos

apresentarmos,  na maior  parte  do tempo,  vestidos,  e  pensarmos no outro,  na maioria  das

vezes, também enquanto um corpo vestido. A esse respeito, como referencialidade social do

corpo vestido, Bonadio lembra dos ícones das portas dos banheiros, que indicam masculino e

feminino pela presença de duas silhuetas: uma aparentemente de um corpo “nu”, e outra como

um corpo vestido com saia, respectivamente, o que mostra o quanto a roupa está presente na

sociedade como aquele diferencial  que pode marcar e dar sentido à aparição e às relações

humanas.

Esse exemplo evidencia, ainda, uma questão importante quando se trata da visualidade

da figura humana, e da qual o corpo vestido é, em grande medida, responsável. A roupa no

corpo funciona também como molde, e, como vimos, promove, junto a cada tipo de corpo, as

silhuetas corporais. Estas, aparições formais do corpo, são bastante consideradas na sociedade
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contemporânea, cuja preocupação com a beleza, que se refere às formas e medidas corporais,

é uma questão significativa nas dinâmicas das relações sociais. Não por acaso, a preocupação

com a beleza das silhuetas corporais se estende a outros setores nos quais o fator aparência é

significativo, como os desfiles de moda, que têm justamente a aparência vinculada à silhueta

corporal com a roupa o seu grande mote. Em um desfile, a ação do corpo evidencia, a partir

do movimento, sua estrutura e suas possibilidades performáticas, ou como a palavra sugere,

um  por  em  forma.  A  roupa  participa  desse  processo  nesse  espaço,  implicando  em

determinadas  formas visuais que têm como resultado o corpo vestido,  observado também

enquanto silhueta. A roupa se vincula ao corpo de modo a evidenciar ou esconder suas formas

anatômicas; de maneira ainda mais propositiva, a roupa é capaz de conferir outras formas à

figura humana.

No que se refere especificamente à relação das estruturas formais de corpo e roupa, o

outro ponto que nos chama a atenção na abordagem de corpo vestido apresentada por Bonadio

é quando lembra que a roupa, como um artefato, é visível enquanto estrutura fisico-química.

O tecido possui suas cores e texturas, que são elaboradas em formas estruturais diversas, e,

como alerta a autora, suas demais características são sentidos elencados nas interações sociais

do contexto cultural e nele construídos, fazendo com que certas convenções sobre as roupas

existam, mas que sejam igualmente passíveis de significados: “[…] as roupas são territórios

de significação abertos, cujas histórias serão construídas e/ou apagadas pelos corpos que as

vestem.” (BONADIO, 2015, p. 203). Assim, tanto corpo como roupa, elementos da cultura, se

relacionam e emprestam sentidos um ao outro, o que coloca a estrutura do corpo vestido como

resultado material dessas trocas.

Materialidades do corpo e da roupa

O  corpo  vestido,  como  um  resultado  que  se  apresenta  à  visualidade  como  uma

unidade, parte da inconteste relação corpo-roupa, e vale considerarmos a estrutura particular

de cada uma dessas instâncias nessa operação. Em Visualidade processual da aparência, Ana

Claudia de Oliveira (2008, p. 94) reflete como se dá a relação entre esses dois elementos de

configuração da presença: “Como é essa relação do corpo à roupa? E da roupa ao corpo? […]

tanto a roupa faria empréstimos, doações ao corpo, como também o corpo à roupa? […] E os

valores  estéticos,  como estão investidos  tanto  no corpo como na roupa?”  Nesse artigo,  a

autora procura observar a relação corpo-roupa com o objetivo de analisar como operam para

formatar  a  apresentação  pessoal  e  a  construção  de  identidades  e  modos  de  presença  de
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indivíduos.  Embora  o  caso  dos  desfiles  de  moda  seja  aquele  que  acaba  por  suspender  a

dimensão de escolha dos portadores das roupas na formatação da aparência e da construção de

identidades  pessoais  –  no  caso,  a  modelo,  que  presta  um  serviço  com  o  corpo  –,  as

considerações da autora colaboram para a compreensão da relação corpo-roupa, na medida em

que desenvolve justamente sua ideia de corpo vestido de forma a destrinchar mais claramente

os elementos que constituem essa unidade, assim como as implicações da relação formal entre

eles para sua apresentação.

Destaca,  primeiramente,  o  corpo,  com  os  ossos  e  músculos  que  compõem  sua

edificação  e  forma,  e  a  pele,  com  sua  elasticidade,  cores  e  tons:  esses  componentes  se

vinculam a sentidos  possíveis  no interior  de uma cultura  e  sociedade.  Volumes corporais

diversos acabam por abarcar toda uma valoração social de gosto, que culmina na consideração

sobre sua beleza e adequação. Cores de pele diferentes, por exemplo, carregam uma longa

história de privilégios ou de preconceitos. Quanto à elasticidade corporal, ela se mostra na

qualidade da dinâmica do corpo vestido em ação, que se refere aos gestos, movimentos e no

portar a roupa, demonstrando toda uma herança de aprendizado social inscrita no corpo – e

também de classe, quando nos referimos especificamente às práticas corporais da profissão da

modelo  de  passarela.  A materialidade  do  corpo,  em seus  vários  elementos,  passa,  assim,

inevitavelmente pelo molde sociocultural dinâmico, tanto em seus modos expressivos quanto

em suas interpretações possíveis.

A visualidade de cada corpo vestido dependerá da forma com que cada tipo corporal,

com sua carga pessoal e cultural impressa nas formas e modos do corpo, vai interagir com a

roupa. É a isso que Oliveira se refere quando fala na “malha de orientações” do corpo, como

mostrado na seguinte passagem:

A roupa não veste um suporte vazio,  o corpo. Ao contrário,  sendo carregado de
sentidos na sua malha de orientações, este interage com as direções, formas, cores,
cinetismo  e  materialidades  da  roupa  e  atua  de  variados  modos  nas  suas
configurações, tomadas de posições e movimentação. (OLIVEIRA, 2008, p. 93).

Logo,  a  autora  destaca,  em  segundo  lugar,  os  aspectos  formais  da  roupa  e  suas

materialidades,  esclarecendo que o que a  edifica  é o corte  e a  densidade de determinado

tecido, sendo sua superfície marcada por uma textura e, de modo ainda mais diverso que a

pele humana, por uma cor. Na limitação da diversidade de tons humanos, ele realiza aquela

potência de modificar o naturalmente dado para compor suas próprias poéticas de aparição,

agregando ao corpo as cores das roupas. De igual modo, alia texturas e densidades de uma

segunda-pele e mesmo as formas e estruturas dadas pelo corte e costura das vestimentares,
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que se revelam, deste modo, de rica possibilidade e complexidade sociocultural. As roupas

abrem em muito o leque de possibilidades de sentidos buscados pelo humano.

Plasticidades e o sentido no uso

Devemos  considerar  que,  ao  carregar  os  traços  da  moda,  a  roupa  é  terreno  de

possibilidades de sentidos, mas também vincula às suas texturas, cores e formas o prestígio ou

desprestígio do socialmente aceito, belo ou rejeitado no meio em que são usadas. Os estilos de

presença são,  assim,  apresentados  no corpo vestido  como uma unidade  que revela  certos

simbolismos e valores que a própria moda, em constante relação com o meio social, atribui

àquela roupa. Ainda, ao usar uma roupa, o corpo responderá, nas suas formas de aparecer, no

andar e portar-se, aderindo ou se afastando do que socialmente se entende das cores, texturas

e  formas,  do  estilo  e,  por  vezes,  do  status da  própria  marca  ou  grife  de  moda.  Isso  é

importante de ser assinalado, pois a relação que o corpo realiza com a roupa, que se dá, em

grande medida, pelo movimento, corresponde também ao vínculo afetivo que se estabelece

sempre, em menor ou maior grau, entre o valor social da roupa e a atividade corporal do

sujeito a veste.

O cinetismo o qual  Oliveira se refere está tanto na roupa quanto no corpo de forma

complexa,  pois são capazes  de conferir,  pelo movimento,  uma dinâmica à visualidade  do

corpo vestido, integradas como coautores na promoção das silhuetas e dos efeitos visuais. A

capacidade cinética do corpo, que se realiza pelo movimento, acaba por evidenciar a presença

do humano com suas particularidades variantes, já que cada tipo de corpo e cada ação e gesto

único que  realiza,  em determinada  situação e  ambiente,  é  o  que dá  sentido à  capacidade

cinética e material da roupa portada. Portanto, compreendemos que os corpos vestidos, que

são vinculados a uma lógica de mostra como corpos cabides da era da moda, são formas

dinâmicas. Está nessa relação, que vai do sociocultural ao intersubjetivo e ao formal, de corpo

e roupa,  a  impressão das formas dinâmicas  da visualidade  do corpo vestido.  No caso do

desfile de moda, o corpo vestido está ali justamente para ser mostrado em todos os ângulos e

potencialidades corporais e visuais. Para isso, a necessidade das formas – do humano e da

roupa – são essenciais para a exploração das possibilidades formais do composto corpo-roupa

apresentado na passarela. 

Desse  modo,  o  corpo  vestido,  como  uma  unidade  de  aparição  e  presença  ativa,

prescinde da tridimensionalidade  para concretizar  a relação dos elementos  formais  de sua

composição  dinâmica.  Como  Oliveira bem assinala,  a  roupa  é  disposta  a  partir  do  eixo
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vertical do corpo e atua no eixo horizontal. É na horizontalidade que se confere o volume, as

formas e curvas da silhueta apresentada. Evidenciam-se, assim, as formas e volumes diversos

do  humano  na  necessária  conexão  com  suas  potencialidades  cinéticas,  realizadoras  da

aparência e das formas de aparição. Mas se a horizontalidade dá as formas, a verticalidade é

também importante na realização do corpo vestido, especialmente nos desfiles de moda. A

dimensão vertical do humano se apresenta para além de objeto de sustentação de roupas, pois

desloca  o  corpo do lugar,  no  ir  e  vir  das  passarelas,  e  promove  sua  caminhada  motoro-

expressiva. Com isso, sua função de simples suporte de roupas passa a vetor de sentidos, a

partir  de suas  possibilidades  dinâmicas.  O ir  e  vir  realizado nesse espaço,  e  evidenciado,

inclusive,  pela  demarcação  de  um percurso  de  passarela,  acontece  com o  corpo  em sua

verticalidade, completando os contornos horizontais móveis de sua presença. Horizontalidade

e  verticalidade  estão  presentes  nos  diversos  tipos  corporais,  inclusive  os  da  passarela,

conferindo a dinâmica humana ao corpo vestido como dificilmente um cabide conseguiria.

Oliveira (2008, p. 98) destaca que o que emerge da relação formal entre corpo e roupa

são similaridade  ou  contraste  de  cores;  prolongamento  ou  retraimento  do  corpo;  o  corpo

englobado pela roupa ou a roupa englobante do corpo; flexibilidade ou estaticidade do corpo;

continuidade  ou  descontinuidade  corpo-roupa.  Podemos  destacar  também  que,  como

resultado, estarão os valores estéticos frutos dessa relação, e que se dão na aparência como

corpo  vestido  em  ação.  Os  frutos  dessa  relação  são  visíveis,  em  suas  especificidades  e

diferenças,  no  cotidiano  do  uso  das  roupas,  em  que  os  corpos  vestidos  realizam  suas

atividades  mais  corriqueiras.  Nos desfiles de moda,  por sua vez,  estamos diante  de outro

contexto, no qual se apresenta sugestões de arranjos para a aparição em um local específico

para a mostra de formas vestidas da presença humana, onde vemos constantemente estruturas

corporais  que  aparentemente  não diferem em sua  geometria  geral  (os  corpos magros  das

modelos da moda) e que não têm autonomia para escolher a própria roupa com a qual se

apresentarão. Ainda assim, está justamente na presença do corpo humano, como componente

expressivo do corpo vestido, o indício da existência de singularidades, seja pelas cores de

pele, por vezes por cortes de cabelo e pela estrutura facial, seja por seus modos corporais, ao

testarem  e  apresentarem  variadas  formas  de  relação  de  suas  estruturas  humanas  vivas,

expressivas, com diversas possibilidades de coberturas das roupas.

É o que  Oliveira parece se referir, quando afirma que o resultado dessa visualidade

acontece como uma relação formal operada por duas de suas dimensões plásticas: de um lado,

a da expressão, que pode ser vista na rítmica do corpo vestido, especialmente considerando

seus movimentos, e, de outro lado, a dimensão figurativa, que se refere ao arranjo de corpo e
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roupa em seus conteúdos. É justamente a dimensão expressiva de cada corpo, e na forma

particular com que interage com as potencialidades expressivas da roupa, que são trabalhados

os conteúdos de corpo e roupa. Uma vez elaborados no campo da cultura e permeando a

memória da coletividade, seu arranjo acaba por reiterar, modificar ou criar as formas e os

sentidos possíveis da aparição humana. Assim, “[…] a plástica do corpo e a plástica da roupa

são  comandadas  por  um só  procedimento  de  enunciação  […]  (2008,  p.  93),  e  podemos

compreender e afirmar que a aparência, como vetor de sentidos, ultrapassa os elementos de

corpo e roupa como entidades  separadas e se dá como uma unidade,  materializada como

corpo vestido.

Como unidade expressiva  no interior  de uma cultura,  o  corpo vestido  é  parte  das

maneiras  de expressão individual  e de grupos; como vetor  de sentidos,  arranja  e  trabalha

justamente com seus conteúdos para compor a aparição à apreciação social. Mas gostaríamos

de  sustentar,  também,  que  o  corpo  vestido  é  potência  aberta  a  leituras  e  interpretações

diversas,  sempre  em conexão  com o tempo,  local  e  situação  em que  se  apresenta,  e  do

julgamento  de  cada  subjetividade  dos  indivíduos  apreciadores:  “é  preciso  enfatizar  que

enquanto ação expressiva, a composição indumentária só assume todo seu vigor significativo

a partir do modo e das circunstâncias mediante as quais ela é usada.” (CIDREIRA, 2013, p.

54).

Em  The Clothed Body16, Patrizia  Calefato (2005) parte de um olhar sócio-semiótico

sobre  a  roupa,  entendendo-a  como sistema de  signos,  linguagem que  comunica  todo  um

sistema construído socialmente. O corpo estaria submetido a essa linguagem da roupa e, ao

mesmo tempo, a teria como um composto de sua própria linguagem corporal. As imagens

resultantes, que se dão contemporaneamente como corpos vestidos, seriam construídas a partir

das  subjetividades  que  entram  em  relação  com  os  imaginários  corporais  produzidos  na

sociedade de forma intertextual: fotografia, jornalismo, música, cinema, tecnologia, moda e

outras instâncias construiriam o que Roland Barthes (apud CALEFATO, 2005, p. 84) entende

como mito contemporâneo multidimensional e pluridiscursivo.

Em  conexão  com  as  outras  instituições  da  cultura,  vemos  a  roupa  e,

contemporaneamente,  a  moda,  como  alguns  dos  vetores  principais  dessas  construções

imaginárias de corpo. Os discursos da moda, que divulgam e agregam em nós formas e modos

do corpo,  têm amplo alcance  mundial  e inserção cotidiana,  pautando os desejos  sobre os

corpos vestidos divulgados e utilizados pelas demais instituições,  do jornalismo, televisão,

16 Em tradução livre: “O corpo vestido”.
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esportes e cinema. Não só a moda como indústria, mas por sua lógica17 em si, efêmera e ativa,

atua de forma mais complexa no estabelecimento das linguagens do corpo, pois realiza o

duplo movimento já observado pelo próprio  Barthes (2009) em  Sistema da Moda: trabalha

com os valores de mundo, historicamente herdados e de ampla durabilidade temporal, e os

valores de moda, efêmeros por essência.

A abordagem de Calefato (2005) reconhece que, na construção das imagens corporais,

a roupa acaba por possuir regras que conferem sentidos de tipos diferentes ao corpo vestido,

relacionadas à dimensão social da roupa e às condições de uso, se referentes à estabilidade

dos trajes de costume ou à frivolidade própria da moda:

[…] costume establishes a close relation between the individual and the community
to  which  s/he  belongs,  while  a  fashionable  garment  has,  by  definition,  a
cosmopolitan status, even though its style may be inspired by ‘ethnic’ or traditional
costume.18 (CALEFATO, 2005, p. 9).

Devemos reconhecer que mesmo o uso de trajes de costumes se adaptam às situações

as mais diversas, passando por necessidades de deslocamentos e ajustes a outros locais e a

novas  relações  sociais  que  são  estabelecidas  entre  os  pares  ou  entre  grupos  diferentes,

promovendo intercâmbios ou mesmo modificações drásticas tanto na visualidade da roupa

como em seu sentido de uso e no seu conteúdo. O corpo vestido de uma manifestação popular

hoje, carrega a história da época de seu surgimento, mas os sentidos tradicionais certamente

são reconfigurados, pois seu uso é reintroduzido a outras circunstâncias e motivações. Aqui,

vale mencionar o pensamento de Hobsbawm (1984), que defende que, no escopo das práticas

tradicionais,  os  costumes  possuem  as  propriedades  visuais  do  produto  gerado,  mas  cuja

permissividade  de  mudanças  e  inovações  não  os  fazem perder  suas  características  que  a

liguem com as antigas.

O uso  é  um fator  determinante  na  apreciação  e  interpretações  possíveis  do  corpo

vestido,  pois  os  sentidos  são  determinados  e  continuamente  postos  em  movimento  nas

práticas, no cotidiano, nas relações sociais estabelecidas no curso do tempo. No presente, os

sentidos possíveis da aparição da figura humana são lidos geralmente no corpo efetivamente

vestido  e  na  relação  que  estabelece  com  outros  corpos  vestidos  na  sociedade,  enquanto

memória  coletiva  de  imagens  corporais,  enquanto  prolongamento  de  práticas  e,  ainda,

enquanto embate, necessidade de mudança dos modos de aparição. A dimensão mutante que

existe nos sentidos e conteúdos dos corpos vestidos, nos da era da moda e mesmo nos de

17 Nos  referimos  à  lógica-moda,  preconizada  por  Lipovetsky (1989),  capaz  de  fazer  parte  dos  meios  de
orientação dos modos de vida contemporâneos, especialmente os ocidentais.

18 Em tradução livre: “[…] o traje estabelece uma relação íntima entre o indivíduo e a comunidade a qual
ele/ela pertence, enquanto que um traje de moda tem, por definição, um status cosmopolita, ainda que seu
estilo possa ser inspirado em trajes étnicos ou tradicionais.”
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costumes  e  tradicionais,  acontece  justamente  porque  o  corpo  e  a  roupa  são  socialmente

construídos: o corpo vestido é um arranjo corpo-roupa que se dá no uso, o resultado de uma

cultura de uso. Os sentidos da roupa, do corpo e do corpo vestido são elaborados no âmbito da

cultura,  que opera esse movimento  duplo de reificação e continuidade,  ao tempo em que

permite alterações. 

Ainda pelo viés da cultura, temos a própria moda, que, como lógica de necessidade de

mudança,  é  um  desses  fatores  modificantes  modernos/contemporâneos;  em  seu  aspecto

institucional, será a indústria e o comércio cosmopolita da moda que vão interferir em alguma

medida,  inclusive  em  grupos  até  bastante  tradicionais,  justamente  por  sua  característica

global.  A  moda  se  revela  para  além  de  aspecto  de  uma  determinada  configuração

sociocultural e aparece também como agente de configuração plástica da aparição humana.

Nos  desfiles  de  moda,  a  relação  corpo-roupa  posta  em  ação  pelos  corpos  vestidos  em

movimento podem funcionar  justamente como pontos de revalidação do sentido ou como

sugestão de pequenas mudanças (e mesmo rupturas) no curso temporal do uso da veste e da

imagem corporal.

No artigo  Le vêtement  au prisme du corps,  vers une sémiotique  du corps habillé:

l’exemple  de  Paco  Rabanne19,  o  uso  da  roupa no corpo é  o  que  norteia  uma análise  do

semiólogo  Anthony  Mathé (2014)  sobre  a  visualidade  do  corpo  vestido,  circunscrita

especificamente  ao  mundo  da  moda.  Seu  objetivo  foi  observar  possíveis  imaginários

vestimentares  e  corporais,  examinando  corpos  vestidos  elaborados  pelo  estilista  Paco

Rabanne. Mathé parte de um olhar sobre o corpo, como significante e comunicante, tratando a

veste como experiência semiótica corporal que se dá no corpo vestido em ação.

A  obra  vestimentar  de  Rabanne é  o  exemplo  do  que  o  autor  classificou  como

vestimenta limite, por conta do estilo “metalúrgico” das peças de roupas – feitas de metal e

plástico  –,  que  poderiam,  segundo  ele,  ser  fronteiras  à  portabilidade,  à  praticidade  e  ao

conforto  do  corpo.  Para  a  análise,  as  peças  foram identificadas  em seus  aspectos  gerais,

quanto às suas formas e materiais, às conotações dadas previamente ou após o uso das roupas

e quanto à experiência das vestes na superfície e na carne corporal no uso. A partir daí, Mathé

passa  a  dar  foco  a  três  formas  dessa  experimentação  corpo-roupa,  a  fim de  desvelar  os

imaginários provenientes dessa relação, que culmina no corpo vestido observado: o brilho e a

reflexividade  do  material  utilizado,  que  evocariam  ideias  de  feminilidade  e  glamour;  as

formas das roupas e os espaços em suas superfícies que, pelo movimento, operam o jogo entre

19 Em tradução livre: “A vestimenta sob o prisma do corpo, para uma semiótica do corpo vestido: o exemplo
de Paco Rabanne”.
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o material da veste e o corpo, sugerindo eroticidade; e, por fim, as “mulheres” de Rabanne,

em três imaginários coabitantes, identificados pelo autor como cavaleiro, amazona e sereia.

A análise realizada por  Mathé passa por uma longa reflexão teórica que explica sua

metodologia  semiótica  –  baseada  em  autores  como  Greimas,  Floch e  principalmente

Fontanille (apud MATHÉ,  2014,  p.  8),  para  o  qual  forma  e  movimento  integram  a

estruturação  da  semiótica,  desenvolvendo  um  sistema  e  uma  sintaxe  comuns,  como  na

vestimenta e no corpo vestido. Com esse olhar, para além da busca de sentidos específicos e

significados evocados pela imagem corporal apresentada, podemos observar na abordagem de

Mathé a dimensão imprescindível do uso, que acontece no corpo em ação, para a observação

dos sentidos possíveis da aparição e visualidade da relação corpo-roupa como corpo vestido.

Em sua busca pela leitura de imaginários dos corpos vestidos de  Rabanne,  o autor

acaba por identificar,  ainda,  um paradoxo: ao tempo em que reconhece que os sentidos e

significados  das  vestimentas  são  temporários  e  reversíveis,  em  um  processo  social  de

negociações  do  qual  a  moda  participa,  lembra  que  o  próprio  corpo-imagem  acaba

promovendo também uma fixação de sentidos na sociedade.  A análise realizada por  Mathé

busca cruzar as informações da materialidade da veste no uso do corpo com as conotações e

conteúdos,  tanto mundanos quanto os possíveis a partir  das sugestões da moda no uso na

passarela. Por isso, aos valores de mundo e de moda (BARTHES, 2009) são vinculados os

sentidos possíveis do uso, que compreendem, de forma significativa, o contexto. 

É importante considerar, portanto, a conjuntura desses corpos que usam tais roupas: no

caso das passarelas, os corpos vestidos são circunscritos a condições específicas no que se

refere tanto ao ambiente singular, à própria condição corporal em sua aparência formal – nos

desfiles,  o  corpo  magro  impera  –  e  à  própria  roupa,  que  pode  aparecer  em  formatos  e

“usabilidades” diversas. Nessa situação de passarela de moda, a apreciação e interpretação

dos corpos vestidos será diferente da dos corpos vestidos do cotidiano, e a linguagem das

roupas abre-se do não-usável a um usável que se propõe como outra forma de aparição. Os

desfiles de moda têm essa característica específica, de locais onde esses corpos vestidos são

postos a uma apreciação mais intensa de sentidos sugeridos.

A relação corpo-roupa é inegável pois é manifesta,  mas contém nuances que serão

observáveis a cada modificação de suas estruturas e à situação em que o corpo vestido se

apresenta, das mais cotidianas às mais diferenciadas, como em uma apresentação de dança ou

em um desfile de moda. O corpo e a roupa figuram como produtos culturais em si mesmos,

mas quando colocados em relação, seja nas ruas ou nas passarelas, operam como vetores de

sentidos enquanto corpos vestidos. Eles se vestem de cores, texturas, também sons, cheiros,
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movimentos  e  gestos  corporais,  e  situações  e  elementos  valorativos  de  apreciação;  nos

desfiles de moda, esgarçam as barreiras do habitual e permitem a promoção do jogo entre

conhecido e novo para cativar o apreciador por meio de imagens corporais.
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2. CONSTITUIÇÕES E APARÊNCIA DO CORPO CABIDE

2.1 Beleza: o corpo da moda como corpo belo

Cultura e sociedade no estabelecimento do cânone

A  aparência  e  as  formas  de  presença  vêm  figurando  com  grande  relevância  nas

pesquisas acadêmicas que se debruçam sobre o corpo, trabalhadas principalmente pelo campo

da moda, ao investigarem ora sob a ótica da construção de identidades pessoais ou de grupos a

partir da roupa, ora interrogando sobre a beleza e as formas de visualidades corporais e estilos

de vida possíveis, construídas pelos sujeitos ou difundidos pela indústria da moda.

No interior de uma abordagem sobre a visualidade e a aparência do corpo da moda

está justamente a questão da escolha do tipo corporal magro para figurar na apresentação de

roupas, nas revistas e nas passarelas. Ao procurarmos refletir sobre o corpo da moda, o corpo

magro  aparece  como  modelo  reconhecidamente  preferencial,  utilizado  e  difundido  pelo

mundo  da  moda.  O  privilégio  desse  tipo  corporal  está  inicialmente  relacionado  com

pressupostos estruturais, físicos, que o consideram análogo a um cabide para as roupas que

porta, ao tempo em que é vinculado a uma visualidade socialmente agradável e considerada,

em grande medida, bela na contemporaneidade. Deve-se reconhecer que no momento em que

esse corpo das revistas e dos desfiles de moda, uma vez nascido “manequim”, passa a ser

chamado e conhecido socialmente como “modelo”20, veste a carga significativa desse nome e

termina por sugerir um padrão ideal.

Ao considerarmos a força do mundo da moda e sua indissociável relação com a cultura

contemporânea (LIPOVETSKY, 1989;  BARNARD, 2003), e esta como altamente visual e

midiática, podemos entender que a moda foi uma das instituições da sociedade capazes de

qualificar  esse  tipo  corporal  “cabide”  de  forma a  destacar  sua  imagem à  de outros  tipos

igualmente  diferentes  de  corpos  (mais  baixos,  mais  largos  ou  curvilíneos).  Em  última

instância,  o mundo da moda,  eficaz  incitador  do desejo sobre suas produções e modo de

funcionamento, calcado na novidade e na aparência, foi, ele próprio, um relevante operador de

“elevação de status” desse tipo corporal a modelo padrão de beleza na sociedade. Pelas vias

20 Apesar de no Brasil serem usadas as terminologias “manequim” (principalmente por pessoas mais velhas) e
“modelo”, o primeiro, vindo do francês mannequin, ainda é o utilizado na França, se referindo, no princípio,
aos suportes estáticos das roupas, antes de denominar os “suportes” humanos das revistas e passarelas da
moda. Na maioria dos outros países, o termo modelo, oriundo do inglês  model,  é mais popular e, como
afirmamos, carrega e representa a noção de um padrão ideal.



76

do  desejo,  trabalhado  pela  lógica  de  consumo  (LIPOVETSKY,  1989),  da  qual  a  moda

participa  fortemente,  o  corpo da moda foi  sendo transformado,  durante  o século XX, em

objeto de consumo junto às roupas, e seus valores, calcados na magreza, passaram a servir de

parâmetro de beleza corporal na cultura ocidental.

O ser  magra  foi  gradativamente  sendo visto  pelas  mulheres  ocidentais  como uma

qualidade, na qual o oposto – o gordo, o disforme ou simplesmente o feio, como opostos do

magro (belo) – foi colocado, muitas vezes, quase como uma falha moral, por muito tempo

presente em dramaturgias do cinema, de desenhos infantis e de novelas, como característica

da personagem má ou desleixada. Sobre o desejo contemporâneo por um corpo esguio, como

forma de  aparição  e  mesmo  estilo  de  vida,  pairam os  moldes  dos  “corpos  cabides”  das

modelos do mundo da moda como ideais, e qualidades inerentes a uma silhueta emagrecida

parecem ter se assentado na cultura ocidental como condição de existência de beleza em um

corpo. É sobre essa compreensão da beleza corporal, encontrada hoje socialmente na imagem

do corpo magro, que gostaríamos de refletir, já que este é o tipo elencado majoritariamente

para compor os corpos vestidos dos desfiles de moda.

Aparentemente, certos parâmetros que perpassam as considerações do que é ou não

belo incidem sobre o senso comum, ancorados na noção de beleza como “[…] uma coisa bem

proporcionada. É, portanto, explicável que desde a antiguidade se tenha identificado beleza

como proporção.”  (ECO, 2010, p.  61).  É na antiguidade  grega,  especialmente  no período

platônico, que vamos encontrar um dos indícios de regras mais remotos e considerados para

uma forma ideal de beleza.  Umberto  Eco (2010), em  História da Beleza, e Marc  Jimenez

(1997), em Qu’est-ce l’esthétique?, mostram que a beleza nesse período era associada a regras

e qualificações, como as morais, na busca do bom, da verdade e do princípio de todas as

coisas.  Baseado  nos  fundamentos  pitagóricos,  de  compreensão  da  realidade  pela  lógica

numérica,  Platão considerou a sensibilidade uma via para a mentira, e que o belo e a arte,

como dimensões do sensível, deveriam estar, na realidade, a serviço do pensamento filosófico

para a organização da cidade. O privilégio de uma concepção mais racional do mundo levou à

busca da verdade por meio das leis da matemática, da aritmética e da geometria.

A  beleza,  portanto,  não  era  apreendida  do  existente  e  do  mundo  sensível,  o  que

colocou o belo como algo a ser trabalhado e materializado a partir da perseguição de ideais,

de  uma  beleza  que  existia  somente  no  mundo  das  ideias.  A  suspeita  sobre  o  sensível

representava uma desconfiança sobre a arte e também sobre a visualidade das aparências, já

que o que estava no visível do mundo real só poderia ter a pretensão de ser belo. Na busca

pela  “verdade”  das  formas,  cunhou-se  a  obediência  a  regras  de  beleza  calcadas  em uma
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harmonia vinda da simetria para o alcance de formas ideais, o que se estendia, inclusive, aos

investimentos sobre o corpo, em uma concepção mais trabalhada, atlética: “Voilà pourquoi

l’éducation artistique doit  aller  de pair  avec l’éducation ‘musclée’ par la gymnastique sur

rythme de la musique ‘militaire’.”21 (JIMENEZ, 1997, p. 227).

Uma  outra  ideia  relacionada  à  existência  de  um  ideal  de  beleza  corporal,  cujos

critérios que proporcionariam o belo estariam materializados na figura de um modelo, parece

estar vinculada à noção de cânone, surgida nesse período da antiguidade grega. Uma estátua

masculina produzida por  Policleto, posteriormente denominada “Cânone”, foi desenvolvida

justamente com base em critérios de harmonia, simetria e proporção. No entanto, Eco (2010)

informa que uma proporcionalidade rígida não conseguia dar conta da beleza, e a estátua de

Policleto partiu para critérios mais orgânicos, traduzidos nas regras de uma justa proporção,

que são aquelas em que as partes do corpo não obedecem a unidades gerais, mas nas quais a

lógica geométrica estaria presente na relação entre as partes umas com as outras.

Na atualidade, ao que pese a existência de outros tipos corporais desejados22, o “corpo

cabide” das modelos da moda é frequentemente concebido como padrão de beleza por uma

visão de harmonia, a partir do entendimento de uma simetria e uma proporção inerentes às

formas finas e alongadas. Ora, como podemos falar de simetria em um corpo sabidamente

com  pouco  volume,  em  que  braços  e  pernas  remetem  a  uma  sensação  de  grande

prolongamento  e  estiramento?  E  esse  corpo  daria  o  sentido  geométrico  das  relações

proporcionais entre suas partes, como trabalhadas no Cânone? Arriscamos dizer que tentativas

de  definição  da beleza  a  partir  de determinados  pressupostos  da antiguidade  parecem,  de

algum modo, reverberar nos dias atuais, quando a beleza corporal é valorada muitas vezes por

um ideal orientado por uma noção de simetria,  e mesmo relacionada ao bom e à questão

moral. Se o corpo belo supostamente define aptidões, verdade e bondade de uma pessoa, esse

julgamento  na  contemporaneidade  certamente  ainda  passa  pela  aparência  e  sua  beleza

corporal, calcada, sobretudo, na adequação e na “harmonia” de um corpo magro.

De fato,  Jimenez (1997) vai  apontar  que os  princípios  estéticos  gregos exerceram

influência na concepção de arte do ocidente, destacando o peso de Platão sobre o pensamento

filosófico e estético ocidental. Também  Eco (2010) mostra que as ideias de  Platão sobre o

belo,  a  harmonia  e  a  proporção  foram  trabalhadas  através  dos  séculos,  refletindo  no

entendimento de senso comum que se tem hoje sobre a beleza como proporção. No entanto,

21 Em tradução livre: “É por isso que a educação artística deve ser combinada com a educação ‘muscular’ pela
ginástica no ritmo da música militar.”

22 A diversidade tem ganhado cada vez mais espaço na expressão das identidades pessoais, e hoje é possível
observar uma variedade maior de corpos desejados, ainda que a ideia de emagrecimento perpasse a noção de
ideal no cuidado corporal.
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devemos observar que o Cânone que representaria o ideal do corpo grego não tem as mesmas

formas do cânone de beleza que hoje é representado pela figura da modelo de moda. Por isso,

vamos  perceber  que  essa  possível  influência  dos  ideais  estéticos  gregos  nos  corpos  da

atualidade se dá menos no sentido direto das formas e mais no plano da ideia, da reflexão

estética que passa pela relação da beleza com as noções de harmonia, simetria e proporção.

Os cânones e modelos de beleza que têm como critérios a harmonia e a proporção vão

depender  do  que  cada  sociedade  entende  e  relaciona  a  esses  critérios,  que  se  modificam

continuamente  com  o  tempo  e  variam  nas  culturas,  conforme  muda  a  experiência  e  a

percepção humanas. Ideias atuais de beleza corporal eventualmente são vinculadas a alguns

parâmetros que pairam no imaginário social sobre a qualidade da beleza, como a harmonia,

mas incidem como uma operação valorativa da própria “regra” da harmonia. Ou seja, para

além do corpo atlético belo da antiguidade, também o corpo magro, como corpo modelo (ou

das modelos da moda) torna-se sinônimo de harmonia simétrica na contemporaneidade, e a

harmonia da magreza é entendida como sinônimo de beleza.

Por outro lado, os cânones e modelos de beleza existem e são reconhecidos em cada

época, mas parecem atuar mais como um guia dos investimentos sobre a aparência do que

sobre a realidade dos corpos propriamente dita. Eco (2010) afirma que havia uma disparidade

entre o ideal de proporção e a proporção representada ou construída na Idade Média, e que o

ideal  renascentista  da beleza  humana retratada  nas  pinturas  apresentava  uma discrepância

entre  a  teoria  e  as  oscilações  do  gosto.  Vigarello (2004),  por  exemplo,  aponta  um dado

interessante em relação às formas com que se retratava a beleza humana ideal nas pinturas do

século XVI, época de uma retomada de ideias platônicas. Quadros de pintores como Piero

della Francesca e Leonardo Da Vinci propagavam a lógica matemática da harmonia simétrica

do conjunto corporal como ideal de beleza, mas que, segundo o autor, não significou uma

efetiva modelação dos corpos nessa direção na vida real, ainda que fortificasse, pela simetria

impossível, os valores de uma beleza só possível no mundo celestial. Foi esse valor, admitido

como ideal, que era investido no cotidiano a partir de roupas e adereços que valorizavam a

parte alta do corpo e o rosto, como forma de aproximação a esse divino.

Na  contemporaneidade,  um ideal  de  beleza  corporal  magro  é  propagado  e  parece

requerer  uma adesão geral,  o que,  igualmente,  não significa uma real  correspondência de

todos  os  corpos  femininos  a  esse  padrão.  Isso  não impediu  que  esse  tipo  corporal  fosse

admitido de forma mais ou menos generalizada e, funcionando como um cânone, um modelo,

influenciasse  o  pensamento  sobre  a  beleza  e  o  cotidiano  feminino,  em  relação  aos

investimentos  sobre  o  corpo.  Atualmente,  o  corpo  magro  é  um  dos  modelos  corporais
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compartilhados coletivamente  como positivos,  perseguidos por muitas  mulheres,  quer seja

como uma necessidade  de  emagrecimento  constante,  quer  seja  somente  como um desejo

inalcançável, ou recorrendo a modelações corporais por meio de roupas, de procedimentos

estéticos superficiais e por cirurgias mais invasivas.

Deste modo, embora cada época e sociedade tenha suas “regras” e preferências de

silhuetas corporais, devemos levar em conta que as noções gerais de beleza não suprimem,

inclusive, as oscilações de gosto, as ideias de cunho mais subjetivas, a divergência de opiniões

sobre um suposto padrão ou mesmo a percepção da beleza em alguém que não está no padrão

harmônico socialmente estabelecido. Por isso, o corpo da moda, cujo a modelo representa um

cânone de beleza,  também é reconhecido (e denunciado) por sua qualidade “desviante” (a

magreza),  em que as  “regras”  são questionadas  na diferença  entre  a  falta  de volume em

relação a outros corpos “normais”. Que operação é essa, capaz de suscitar um sentimento de

beleza  ou,  como traduz  Montesquieu (2005,  p.  51),  um “não sei  o  quê”,  que  passa pelo

pessoal e se conecta e traduz num gosto coletivo? Tendo em vista nossa problemática do

corpo da moda – ou, como é por vezes nomeado, do “corpo cabide” – como um modelo de

beleza, é importante tentar compreender como acontece essa operação de julgamento do gosto

e o que entra em jogo nesse processo.

Intersubjetividade e comunicabilidade no julgamento do corpo belo

Montesquieu (2005)  já  considerava  a  apreciação  baseada  em costumes  vindos  de

instituições e hábitos, o que representa um vínculo com o geral no estabelecimento do belo,

do bom, do agradável e de outros sentimentos para o sujeito. No entanto, acreditava também

que a alma apreciaria prazeres retirados de sua própria existência, resultantes de sua união

com o corpo, relacionando, assim, o belo, como objeto do gosto, ao prazer e aos sentimentos.

Com isso, podemos entender que o autor reconhece também a participação do indivíduo, em

sua dimensão subjetiva, no estabelecimento do belo nesse ambiente de costumes.

É importante  atentarmos para a afirmação de  Montesquieu sobre essa condição de

existência que leva ao gosto pessoal. Ela nos remete à relação entre o corpo e o sentimento de

prazer com o contexto no qual o sujeito está inserido, tendo o corpo, lugar da experiência no

mundo  (MERLEAU-PONTY,  1999),  como  meio  através  do  qual  se  constituem  as

subjetividades. Assim, além do gosto se relacionar a condições tanto gerais como subjetivas,

vamos considerar, inclusive, uma condição intersubjetiva, em que o mundo no qual o sujeito
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habita  vai  incidir  sobre a  forma com que percebe  e  valora,  incluindo suas  considerações

pessoais sobre o belo.

Vamos retirar uma outra contribuição importante de  Montesquieu,  quando credita o

prazer que temos ao perceber algo útil como bom, e o belo como o prazer ao percebemos algo

sem levar em conta uma utilidade manifesta. Logo, ao reconhecer a beleza como um “não sei

o quê”, o autor parece se referir, de algum modo, à percepção de algo como belo sem que o

julgamento tenha sido feito necessariamente a partir de regras objetivas de beleza.

Um esforço para entender o julgamento do belo para além das definições clássicas,

que justamente giravam em torno de regras, foi empreendido durante o século XVIII e passou

a  considerar  a  dimensão  subjetiva  e  ideias  relacionadas  aos  sentimentos,  ao  gosto  e  à

imaginação (ECO, 2010, p. 275). Recorremos novamente a Marc  Jimenez (1997), que nos

ajuda a compreender a importância de Immanuel  Kant no desenvolvimento e autonomia da

reflexão estética. Esse filósofo não buscou propriamente a definição de critérios de beleza, e

sim se debruçar sobre a condição dos indivíduos, as maneiras com que percebem o belo e os

efeitos que ele provoca. 

Nesse âmbito, duas das principais contribuições de Kant para o tema da beleza são que

ela não pode ser determinada conceitualmente, não havendo prescrições a priori que possam

garantir se algo é belo ou não; e quando considera os tipos de julgamento que refletem o

espírito do sujeito,  mas que pretendem ser universais. Assim, segundo  Jimenez,  Kant tece

suas  considerações  sobre  o  julgamento  de  gosto  sobre  o  belo  ao  observar  justamente  o

paradoxo de como um julgamento poderia, ao mesmo tempo, determinar universalmente e

refletir um particular:

Pourtant,  la  Critique  de  la  faculté  de  juger,  et  notamment  la  première  partie,
“Critique  de  la  faculté  de  juger  esthétique”,  est  construire  autour  d’une  chose
philosophique si étrange que Kant lui-même la déclare ‘surprenante’: le jugement
sur  le  beau,  propre  à  chacun,  subjectif  et  particulier  est,  en  même  temps,  un
jugement universel et objectif23. (JIMENEZ, 1997, p. 127)

Por um lado, o pensamento de Kant admite a “irredutível subjetividade do sentimento

de gosto” (JIMENEZ, p. 158), pois é esse sentimento que opera para o estabelecimento da

beleza  para  o sujeito.  Suas  observações  relacionam o belo a  um sentimento  ancorado no

julgamento de algo sem finalidade, e, aparentemente, o “não sei o quê” (MONTESQUIEU,

2005, p. 51) foi identificado e traduzido por Kant como belo, nos termos de um julgamento

desinteressado e sem conceito. Por outro lado, para ele esse sentimento proporcionado pelo

23 Em tradução livre: “Contudo, a  Crítica da faculdade de juízo, especialmente a primeira parte, ‘Crítica da
faculdade de juízo estética’, é construída em torno de uma coisa filosófica tão estranha que o próprio Kant
declara ‘surpreendente’: o julgamento sobre o belo, próprio a cada um, subjetivo e particular é, ao mesmo
tempo, um julgamento universal e objetivo.”
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julgamento de gosto está relacionado a uma simultaneidade entre uma satisfação pessoal com

o belo e a satisfação que esse sentimento possa ser comunicado a todos, numa pretensão de

sua universalidade.

C’est précisément la raison pour laquelle celui qui juge avec goût […] est autorisé à
attendre  de  chacun  qu’il  éprouve  la  finalité  subjective,  c’est-à-dire  la  même
satisfaction  à  l’endroit  de  l’objet,  et  à  considérer  que  son  sentiment  est
universellement  communicable,  et  ce,  sans  la  médiation  des  concepts24.  (KANT
apud JIMENEZ, 1997, p. 136)

Para Jimenez, essa pretensão de comunicabilidade do sentimento de beleza se ancora

na suposição que o indivíduo tem sobre a existência de um senso comum estético em todas as

pessoas. Em Kant (apud JIMENEZ, 1997, p. 135-136), esse senso comum aparece como um

ideal,  que não acusa a  efetiva  admissão dos  julgamentos  dos  outros,  mas como que uma

necessidade em admiti-los.

O ideal de beleza corporal para cada sociedade parece permear essa necessidade de

uma  admissão  geral.  A  partir  dos  exemplos  dados  anteriormente,  sobre  a  falta  de

correspondência entre os ideais de proporção corporal e a realidade física na Idade Média e no

Renascimento, além da realidade corporal diversa contemporânea, vamos perceber, para além

de uma discrepância, a existência de modelos que funcionam como guia, que reclamam essa

universalidade. Com esse argumento, podemos ratificar que se a consideração da beleza para

o  sujeito  acontece  no  interior  de modos  e  ideias  de  uma sociedade  e  cultura,  seria  mais

interessante que reconhecêssemos que um julgamento de gosto estético geral, que leva em

consideração critérios como harmonia, simetria e proporcionalidade de um corpo, se refere

aos valores compartilhados e conferidos a esses critérios, vinculados e comunicados entre os

sujeitos em sua relação com o mundo, na forma do gosto e do sentimento da beleza.

Em Estética da Comunicação – sentido, forma e valor nas cenas da cultura, Monclar

Valverde (2007) nos ajuda a compreender a dimensão coletiva do gosto e seu sentido de

comunicabilidade.  Ao  afirmar  que  o  sujeito  é  fruto  da  experiência  com o  mundo  e  que

demanda certo reconhecimento dos outros sujeitos nessa relação, o autor esclarece que Kant

parece  ter  reconhecido  essa  dimensão  relacional  ao  conceber  o  senso  comum para  além

daquilo  que  é  ordinário  em uma sociedade,  especificando-o  como  sensus  communis,  um

sentido comunitário pelo qual “transpomo-nos para o lugar do outro” (apud VALVERDE,

2007, p. 282). Por isso, Kant relaciona a acepção de gosto à de complacência:

Para  Kant, o gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de
representação  mediante  uma  complacência  ou  descomplacência  independente  de
todo interesse. O objeto de uma tal complacência (Wohlgefallen – ato ou feito de

24 Em tradução livre: “Esta é precisamente a razão pela qual aquele que julga com gosto […] é autorizado a
esperar de cada um que ele sinta a finalidade subjetiva, ou seja, a mesma satisfação em relação ao objeto, e a
considerar que seu sentimento é universalmente comunicável, e isto, sem a mediação de conceitos.”
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comprazer, de agradar a muitos) chama-se belo. (VALVERDE, 2007, p. 283)

Complacência significa também disposição para corresponder. Valverde compreende a

disposição  para  corresponder  e  compartilhar  o  sentido  comum do  gosto,  observando  sua

dimensão relacional  e  existencial  e  a  condição intersubjetiva  da vida em comunidade,  da

construção  no  viver  junto.  Porém,  o  autor  alerta  que  Kant não  se  referia  a  preferências

estéticas  idênticas  nesse  compartilhamento,  mas  a  juízos  distintos  que  “[…] revelariam a

vigência  de  um  mesmo  padrão  de  julgamento.”  (VALVERDE,  2007,  p.  283).  Podemos

entender  que a compreensão particular  da beleza  seria  relacionada a um sentimento  geral

vinculado aos valores de uma cultura, a um mesmo padrão de julgamento, materializado em

um sentimento de compartilhamento.

Vamos encontrar nas reflexões de  Jean-Marie  Guyau (2009)  o compartilhamento e

transmissão sociais dos pensamentos e das sensibilidades consideradas de uma forma ainda

mais orgânica nos indivíduos. A partir  do argumento de que seria estranho se organismos

agrupados  em sociedade  não  influenciassem uns  aos  outros,  entende  que  há,  entre  esses

organismos,  a  transmissão de emoções,  que se espalham às outras  partes  do corpo social

direta ou indiretamente. Em primeiro lugar, vemos com o autor que a transmissão do caráter

social das emoções ocorre por via direta, um pensamento que se ancora na correspondência

entre os movimentos de vibração nervosa e os estados psíquicos, “fazendo-nos vibrar de uma

maneira simétrica às vibrações nervosas do ser que o lançou” (2009, p. 80). Para ele, há como

que uma imitação  do movimento  de  vibração percebido,  não necessariamente  de modo a

sentir a mesma coisa que o outro, e sim uma excitação do sistema nervoso, como um eco do

sentimento do outro em nós.

De  todo  modo,  tais  considerações  de  Guyau sobre  uma  sociabilidade  orgânica

confluem para compreendermos que os modos comuns de observarmos a beleza de um corpo

se ancoram nos sentimentos e emoções compartilhados entre os indivíduos, a partir dos ecos

que reverberam das relações sociais. Vemos, então, nos argumentos do autor, uma dilatação

do  sentido  de  sociabilidade  dos  pensamentos  que  circulam  em  determinada  cultura  e

sociedade – como aqueles que entendem de maneira mais ou menos comuns os padrões de

beleza dos corpos – à sociabilidade da interioridade dos sujeitos e sua sensibilidade. Por isso,

o autor considera o caráter social também na emoção estética, pois entende o sentimento do

belo, a ela vinculado, como uma consciência da solidariedade e harmonia interiores.

Há muito tempo que os filósofos gregos situaram o belo na harmonia, ou pelo menos
consideraram a harmonia uma das características  mais essenciais  da beleza.  Essa
harmonia concebida pelos antigos de uma forma demasiado abstrata e matemática,
reduz-se,  para  a  psicologia  moderna,  a  uma  solidariedade  orgânica,  a  uma
conspiração  de células  vivas,  a  uma espécie  de consciência  social  e  coletiva no
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próprio  âmago  do  indivíduo.  Nós  dizemos  “eu”,  mas  também poderíamos  dizer
“nós”. O agradável torna-se belo à medida que ele envolve uma maior solidariedade
e sociabilidade entre todas as partes do nosso ser e todos os elementos da nossa
consciência,  à  medida  que ele  é  mais  atribuível  a  esse  “nós”  que  está  no “eu”.
(GUYAU, 2009, p. 84-85)

Se  nossas  emoções  pessoais  são  modeladas  em  âmbito  social,  considerando  um

compartilhamento  e  a  solidariedade,  os  sujeitos  carregam  essa  correspondência  entre  os

pensamentos que circulam na sociedade, podendo, portanto, se afirmar enquanto “nós”. Os

julgamentos sobre o belo, como os que consideram os modelos corporais vigentes em uma

sociedade,  circulam  nessa  vibração  conectada  entre  os  organismos  sociais,  e,  assim,  a

solidariedade orgânica reflete a solidariedade social.

As observações de Guyau nos permitem, ainda, considerar que o belo pode vir mesmo

de um sentimento de agradabilidade, a partir de uma disposição mais complexa e consciente

na fruição de um objeto. O autor defende justamente uma ampliação do domínio do belo para

além de sua origem (quer seja artística ou não) e da beleza sem finalidade, entendendo o belo

já  como  presença  rudimentar  de  valor  estético  possível  em  todo  sentimento na  fruição,

inclusive naqueles vindos de objetos e representações utilitários. Assim, em segundo lugar,

temos que a transmissão do caráter social das emoções ocorre também por via indireta, que é

aquela  dos  signos  da  linguagem  dos  gestos  e  dos  sons,  um  meio  para  a  ampliação  da

expressão da interioridade dos sujeitos. Vale dizer que, nesse sentido, participam as formas de

expressão humana, cujo exemplo pode ser a aparição através de corpos vestidos.

Deste modo, a percepção da beleza na vida prática, nos objetos e representações, é

ancorada na transmissão das emoções de forma orgânica, mas também por sua forma indireta,

através  dos  signos  da  linguagem  que  Guyau sinalizou.  Nesse  âmbito  se  encontram  as

linguagens da roupa, do corpo e do corpo vestido, que fazem com que o julgamento sobre o

belo aconteça igualmente no cotidiano, na medida em que os corpos figuram como aparências

compostas para a aparição social. Tanto o vestir-se adequadamente para o trabalho quanto

tatuagens visíveis ou curvas corporais evidenciadas pela roupa são colocadas para a avaliação

do  outro  no  ambiente  dinâmico  de  relações  sociais  que  caracterizam  a  vida  humana.

Especialmente pela moda, o corpo é investido para a adequação e pertencimento e, por outro

lado, para a transgressão, a individualização e a personalização dos sujeitos.

Cidreira (2013) reflete justamente sobre a dinâmica do gosto relacionada às formas de

aparição sociais no texto O gosto como vínculo lúdico. Partindo do aspecto comunal do juízo

de gosto de Kant, considera a dimensão de universalização do gosto singular no julgamento

de algo como belo, “do mesmo modo que esperamos tal concordância do outro, ainda que

tácita, diante de uma vestimenta, paisagem, ou pessoa que consideramos bela.” (p. 137).
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A autora evidencia a dimensão relacional do juízo de gosto, com base nas reflexões de

Bourdieu e Simmel. Para Bourdieu, o gosto é fruto de condições particulares de existência e

afirmador  de  diferenças,  constituindo  os  estilos  de  vida  a  partir  das  diferenças  e

correspondências  entre  indivíduos  e  grupos.  Já  Simmel parte  diretamente  da  análise  do

fenômeno  da  moda  para  reconhecê-la  enquanto  elemento  que  une  e  separa  sujeitos.

Efetivamente,  os  gostos  e  estilos  de  vida  estão  retratados  também  na  aparência  física,

principalmente  a  partir  do  uso  de  mecanismos  de  afirmação  visuais,  escultores  e

identificatórios sobre o corpo, como as vestimentas.

Se  a  composição  da  aparência  nos  apresenta,  de  algum  modo,  expõe  nossas
preferências, mas também traz algo do outro na nossa aparição, algo que nos torna
familiar, que nos une, enfim. E quando essa aparição é considerada bela ou mesmo
sublime, somos tomados por um sentimento que provamos na presença de uma certa
forma, e este sentimento não necessita da mediação de um conceito: assim podemos
definir  o  gosto  como  essa  capacidade  de  apreciar  e  valorar  algo  que  é
universalmente comunicável. (CIDREIRA, 2013, p. 142-143)

Cidreira admite a relação entre o gosto pessoal e as preferências partilhadas em âmbito

coletivo, que operam na manifestação de si e no reconhecimento e acolhimento sociais. Ao

evidenciar a dimensão relacional do gosto, vamos reconhecer com a autora a aproximação do

julgamento da beleza à vida prática, ambiente em que tais questões se colocam diariamente

para os indivíduos, como a beleza percebida em uma composição, enquanto corpo vestido,

para a aparição na sociedade, nas ruas e em outras formas de representação e expressão, como

os desfiles de moda.

Na linguagem dos desfiles de moda, cuja utilidade seria primeiramente a de apresentar

novas coleções, as roupas são colocadas para apreciação nos corpos. Nesse âmbito, ideias de

beleza corporal são transmitidas também pela linguagem do próprio corpo como forma de

expressão plástica, em sua relação com a linguagem das roupas de moda nas passarelas. É

esse  composto  corpo-roupa  que  é  julgado  em  sua  beleza,  cuja  variedade  de  sentidos  é

trabalhada a partir de um modelo de corpo baseado na figura magra. Aos movimentos do

corpo  nos  desfiles  de  moda  são  agregados  som,  cenário,  maquiagem,  ou  seja,  todo  um

envoltório  artístico  e  lúdico  que  cria  como  que  uma  aura  para  os  “corpos  cabide”,  um

ambiente de sonho que estimula o desejo sobre esse corpo, inclusive como estilo de vida, de

movimentos e forma de andar, de olhares e poses nas fotos pessoas das redes sociais análogos

aos da passarela, de um portar-se com a roupa e de uma beleza “Modelo” evidenciada nesse

ambiente mágico.

Assim, reiteramos a influência da moda no estabelecimento de ideais e na modelação

da beleza corporal, seja pelos mecanismos de comunicação que propagam seus valores, seja
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pelo desejo de moda, revelando sua presença marcante na sociedade como polo comunicativo

e de compartilhamento de ideias relacionadas à beleza, com uma pretensão de uma adesão

geral.  Desde  o  momento  em  que  a  moda  existe,  incitando  o  desejo  e  as  mudanças

vestimentares, vai influenciar, em diversos níveis e épocas, as conformações dos corpos, quer

como instrumento que serve à concretização dos valores corporais de determinada sociedade,

quer como polo de valor corporal ela mesma.

2.2 Re(a)presentações do corpo vestido em movimento

O primado do movimento

A imagem do corpo vestido é fruto das relações estabelecidas entre as materialidades

do corpo e da roupa. As relações com o social e com o entorno, que se dão no âmbito do uso

da roupa no corpo e dos elementos do mundo, também afetam o indivíduo e suas atitudes e

posturas corporais. Desse modo, temos que a aparência e a visualidade do humano, que se dão

socialmente como corpo vestido, são colocadas em termos formais metamorfósicos, ou seja,

se  apresentam  igualmente  como  materialidades,  mas  em  formas  e  silhuetas  humanas

dinâmicas, cujo fator essencial desse por em forma constante, no contato com o mundo, é a

ação, o movimento corporal.

Se o primeiro contato material entre o corpo e a roupa é a fricção pele-tecido, que já

firma uma espécie de contrato tátil, o movimento é o componente que conecta essa relação da

roupa e do corpo em uma forma dinâmica, de modo a promover não somente o contato das

superfícies, mas a plasticidade observável nas múltiplas formas de aparição do corpo vestido

em ação.  O movimento  ativa  o  cinetismo  de  corpo  e  roupa  e  realiza  o  jogo  entre  seus

materiais  e  formas,  evidenciando  a  maleabilidade  de  suas  estruturas  e  promovendo  as

visualidades dinâmicas das silhuetas. 

Do  mesmo  modo  que  afirmamos  que  a  forma  do  sujeito  estar  no  mundo  é

predominantemente  vestida,  podemos  dizer  que  é  também  predominantemente  em

movimento.  É  dessa  maneira  que  os  sentidos  do  corpo  vestido  se  abrem:  o  movimento

corporal promove o movimento da própria cultura encarnada nos corpos, na qual a roupa

participa e se transmuta em modos e formas potencialmente camaleônicos das silhuetas. O

movimento configura os modos do corpo a cada contexto e cultura, mas também é capaz de



86

movimentar, deslocar e potencializar os sentidos por conferir ao corpo certa mutabilidade, de

capacidade ainda mais variante quando vinculada à roupa.

Tais  considerações  evidenciam  o  movimento  corporal  como  ativador  e  promotor

mesmo  da  presença  e  da  visualidade  do  corpo  vestido,  por  participar  da  forma  de

configuração dos sujeitos e seu modo de ser no mundo. Merleau-Ponty (1999) leva em conta

justamente o movimento corporal quando observa a forma com que os sujeitos percebem o

mundo e nele se colocam em relação. Ultrapassando uma noção teórico-empirista calcada na

cognição, em que as sensações gerariam as práticas e imagens do corpo, o autor considera os

modos de associação entre as sensações e as partes do corpo, e deste com os objetos e as

pessoas. Isso porque, diz Merleau-Ponty (1999, p. 114), as partes de nosso corpo “[…] ligam-

se umas às outras de uma maneira original: elas não se encontram estendidas umas ao lado

das outras, mas envolvidas umas nas outras.” Nem as partes de cada membro compõem um

“mosaico”, nem nosso corpo como um todo representa um conjunto de órgãos justapostos.

“Eu o tenho numa posse indivisa e conheço a posição de cada um dos meus membros por um

esquema corporal em que eles estão todos envolvidos” (p. 114), enuncia o filósofo.

O que parece emergir dessa ideia é, em primeiro lugar, a inegável dimensão relacional

na constituição dos sujeitos e seus modos corporais. Daí, a importância das relações que se

estabelecem com os outros e com o entorno, com o mundo, enfim, e o entendimento dos

sujeitos como seres intersubjetivos. Por outro lado, podemos perceber que o esquema corporal

se refere a um estilo ou modo próprio que cada corpo tem de ser, aparecer e se relacionar, que

vai balizar sua visualidade, suas formas de vestir, e vai configurar seu próprio modo de agir. 

No entanto, ao considerarmos que o corpo está em constante relação com o mundo,

podemos  suspeitar  que  esse  estilo  ou  modo  do  corpo  estará  em constante  metamorfose.

Segundo Merleau-Ponty, o esquema corporal é dinâmico, apoiado justamente na qualidade do

corpo enquanto unidade sensório-motora, que se relaciona com o mundo, experiencia-o com e

no corpo, como forma de conhecimento através dessa experiência corporal ativa. O modo de

ação do corpo do sujeito é a sua forma de percepção dinâmica e de concepção do mundo,

fazendo  com  que  o  sujeito  e  o  mundo  percebido  sejam  “faces  de  um  mesmo  ato”

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 237).

Desse  vínculo  corpo-movimento-mundo,  observa-se  a  importância  da  motricidade

para a relação entre o corpo e a roupa, em que as vestes acabam, portanto, por participar de

modo mais  complexo da constituição  do sujeito  e  de suas  formas de aparição.  O caráter

dinâmico do esquema corporal, de modo a estabelecer um entranhamento entre o sujeito e os

objetos, é aquele que mescla essas duas unidades de modo a ampliar a sensibilidade do corpo
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e incorporar as nuances desses objetos e as do entorno. É o que acontece, por exemplo, com

as roupas e adereços vestimentares, como bem colocado por Merleau-Ponty (1999, p. 167):

É  o  corpo  […]  que  “apanha”  (kapiert)  e  que  “compreende”  o  movimento.  A
aquisição do hábito é de fato a apreensão de uma significação, mas é a apreensão
motora de uma significação motora. O que se quer dizer precisamente com isso?
Uma mulher mantém sem cálculo um intervalo de segurança entre a pluma de seu
chapéu e os objetos que poderiam danificá-la, ela sente onde está a pluma como
sentimos onde está nossa mão.

O  que  Merleau-Ponty mostra  é  que  os  movimentos  do  corpo  humano,  e  aqui

ressaltamos a noção desse corpo vestido, não são fruto de uma reflexão intelectual do ato de

portar; antes de agir por uma intenção de representação, por exemplo, o corpo possui uma

intencionalidade motora que realiza a experiência do sujeito com o mundo. Nessa perspectiva,

em primeiro lugar, a relação entre sujeito e objeto se amplia a uma forma mais orgânica, que

prescinde  da relação  única  entre  cada  corpo-sujeito,  os  objetos  e  as  pessoas  em locais  e

momentos específicos. Assim, é possível a uma pessoa que escreve bastante sentir o lápis

como parte inerente ao corpo, bem como, na existência humana predominantemente vestida,

sente-se a roupa de sua época e de seu país e grupo sociocultural como uma segunda pele. 

A percepção e concepção de mundo, que se dão pela motricidade, já consideram desde

a infância a dimensão das vestes. Os sentidos do mundo são apreendidos e elaborados pelo e

no corpo; se predominantemente os modos e movimentos corporais compreendem histórica e

socialmente a roupa, levarão a experiência da presença  com vestes em consideração nessa

ação. A roupa acaba por figurar tal qual uma “extensão do corpo”, expressão utilizada pelo

teórico da comunicação Marshall McLuhan (1964, p. 140) quando se refere ao vestuário como

segunda pele,  já que está implicado no corpo e acaba por colaborar  na definição de suas

possibilidades sensório-motoras. A presença da roupa já é percebida literalmente incorporada

aos modos de agir e se movimentar, interferindo também nas formas de ser e aparecer desse

corpo, no ritmo do andar e na amplitude das gesticulações.

Em segundo lugar, percebemos que a intencionalidade do corpo ao agir com a roupa, a

partir do movimento, vai além do simbólico, de uma ação que pretenderia ser lida e justificada

somente pela vontade de o sujeito em representar uma forma ou estilo ao outro; de fato, nem

sempre  conseguimos  nos  fazer  “ler”  da  maneira  que  desejamos,  e  o  corpo vestido  como

unidade  expressiva  abre-se,  assim,  a  uma variedade  de  sentidos  de  modo complexo,  que

envolve a percepção e a ação do outro nessa mostra e apreciação da aparência.

Não devemos  esquecer,  no  entanto,  que  essa  abertura  simbólica  na  apreciação  da

imagem do outro pressupõe as relações estabelecidas em determinados contextos coletivos,

relacionados a épocas e especificidades do entorno, que colocam para o mundo a forma como,
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dentro das variedades individuais, o construímos no interior de uma dimensão coletiva. É essa

especificidade da cultura, na qual os corpos e aparências se constroem a partir do movimento,

que Merleau-Ponty levanta quando nos alerta que a relação que estabelecemos com os objetos

e as pessoas não é puramente objetiva, mas passa pela percepção, na presença e relação do

corpo com o mundo, que compreende a coletividade da qual  faz parte.  Através dela,  são

construídas as bases das formas pessoais e coletivas da aparência e da presença, dos modos e

gestos dos corpos e dos corpos vestidos, que são apreciados de tal ou tal forma nos contextos

culturais. A abertura de sentidos a qual nos referimos não é, portanto, uma ponta solta, mas

ligada aos  valores  e  modos vigentes  em determinado grupo, que se revelam também nas

formas, texturas e cores das roupas, na compressão ou liberdade que promovem no corpo em

determinada época e local, bem como nos modos de se representar o corpo em cada um desses

contextos.

Investigações corporais

A visualidade do corpo vestido, que se relaciona, como vimos, à dimensão do gosto e

da beleza,  é fruto dos sentidos elaborados e reelaborados no interior desses contextos das

culturas nas diversas situações em que o corpo é apresentado em imagens, inclusive naquelas

em movimento, como nas ruas, na TV, nas artes e na moda, através dos desfiles. As formas,

modos e movimentos corporais que vigoram em determinada cultura afetam nas maneiras de

se apresentar e representar os corpos à apreciação. É o que indica Christine Detrez (2002), no

capítulo  intitulado  “Les  représentations  du  corps:  usages  culturels”,  de  seu  livro  La

construction  sociale  du  corps.  Para  a  autora,  o  tratamento  e  as  interrogações  sobre  o

comportamento físico do corpo real passam pelas formas de representação do corpo ideal, que

são elaboradas condicionadas pelos valores de uma sociedade em determinado momento, em

que o corpo aparece como “la métaphorisation et l’application des valeurs symboliques d’une

société”25 (p. 126).

As  interrogações  sobre  comportamento  físico  de  que  fala  Detrez,  passam  pela

investigação das possibilidades do corpo, que compreendem inevitavelmente a dimensão dos

movimentos elaborados em determinada cultura, e pela busca de maneiras tanto de restituí-lo

tal qual o modelo real,  quanto de reapresentá-lo de formas outras as mais inventivas. São

tentativas  de  descobrir  o  corpo,  desvendar  seu  mistério,  testá-lo  em suas  possibilidades,

investigar o humano, enfim, um processo que remonta,  no mínimo, a Antiguidade.  Nessa

25 Tradução livre: “a metaforização e a aplicação dos valores simbólicos de uma sociedade”.
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observação  do  corpo  humano,  busca-se  representá-lo,  e  ao  mundo  nele  incorporado,

metaforicamente, recorrendo a múltiplos materiais e suportes: pinturas, esculturas, cinema e

dança, formas mais modernas e contemporâneas, como a body art e as performances, o teste

de  seus  limites  físicos  e  motores,  como  nos  esportes,  e,  ainda,  dar-lhe  um  tratamento

espetacular, como em shows musicais e mesmo em desfiles de moda. A curiosidade sobre o

corpo  humano  que  passa  pela  inventividade,  especialmente  das  artes,  leva  a  formas  de

apresentá-lo a um outro estágio,  o da sua reapresentação,  que se refere à investigação do

corpo em favor de sugestões outras de modos anatômicos do humano e de formas de presença

dos sujeitos em sociedade.

Essa curiosidade sobre o corpo parece implicar  em uma necessidade de ao menos

partir  da  realidade  percebida  no  que  diz  respeito  ao  modo  de  presença  do  humano,  das

especificidades  que  conferem  a  humanidade  aos  corpos  –  suas  formas,  modos  e

potencialidades, suas curvas e dobras, todas elas colocadas pela motricidade. O movimento

aparece, assim, como um dos elementos indicadores de vida e humanidade. Nesse empenho, a

capacidade motriz e os movimentos corporais são um ponto de partida interessante, na medida

em que se impõem como modo mesmo de o humano estar no mundo de maneiras e em formas

corporais variadas.

O interessante é que a tentativa de reapresentação dos corpos humanos passa pelo

empenho em descobrir e conseguir reproduzir os caminhos de sua humanidade, testando-as

em meios não humanos e materiais. No seminário intitulado Le corps et le mouvement dans

les  arts  visuels  (XVe-XXe  siècle),  Vigarello (2013)  pontua  que,  para  além da  questão  da

aparência vinculada à beleza, as representações do corpo nas artes visuais ocidentais tinham

em vista  restituir  justamente  sua  qualidade  dinâmica;  um desafio,  pois  tratava-se  de  dar

estabilidade  a  uma  unidade  instável.  Podemos  considerar  ainda  mais  desafiador,  quando

levamos  em  conta  que  a  plasticidade  dos  corpos  depende  não  somente  das  técnicas

culturalmente elaborados,  mas de suas estruturas particulares e de cada esquema corporal,

reelaborado  nas  relações  singulares  que  cada  sujeito  experiencia  com  o  mundo  e  que

conferem a qualidade motriz e a realidade das silhuetas.

O autor observa que tanto as técnicas e formas de pintura se transformaram, quanto a

maneira de restituir o olhar de uma época em relação ao corpo. Essas modificações podem,

inclusive,  andar  juntas,  se  suspeitarmos  que  as  condições  socioculturais  de  restituição  e

representação do movimento corporal fazem alterar as técnicas para se conseguir retratá-las

da forma preterida. Na Idade Média, apesar de alguma presença de interesse por cenas que

prescindem inevitavelmente de corpos em movimento (como a dança, o trabalho e a guerra),
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estes eram representados de maneira frontal. Valorativamente à época, privilegiava-se o corpo

como um envelope do sujeito, e nem a questão anatômica (os músculos, por exemplo) nem

uma vitalidade mais latente do humano – presente, em grande medida,  pelo movimento –

eram considerados. Com o privilégio da frontalidade, a tentativa de representar ou restituir o

movimento resultava em uma imagem “desajustada” de corpo em relação ao real, segundo

Vigarello um constrangimento físico que acabava por figurar em uma maneira bem particular

de representar a mobilidade.

Será no século XV o início de um processo de ruptura e renovação das técnicas de

representar o corpo humano na pintura, na qual, a partir do trabalho da profundidade e de

dimensões cruzadas do espaço, obtia-se uma diversidade de posições corporais que conferia

dinamicidade às figuras humanas. Mais adiante, no período moderno dos séculos XVI e XVII,

as formas de retratar os corpos passam a considerar os tipos de olhar e as formas de traduzir

os pontos de visão do observador. Além disso, a novidade também estava, segundo o autor,

não  somente  em  restituir  a  intensidade  dos  movimentos  corporais,  mas  em  explorar  a

diversidade de fases de uma mesma ação, com a retratação de corpos em ângulos diferentes

de observação de uma mesma ação. Pelo congelamento e contemplação de etapas da presença,

tentava-se  compreender  a  complexidade  da  figura  humana  pela  observação  dos  gestos  e

movimentos  corporais.  Daí  as  demais  técnicas,  na  busca  da  veracidade  do  humano pelas

variadas  possibilidades  motoras:  a  invenção  Renascentista  do  ponto  de  fuga  evidencia  a

importância  da  relação  corpo-movimento-espaço;  a  restituição  das  curvas  musculares  e

volumes corporais, que dão a ideia da força despendida para um movimento; e a sugestão do

gesto,  em movimentos  livres  ou comprometidos,  indicativo  de uma ação vindoura ou em

curso. 

Na  pintura,  os  volumes  e  movimentos  humanos  são  recriados  por  linhas  e  pelo

trabalho  das  gradações  das  cores  em  uma  superfície  plana,  jogando  com  a  visão  do

contemplador a partir de recursos de proporção, sombras e profundidade. Nesse  âmbito  dos

recursos,  os  tecidos  e  vestes  são  também  elementos  que  funcionam  como  indicativo  de

aproximação à realidade do movimento, pois baseada na relação existente entre corpo e roupa

operada  pelo  fator  cinético.  Vigarello cita  as  dobras  e  vincos  corporais  e  os  dispositivos

globais da cena, o vento e as roupas, como elementos de dinamização. Podemos observar

como Sandro Botticelli trabalhou o movimento em sua obra Renascentista, O nascimento de

Vênus,  de  1482,  a  partir  da  ideia  de  vento  nos  cabelos  e  roupas  das  figuras  humanas

retratadas,  conferindo  movimento  a  seus  corpos  e  à  cena.  Aqui,  não  só  a  intenção  da
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restituição do corpo vivo em uma moldura espacial e situacional, mas essa própria ambiência

mescla-se à condição corporal, compondo a organicidade entre o corpo e o mundo.

A representação  do corpo  humano  tem,  portanto,  na  presença  da  roupa e  em sua

relação com o corpo, um importante indicativo de volume e movimento, o que nos leva a

pensar que além da motricidade, o próprio corpo vestido, como uma das formas mais usuais

do  ser  humano  no  mundo,  pode  figurar  como  um dos  elementos  dessa  humanidade  nas

maneiras de se representar o corpo.

Os recursos e maneiras de se representar o corpo se estendem à busca de alternativas,

para além do real. Como mostra Nadeije Laneyrie-Dagen (2006) em L’invention du corps: la

répresentation de l’homme du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, outras propostas de corpo

foram elaboradas  em pinturas  de  pessoas  “monstruosas”  ou  nas  elaboradas  sob ideais  de

beleza,  realizadas  também  a  partir  das  investigações  sobre  as  possibilidades  motoras  e

gestuais.  As  pesquisas  e  obras  de  Alberti,  Da Vinci e  Düher são  exemplos  interessantes

trazidos  pela autora,  na medida em que suas representações de corpo passavam tanto por

técnicas  artísticas  quanto pela investigação científico-anatômica.  Para uma beleza corporal

como  uma  relação  harmoniosa  entre  as  diferentes  partes  do  corpo,  Alberti elaborou  um

sistema de medidas a partir do exame de corpos que acreditava mais bem-feitos e com as

melhores proporções. Já as pesquisas do autor da conhecida figura do Homem Vitruviano26, o

artista, cientista e anatomista Leonardo Da Vinci, buscavam o segredo das correspondências

harmônicas entre as diferentes partes do corpo, observando, também, as maneiras as quais as

proporções poderiam ser modificadas pelos movimentos ou poses particulares. Düher, por sua

vez, partiu do empirismo dos ateliês para, inspirado em Da Vinci, estudar o modo como as

atitudes  e os movimentos  do corpo poderiam afetar suas proporções,  determinando vários

tipos físicos ideais ao invés de um único.

A partir desses exemplos, observa-se que o trabalho sobre as regras da harmonia e da

simetria, que passam a variar quanto a um sistema de regras único, leva a formas diversas de

reapresentação do corpo, mais “reais”, ideais ou incomuns. Elas consideram a investigação

sobre  as  possibilidades  do  corpo,  a  partir  da  relação  entre  a  volumetria  e  a  plasticidade

proporcionada pelo movimento. Nesse intuito, o que na pintura passa pelas técnicas de claro e

escuro  para  conferir  relevo,  nas  esculturas  têm  na  volumetria  e  na  tridimensionalidade

princípios da própria materialidade das obras.

26 Laneyrie-Dagen (2006) mostra que o clássico Dez livros de arquitetura, do arquiteto e engenheiro romano
Vitrúvio (século I a.C.) foi uma das fontes teóricas revisitadas no que diz respeito às regras de busca das
proporções perfeitas.
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A dureza dos materiais utilizados para se moldar esculturas não impede que também

através delas se possa pensar nas possibilidades do corpo e maneiras de reapresentá-lo, na

qual a investigação sobre técnicas de restituição do movimento é essencial. No filme Camille

Claudel (1988), essa artista do final do século XIX e seu par amoroso, o escultor Auguste

Rodin,  solicitavam  posições  e  mesmo  torções  aos  corpos  reais  de  modelos,  deixando

aparentes  os  esforços  dos  músculos,  resultando  em obras  que  captavam esse  instante  da

maleabilidade  das estruturas  corporais.  Nessas posições,  as figuras  retratadas  esgarçam as

possibilidades do corpo, e é difícil não pensar que, para além da arte, se tratava também de

uma pesquisa sobre os movimentos e a plasticidade do corpo humano, proporcionadas por sua

capacidade cinética.

Fontes: Camille Claudel (1988) / Muzeum Narodowe W Krakowie (2018).

A expressividade do corpo interessava Rodin, na medida em que buscava extrapolar a

“naturalidade” do estado e da aparência da anatomia corporal, retratando-o em movimentos e

poses que o colocavam quase à deformação. O artista parece ter percebido na dança uma fonte

de  possibilidades  plásticas  para  seus  estudos  sobre  o  corpo,  ao  esboçar  nove  pequenas

esculturas denominadas Movimentos de dança, de 1911, esboços nunca mostrados durante a

vida de Rodin, que indicam a preferência do artista pelo ritmo e pelo movimento dos corpos

em vez de seus detalhes (MILLEPIED et al., 2016).

A observação da dança como forma de investigação artística do corpo foi também

bastante  explorada  por  Edgard  Degas em  suas  famosas  pinturas  de  bailarinas,  aliadas  a

estudos sobre o corpo em esculturas de cera e na captação de movimentos corporais como

Figura 5: Fotograma do filme Camille Claudel (1988), com Auguste Rodin (Gérard Depardieu) dirigindo uma
modelo e Escultura Crouching Woman (1882) de Auguste Rodin
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“rastros”  impressos  em fotografias.  Observava  a  atividade  das  bailarinas  em  aulas  e  em

momentos de descanso, como forma de observação do vivo para aprofundar suas pesquisas

sobre o movimento. O quadro A primeira bailarina, de 1876, por exemplo, traz uma cena de

uma dançarina captada no instante da ação, um salto no ar. A imagem retrata o movimento

corporal em vias de acontecimento, em um ângulo de visão que parece conferir ainda mais

dinamicidade  à  cena.  Além  disso,  estava  em  seu  estilo  de  pinceladas  a  indicação  do

movimento por meio de figuras não demarcadas por linhas precisas, fluidas em elementos

como braços e roupas e mesmo em toda a cena retratada, tal qual uma fotografia de um corpo

vestido no momento da execução de uma atividade.

Pelas esculturas do artista,  como em  Quarta posição para a frente,  sobre a perna

esquerda27 (1882), disponibilizado à visitação na exposição  Corps en mouvement: la dance

au  musée,  no  museu  do  Louvre  (outubro  de  2016  a  julho  de  2017),  percebe-se  o  teor

investigativo  e  a  tentativa  da restituição  dos  gestos  e  movimentos  observados.  Essa obra,

inclusive,  era  material  de  estudo  e  não  se  destinava  a  exposição;  captava  justamente  a

dançarina na quarta posição do ballet com a perna levantada, mostrando a estrutura corporal

em equilíbrio após o movimento de suspensão da perna e a busca de estabilidade nesse estado

incomum do corpo. A pose revela, ainda, o interesse de Degas na decomposição das fases do

movimento, explorada pelo artista com a chegada da fotografia no século XIX, possibilitando

uma outra forma de estudo do movimento e do corpo. 

O estudo do movimento ganha esse aporte das tecnologias da captação da imagem,

como com a criação de aparelhos exploradores de movimentos e a cronofotografia, trabalhada

pelo francês Étienne-Jules Marey e pelo inglês Eadweard Muybridge, por volta da década de

1880.  Nessa técnica,  que consiste  na captura  de séries rápidas  de fotografias,  capazes  de

mostrar detalhadamente a sequência de um movimento, sua decomposição acontece de forma

ainda mais detalhada e pretensamente realista, na medida em que não só visa representar ou

propor formas diversas do corpo, mas “captar” o real. 

Uma visita à Cinemateca Francesa, em Paris, bem como sua plataforma digital (LA

CINÉMATHÉQUE FRANÇAISE, 2016), nos permitem conhecer uma série de dispositivos

mecânicos, artesanais e de alta tecnologia que se debruçaram sobre a imagem em movimento.

Uma das primeiras e mais antigas formas de criação e projeção de gestualidades foram os

teatros  de  sombras  orientais,  conhecidos  muitas  vezes  no  ocidente  como  espetáculos  de

“sombras  chinesas”.  A  lanterna  mágica  é  outro  dispositivo  de  projeção  de  imagens  de

27 O original foi modelado em cera por Degas, sendo a versão em bronze fundida após sua morte por Adrien-
Aurélien Hébrard entre 1921 e 1931 (MILLEPIED et al., 2016, p. 133).
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histórias,  muitas  delas  em movimento.  Em 1659,  o  astrônomo inglês  Christiaan  Huygens

realiza a animação de um esqueleto, a partir de um sistema de vidro duplo em que desenhos

pintados à mão são sobrepostos e justapostos para permitir o movimento das imagens. Placas

mais elaboradas através de sistemas mecânicos são desenvolvidas ao longo do século XIX,

como a  wheel of life (roda da vida), animada a partir do fenacistoscópio, outra vertente de

elaboração de formas de animação e visualização do movimento, por meio de caixas escuras e

óticas, comparados aos métodos utilizados depois pelo cinema e pela televisão.

É interessante notar que tais investidas técnicas sobre a imagem de cenas cotidianas e

do corpo humano em movimento,  através  da representação  de  pequenas  narrativas  ou da

captura de imagens, passam pela busca de formas de mostrá-las e reproduzir a cena tal qual

ela  comumente  acontecia,  ou  seja,  em movimento.  A  fascinação  dessas  máquinas  estava

justamente na possibilidade da criação do movimento a partir da imagem parada. Quando da

utilização da fotografia  nesse empenho,  é possível  perceber  a tentativa de reestabelecer  o

movimento, uma vez existente na ação original, pela captura da cena.

Nas  primeiras  formas  de  reprodução de  imagem em movimento,  como a  lanterna

mágica, os gestos passaram a ser possíveis através da mecanização de imagens estáticas. Os

gestos das figuras representadas nesses dispositivos são duros, entrecortados pela passagem

das próprias imagens que a reproduzem em um equipamento gerador de velocidade e ilusão

de  uma  cena  móvel.  Já  o  cinema  viria  a  promover  a  reprodução  da  cena  cotidiana  em

movimentos mais fluidos e realistas. Segundo Giorgio Agamben (2008), vamos perceber que

para a  observação desses  mecanismos é  preciso ultrapassar  o  protagonismo da imagem e

entendê-las como lugar do movimento. 

Ao refletir sobre a inibição do corpo humano nas sociedades ocidentais, da perda dos

gestos  no  âmbito  da  cultura  burguesa,  Agamben afirma  que,  percebendo-se  disso,  são

elaboradas formas de recuperá-los a partir do século XIX, atentando justamente para o papel

das artes no reconhecimento e registro da perda do gesto e na sua reinstauração:

A  dança  de  Isadora  e  de  Diaghilev,  o  romance  de  Proust,  a  grande  poesia  do
Jugendstil de Pascoli a Rilke e, enfim, no modo mais exemplar,  o cinema mudo
traçam o círculo mágico no qual a humanidade procurou pela última vez evocar
aquilo que lhe estava escapando das mãos para sempre. (AGAMBEN, 2008, p. 11)

O cinema aparece, assim, como experimentação no campo da imagem, mas também

como forma de  investigação  e  restituição  do movimento.  O  conhecido  filme  dos  irmãos

Lumière,  A chegada de um trem na estação, de 1895, é uma ode à relação entre realismo e

movimento. Já entre as experimentações cinematográficas com a presença humana, vemos,

por exemplo, o próprio movimento corporal como tema no filme mudo de um minuto Dança
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serpentina [II], de  1896, também dos irmãos  Lumière. Novamente, a dança aparece como

essa potência da investigação do movimento humano, e à época, esse estilo criado pela atriz e

dançarina norte-americana Loïe Fuller se mostrava inovador nesse sentido, ao desenvolver o

conceito de dança livre: com o protagonismo dos movimentos dos braços, prolongados por

uma grande vestimenta, os tecidos proporcionavam uma visualidade movente e firmavam o

contato entre as duas inovações, a do cinema e a da nova dança. 

Fontes: Petite Galerie Musée du Louvre (2016) / Wikimedia Commons (2016).

Os  casos  da  dança  ou  do  esporte  são,  de  fato,  interessantes  à  observação  do

movimento  e  das  capacidades  do corpo.  Em primeiro  lugar,  vale  ressaltar  o  fator  tempo,

presença importante nessas formas do corpo mostradas em vias de acontecimento. Na pintura

e  na  escultura,  estamos  diante  da  captação  do instante,  do  congelamento  do  movimento.

Mesmo  se  decomposto  em  diversas  imagens,  elas  fixam a  intrínseca  fluidez  das  formas

humanas.  A  restituição  ou  reapresentação  do  movimento  pressupõem  a  gestão  da

temporalidade, e a escolha do instante é determinante da forma. Esse leque se amplia a uma

impressão mais alargada sobre a forma corporal pelo cinema, onde passa a existir um conforto

temporal maior em se retratar os modos desse corpo. As formas de mostra do corpo “ao vivo”

trazem a esse tempo alargado os volumes que a tridimensionalidade proporciona, dando maior

conforto temporal à expressão corporal. Por outro lado, como afirmou Paul Zumthor (2007),

cada performance será diferente a cada execução, e uma apresentação que envolve a dança

permite a essa expressão uma variação maior de sentidos a cada vez que for executada.

Figura 6: Danse serpentine II, dos irmãos Lumière (1899) e Ginasta Yana Kudryavtseva em performance com o
aparelho bola (2016)
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Como exemplo, podemos citar a ginástica rítmica28, por envolver  em seu formato a

superação dos limites do corpo e o acontecimento competitivo do esporte, o movimento e a

dança como via de sua execução. Nessa modalidade de ginástica, também deve-se considerar

o contato corporal com os aparelhos – bola, arco, fita, massas e, eventualmente, corda – que

atesta as capacidades de manejo do corpo como uma extensão dele. Ainda, a dimensão da

vestimenta,  os  collants (roupas  das  apresentações,  artisticamente  elaboradas),  colada  ao

corpo, mas que permite a execução dos movimentos por seu tecido flexível. 

Nesse esporte,  as  ginastas  trabalham um ano inteiro,  aliando técnicas  e  regras  aos

movimentos do corpo e à inventividade da dança, para executarem as mesmas coreografias

diversas  vezes.  As  formas  do  corpo,  colocadas  pela  capacidade  cinética  e  especialmente

corporal dessas atletas  “elásticas”,  são, portanto,  conhecidas porque repetidas.  No entanto,

mesmo em competições  diferentes  em que participam as  mesmas ginastas  da competição

anterior, há variações de execução, justamente porque cada performance acontece de modo

único em cada um desses momentos. Os movimentos respondem ao envolvimento do corpo-

sujeito com o ambiente e o momento e, o que para o espectador comum não é percebido, para

o juiz da categoria  “execução” se evidencia como diferença e erro. No esporte,  o esforço

máximo do corpo o faz ultrapassar as barreiras do usual e, no aspecto formal, podem oferecer,

como  no  caso  das  ginásticas,  um espetáculo  da  elasticidade  corporal,  cujos  movimentos

correspondem a regras e técnicas, ao tempo em que são artisticamente arranjados em músicas

e  vestimentas,  com o primado  do manejo  dos  aparelhos  como extensões  impensáveis  do

corpo. Os podiums são os locais  de conquista  do prêmio do desempenho e da beleza  do

movimento; as passarelas da moda (podiums, em francês), são os podiums contemporâneos,

da conquista da beleza da aparência e também do desempenho pelo movimento.

A  reapresentação  de  corpos  de  formas  outras  que  se  afastavam  da  tentativa  de

reestabelecer o real, sempre esteve presente nas artes por olhares os mais irreverentes. Nem

mesmo  as  esculturas  gregas,  consideradas  em  sua  perfeição,  correspondem,  de  fato,  à

realidade dos corpos; antes, se referiam  a uma visão platônica da restituição de um ideal,

como  também  em  outros  momentos  de  reapresentação  do  corpo  por  meio  de  formas

consideradas mais belas. O esgarçamento das possibilidades do corpo apareceu, como nos

casos  aqui  trazidos,  nas  esculturas  de  Rodin,  em  que  a  dimensão  do  movimento  da

plasticidade do corpo se estancam no tempo e na materialidade da obra. Indo além, temos o

28 A ginástica rítmica é um esporte que envolve dança em movimentos acrobáticos combinados principalmente
com as técnicas do  ballet. As apresentações acontecem em um tapete de 13x13m no formato individual
(cerca de 1:30 min.) ou em conjunto de cinco ginastas (cerca de 2:30). As competições podem comportar
cinco aparelhos: fita, bola, arco, massas e corda.
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exemplo de um Pablo Picasso, que nos oferece uma outra maneira ainda mais excêntrica de

observar os corpos. 

Em segundo lugar, portanto, a dança e o esporte são interessantes à observação do

movimento, pois são demonstrações vivas da potência cinética do humano e de formas outras

de  conformação  visual,  diferentes  das  atividades  comuns.  Esse  ponto  é  ressaltado  por

Gumbrecht no livro Elogio da beleza atlética (2007), quando pontua que Judith Buttler pensa

nas transformações do corpo em um esporte como o fisioculturismo, que também esgarça as

possibilidades  do  corpo,  como “potencial  de  produzir  uma infinidade  de  formas  novas  e

híbridas, que afastem os corpos dos tipos femininos/masculinos tradicionais.” (p. 112). No

caso das ginásticas, parece haver especial interesse pela observação do deslocamento humano

e em como ele se doa à apresentação para observar essa potência elástica das formas e modos

humanos.

Não é a toa que os shows dos cantores na atualidade fazem tanto sucesso, quanto mais

invistam seus corpos em gestos, performances, coreografias, danças e em figurinos. De Elvis

Presley a Michael Jackson e Madonna, cada um em seu tempo, ficaram conhecidos para além

da  música.  Suas  performances  nos  palcos  e,  após,  nos  videoclipes,  se  popularizaram  e

chamaram  a  atenção  pela  agregação  da  visualidade  peculiar  do  corpo  vestido  e  pelo

investimento  do  movimento  das  coreografias  às  dimensões  artísticas  das  vestes  e  sonora.

Hoje, a cantora Beyoncé é considerada “diva” por sua voz e pelas letras das músicas que

canta, mas também por suas performances e pela forma de mostrar o corpo no palco: é um

corpo vestido que se impõe pelo movimento e, para além da voz, pela dinâmica do visual que

integra sua aparição em performance.

Fora dos palcos “oficiais”,  nas ruas, os homens já demonstravam interesse especial

pela apreciação da figura feminina em deslocamento pelas vias das cidades, à época de sua

recente urbanização e industrialização no século XIX. O historiador de moda Farid Chenoune

(2006) reuniu uma série de citações datadas entre 1842 e 1993, principalmente masculinas,

sobre “les  dames qui  marchent29”.  Vemos em um texto de  Baudelaire um retrato da vida

urbana da época, que comportava os passeios e as exposições das elaborações femininas por

seus corpos vestidos em ação, e exemplo do apreço dessa atividade das “passantes” pelos

homens:

À une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait
Longue, mince, en grand deuil, douleur majesteuse,

29 Em tradução livre: “as senhoras que caminham”.
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Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

Agile et noble, avec as jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
Ladouceur qui fascine et le plaisir qui tue.30

Les Fleurs du mal. Automne-hiver, 1867. (In: CHENOUNE, 2006, p. 66)

Não por acaso,  esses mesmos espaços urbanos e as dinâmicas de suas “passantes”

serviriam de modelo para o desenvolvimento dos desfiles de moda. Como veremos adiante,

nos primeiros desfiles de modas de costureiros, ainda no final do século XIX, suas esposas e

damas  da  sociedade  eram  as  “modelos”  nos  espaços  urbanos  das  corridas  de  cavalo.

Introduzir  manequins  humanas  nas  mostras  de  coleções  demandava  nova  dinâmica,  que

envolvia,  agora,  o  movimento,  no  andar  e  nos  gestos,  inaugurando  todo  um  modo  de

apresentar roupas a partir do corpo. 

Se  em um primeiro  momento  tais  corpos  postos  a  desfilar  conferiam  realidade  à

possibilidade de aparição com a roupa pelo uso efetivo, pela sua realidade física do corpo e a

existência dos movimentos, a mostra da roupa através do corpo estabeleceria, pouco tempo

depois, o corpo vestido das modelos nos desfiles de moda como uma das formas modernas de

se apresentar propostas de corpos vestidos, culminando, em última instância, em maneiras de

reapresentá-los  inventivamente.  A  presentação  da  moda  por  meio  de  corpos  vestidos

possibilitavam a realização do sentido das roupas, através do corpo em movimento.

Um último exemplo, brasileiro, consideramos bastante significativo para refletir sobre

a importância do movimento para as formas de apresentação, reapresentação e colocação do

corpo e  suas  possibilidades,  principalmente  com vestimentas,  como unidades  de  sentidos.

Elaborados na década de 1960, os Parangolés do artista Hélio  Oiticica eram grandes vestes

que ganhavam forma e se transmutavam em sua obra artística quando em movimento no uso

no corpo, resultando em formas outras do humano enquanto corpo vestido.

Para o usuário, nesse tipo de obra desvela-se, pelo movimento, a incontestável relação

simbiótica  que  existe  entre  seu  corpo e  a  roupa que  veste.  Já  em termos  da  visualidade

proporcionada,  também pelo movimento,  ficam claras as capacidades plásticas de corpo e

roupa, tão incorporadas que quase imperceptíveis no cotidiano. A temporalidade efêmera do

movimento ativa formas da silhueta, modos do corpo, mas que acabam por afirmar também a

efemeridade da própria unidade corpo vestido. No curso do tempo, o movimento promove as

30 Versão em português (IFRN, 2018): “A rua em derredor era um ruído incomum/ Longa, magra, de luto e na
dor majestosa,/ Uma mulher passou e com a mão faustosa/ Erguendo, balançando o festão e o debrum;/
Nobre e ágil, tendo a perna assim de estátua exata./ Eu bebia perdido em minha crispação/ No seu olhar, céu
que germina o furacão,/ A doçura que embala e o frenesi que mata.”
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formas,  que  se  abrem  aos  sentidos.  É  o  que  Vera  Casa  Nova (2002)  observa,  quando

reconhece a potência  que as artes dessa época,  especialmente as performances,  tinham de

deslocar  o  conhecido  e  propor  novas  possibilidades.  Para  a  autora,  era  esse  o  fator  que

configurava obras como o Parangolé de Oiticica como plurais. “Falar do plural significa que o

sentido é potencialmente múltiplo, que há uma infinidade virtual de sentidos.” (p. 30).

Tendo em vista, portanto, as potencialidades corpo vestido a partir de suas capacidades

cinéticas, os corpos apresentados nos desfiles de moda, como sugestões de formas de aparição

e  presença  em  movimento,  se  realizam  através  dele  enquanto  unidade  de  sentidos.  Se

vinculam a tímidas ou grandes inovações em meio a expectativas que circulam na sociedade,

podendo tanto reificar tipos e modos de corpos vestidos quanto outras proposições de formas

de aparecer: é nesse sentido que insistimos nos sentidos possíveis do corpo vestido em ação e

nos  referimos  a  sua  re(a)presentação  nos  desfiles  de  moda.  Nele,  as  apresentações  ou

reapresentações do corpo vestido acontecem justamente através do primado do movimento, a

partir de manequins ou modelos humanas e não de estruturas inertes. A preferência pelo vivo

dá  a  tridimensionalidade  ao  “cabide”  e  o  movimento  atesta  a  vitalidade  das  estruturas

escolhidas,  à  guiza  de  manequins  de  madeira,  ativando  as  possibilidades  plásticas  e  de

sentidos dessa estrutura. 

Para além do andar, realizado no cotidiano, os corpos nos desfiles de moda realizam

um desfilar, que é um caminhar que se dá ao espetáculo,  se aproximando, assim, de uma

“dança”, ou mesmo do esporte-dança da ginástica, com suas regras e técnicas, pois que se

traduz  em  marcações  específicas  e  gestuais  de  pernas  e  braços  também  minimamente

determinados  por  uma  coreografia.  Mas  como  corpos  humanos,  que  se  desenvolvem  na

cultura,  podemos  suspeitar  de  uma  total  mecanicidade  dos  movimentos,  tanto  da  dança,

quanto  das  ginásticas  e  do  desfilar:  não  à  toa,  as  competições  premiam os  desempenhos

individuais, o que já indica execuções de maneiras específicas. Nos desfiles de moda, apesar

das  marcações  supostamente  gerais,  cada  corpo  irá  executar  esse  caminhar  de  modo

específico, em função do seu esquema corporal, das suas especificidades, o que promoveria

uma aparição  singular  às  modelos.  Ainda,  há o fator  cultural,  que  imprime  determinadas

maneiras de desenvolvimento e formas de aparição dos corpos, como, por exemplo, o modo

de desfilar das brasileiras, conhecido por todo o mundo como uma composição que une beleza

corporal  e  movimentos  para  uma aparição  quase  sempre  vinculada  a  um desfilar  sexy e

exótico.
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2.3 Beleza e movimento: contexto corporal brasileiro do corpo cabide

Capital brasileiro

As formas de se apresentar e re(a)presentar o corpo em cada contexto cultural acabam

por revelar determinados modos específicos que têm de conceber e de se relacionar com o

mundo.  Para  a  apresentação  dos  corpos  vestidos  nos  desfiles  de  moda  não  é  diferente:

imaginemos, em dois contextos distintos, como a Paris Fashion Week e a São Paulo Fashion

Week, por exemplo, no público que cada um desses eventos se propõe a atingir, local ou

global. Que tipos de corpos são selecionados para cada um deles? Todas as modelos seriam,

tais quais cabides de roupas, corpos sem diferenciação? Podemos pensar em uma primeira

visualização desses corpos, que podem apresentar ao menos a diferenciação de seus elementos

corporais como a coloração, de cabelos e pele. E os modos dos corpos em cada um desses

contextos?

Como mostra Marcel Mauss (2003), os corpos ultrapassam a dimensão biológica e se

constituem, por imersão,  aprendizagem e herança,  no interior de uma sociedade e de uma

cultura. Dentro delas, são elaboradas as técnicas corporais, ou seja, as maneiras pelas quais

cada  sociedade  e  cultura  faz  uso  dos  seus  corpos.  Por  isso,  podemos  suspeitar  que  as

visualidades  dos  corpos,  mesmo  os  padronizados  corpos  magros  das  modelos  da  moda,

apresentariam suas  especificidades  culturais,  presentificados  em sua relação carnal  com a

roupa,  em seus  modos  de  presença,  que  se  referem também e  especialmente  aos  gestos,

movimentos e atitudes.

Um dos tipos corporais mais reconhecidos como os “corpos da moda”, tanto no Brasil

quanto no exterior,  são os das modelos  brasileiras.  De fato,  elas  são reconhecidas  muitas

vezes  como as  mais  belas  e  as  “melhores  modelos  do mundo”;  no mundo da moda,  são

consideradas  aquelas  que  comportam  um  conjunto  de  qualidades  que  vão  das  formas

corporais ao andar e a uma boa socialização, que se estende ao âmbito profissional. Um “jeito

brasileiro” aparentemente reconhecível, uma doação que qualifica seu modo de ser, dito mais

livre,  e  de se  colocar  corporalmente,  tanto  nas  passarelas  quanto  na vida  cotidiana  e  nas

relações com as outras pessoas, e que está também no modo com que se investe no trabalho

do corpo para o alcance de formas “perfeitas”.

Mirian Goldenberg (2010) mostra que a questão do corpo no Brasil vai além de revelar

suas características e seus modos corporais, indicando que o próprio corpo é um dos valores

mais  relevantes  para  a  cultura  brasileira,  como  um  verdadeiro  capital  –  simbólico,  mas
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também  econômico,  político,  entre  outros.  No  artigo  O corpo  como capital,  Goldenberg

elabora essa ideia e compara a liberdade corporal experimentada nas décadas de 1960 e 1970

no  Brasil  com  os  frutos  dessa  liberdade  hoje,  nos  corpos  femininos  cada  vez  mais

voluntariamente  expostos,  mas,  ao  mesmo  tempo,  “aprisionados”  em modelos  de  corpos

perfeitos, no dever da busca do corpo ideal – aqueles malhados e magros, segundo a autora.

A aparição da atriz Leila Diniz grávida de biquíni na praia, em 1971, até então um

tabu, representou um modelo simbólico para a forma com que os corpos femininos passaram a

se apresentar no Brasil. No entanto, como a própria  Goldenberg informa, “Leila Diniz não

inventou  uma  forma  de  ser  mulher”  (p.  43),  pois  outras  mulheres  brasileiras  já  se

comportavam  dessa  maneira  ou,  se  não,  já  desejavam  essa  liberdade.  O  interessante  é

observar que tanto a liberdade do corpo aprisionado nas tradições de outrora, quanto o corpo

“liberto” para se mostrar, se ancoram na premissa do corpo como capital para o brasileiro. O

ato  de  Leila  Diniz  desvela  uma espécie  de premissa  brasileira  centrada  no  corpo,  pois a

discussão  sobre  as  questões  sociais  se  voltam  à  dimensão  “corpo”  como  uma  das  mais

importantes, a ponto de promover mudanças significativas e crescentes no modo de vida, na

cultura  local.  Hoje,  esse  corpo  como  capital,  como  lugar  das  preocupações  e  dos

investimentos, é colocado no Brasil nos termos de uma superexposição, fazendo com que os

cuidados que visam outros objetivos, como a saúde ou o cuidado do “envoltório da alma” –

que uma visão religiosa poderia sugerir –, fiquem em segundo plano.

No prefácio à segunda edição do livro organizado por  Goldenberg,  O corpo como

capital: gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira (2010), e que comporta o artigo

aqui tratado, essa autora informa que suas investigações sobre o tema são suportadas pelas

ideias de Bourdieu, quanto aos tipos de capitais que vigoram e são particularmente poderosos

em determinado campo. “Portanto, diferentes campos colocam em jogo diferentes capitais,

podendo um capital  ser extremamente valioso em um campo e não ter  o menor valor em

outro.” (p. 9). Esse fato é bastante relevante para percebermos que em culturas diferentes os

valores, os capitais, podem ser outros, e que certas categorias, como o corpo, que no Brasil

parece  ter  protagonismo  e  ser  tratado  com  a  prerrogativa  da  mostra,  têm  relevância  e

tratamento relativos a cada contexto.

No âmbito de uma pesquisa sobre o envelhecimento feminino no Brasil, realizada pela

autora, dois elementos se destacam no discurso de entrevistadas com idades entre 50 e 60

anos do Rio de Janeiro: o marido e o corpo. É interessante perceber que dentro dos discursos

sobre o corpo próprio, o fato de muitas entrevistadas se queixarem de uma certa invisibilidade

em relação às paqueras e à falta de homens “no mercado” marca a importância dada por elas
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ao  olhar  do  outro  e  do  masculino  para  a  valorização  de  si,  de  sua  própria  apreciação  e

constituição de suas formas de presença. Quando a autora realiza uma comparação com as

mulheres da mesma faixa etária da Alemanha, parece comprovar a valorização do corpo como

um  capital  em  um  campo  específico  –  no  caso,  o  Brasil:  diferente  das  brasileiras,  as

entrevistadas alemãs não tiveram no envelhecimento um motivo de reclamação, pois o foco

valorativo apareceu nos âmbitos profissional, científico e cultural como capital. O corpo como

capital no Brasil fica ainda mais evidente quando Goldenberg observa que nesse escopo de

reclamações  das  brasileiras,  e  afirmação  e  independência  das  alemãs  entrevistadas,  a

aparência das primeiras lhe pareceu mais jovem e em boa forma que as últimas. No contexto

brasileiro, o corpo se afirma como foco importante das preocupações.

De fato, a questão do corpo como um fator cultural fica evidenciada na comparação

entre  contextos  distintos.  À época  da pesquisa de  campo que pudemos  realizar  em Paris

(2015-2017), embora ela não se referisse especificamente a uma investigação comparativa

sobre os corpos de brasileiras e francesas, foi possível observar, na vida corrente na cidade,

alguns pontos relevantes a esse respeito. O primeiro deles se refere às silhuetas: as parisienses

nos  pareceram ser  formas  menos  avantajadas  que  as  brasileiras.  Como é  frequentemente

suspeito, isso poderia estar aliado à composição física da população que, no Brasil, comporta

uma  variedade  maior,  uma  mistura  de  povos  que  compreende  tipos  corporais  e  modos

incorporados os mais variados. Mas a percepção de silhuetas mais finas também pode estar

aliada a outro ponto percebido no modo dos corpos vestidos em Paris: comparativamente à

vivência cotidiana na cidade, ficou evidenciado para nós o quanto as brasileiras se preocupam

mais em mostrar as curvas corporais através das vestes. O efeito visual de uma roupa justa no

corpo destaca suas formas, o que pode ter influenciado a nossa observação de corpos mais

avantajados em nosso contexto brasileiro habitual.  A roupa e a moda, como elementos da

cultura,  participam,  assim,  dos  modos  de  concepção,  imaginários  e  estereótipos  sobre  os

corpos.

Percebemos as roupas das mulheres parisienses31 somente próximas ao corpo, e esse

fato parece carregar muito de sua dita elegância feminina ancorada na moda, popularmente

conhecida como marca da cidade. De maneira geral, pudemos perceber menos preparações

em maquiagem e cabelos, dando à parisiense uma aparência mais “natural”. A brasileira se

preocupa mais não somente com as características e formas do corpo, mas de que maneira

essas formas serão mostradas: enquanto uma maquiagem leve das francesas esconde pequenas

31 Paris é uma cidade formada por parisienses e estrangeiros mais recentes (do século XX). Percebemos que
muitos  dos  parisienses  descendentes  de  imigrantes,  principalmente  as  jovens  que  habitam  as  zonas
periféricas, utilizam roupas mais justas.
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manchas,  a  das  brasileiras  ressalta  olhos  e  boca;  as  curvas  do  corpo  da  brasileira  são

fortemente marcadas pelas calças jeans skinny, coladas ao corpo, bem como os saltos bastante

altos, de uso frequente, podem conferir uma forma de andar mais atraente.

Devemos levar  em conta,  portanto,  como fator  significativo  para  além da  questão

biológica, o modo de vida, a cultura: “a grande qualidade da espécie humana foi a de romper

com suas próprias limitações […]” (LARAIA, 2001, p. 14), através dos sentidos dados por ele

ao seu entorno e às suas práticas, de maneira a promover seu desenvolvimento para além do

naturalmente  determinado.  Um outro  exemplo,  se  refere  às  práticas  de  atividades  físicas,

frequentes  na  rotina  do  parisiense  –  mesmo  debaixo  de  neve,  certamente  relacionadas  à

emergência de um discurso contemporâneo, em caráter mundial, que legitima práticas visando

o bem estar, tanto no Brasil como na França.  Nesse país, a prática parece agregar mais à

saúde e  ao  prazer,  como nas  corridas  e  esportes,  do  que  à  esculturação  do corpo,  como

acontece  no  Brasil.  Aqui,  a  atividade  física  e  o  fenômeno  das  academias,  ocorrido

principalmente a partir dos anos 1980 e de forte influência norte-americana (CASTRO, 2001),

correspondem à busca de bem estar, mas habitualmente se vinculam fortemente à modelação

dos corpos em direção a um ideal de beleza, aliado à multiplicação das clínicas estéticas e às

cirurgias corporais, das quais o Brasil é um dos maiores clientes.

O  antropólogo  francês  Stéphane  Malysse (2007)  também  reconheceu  diferenças

contextuais  em pesquisa  realizada  no  Brasil,  a  qual,  a  partir  do  olhar  de  estranhamento

enquanto estrangeiro quanto à forma com que os cariocas se apresentavam através de seus

corpos, investigou os adeptos do que chamou de corpolatria, a cultura do trabalho dos corpos.

No ambiente das academias cariocas, o olhar do outro sobre as formas e a beleza corporais

baliza os modos de sociabilidade, que, na França, passam por uma interpretação muito mais

sociológica, segundo o autor. Ele percebeu que o trabalho dos corpos no Brasil é realizado

com  finalidades  mais  estéticas  do  que  esportivas,  e  o  desempenho  ótimo  será  a

correspondência à beleza corporal, o que coloca, no contexto brasileiro, o corpo visualmente

mais evidenciado do que na França, como observou Malysse.

Na praia, lugar de repouso para o pesquisador francês, o contraste do uso do ambiente,

como um cenário de corridas e jogos para o carioca, lhe revelou uma dinâmica dos corpos que

“pareciam tomados por um movimento incessante” (p. 83), técnica que faz parte também dos

modos  de  sociabilidade  do  brasileiro  através  do  corpo,  uma  forma  bastante  carnal:  “um

encontro não era apenas a presença de uma pessoa diante da outra, como na França, mas sim

uma espécie de dança-conversa que ligava intimamente os corpos uns aos outros.” (p. 82). A

presença do movimento como modo do corpo no Brasil está intimamente ligado com suas
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formas de ser e estar no mundo, a sua maneira de se relacionar, o que, certamente, promove

determinado modo visual desse corpo. 

É o modo de vida, a cultura enfim, que dirá sobre essa apresentação que se dá na

visualidade e reverbera nas características pessoais relacionadas à aparência e ao belo desse

corpo. O corpo-movimento do brasileiro reforça, ainda, que esse modo de vida se vincula a

um princípio de mostra, em que a presença da dinamicidade chama o olhar à observação, bem

como o toque e os contatos físicos da socialização nos levam à confirmação da importância do

corpo para essa sociedade. A investigação de  Malysse mostra o protagonismo do corpo no

Brasil, bem como nossa observação relativa à realidade parisiense, fazendo coro, portanto, à

ideia de corpo brasileiro como um capital (GOLDENBERG, 2010). 

No caso de  Malysse (2007), a cultura da mostra do corpo brasileiro foi observada,

ainda, no que se refere à veste – como também notamos em nossa estadia em Paris. O autor

percebeu  que  em  seu  país  –  tradicionalmente  conhecido  pela  moda,  vale  lembrar  –,  o

investimento na aparência centra-se na roupa, enquanto no Brasil o produzir-se passa por um

maior investimento e produção da fisicidade do corpo, a partir do trabalho das academias,

dietas e cirurgias. Assim, muitas vezes os músculos figuram tal qual vestes para o brasileiro:

as roupas encarnam-se ao corpo para valorizá-lo,  em formas justas e curtas.  Aqui, vamos

supor hierarquias na dinâmica da relação corpo-roupa para a produção do corpo vestido e

reconhecer a influência da cultura nessa conexão. Se não o predomínio de um sobre o outro,

nessa  relação  que  é  de  empréstimos  mútuos  para  proporcionar  tanto  performance  quanto

visualidade, estamos diante de maneiras diferentes de “doação”: em certos contextos, o corpo

estará a serviço da roupa e, em outros, a roupa estará a serviço do corpo. 

Em contextos distintos, portanto, as roupas aparecem de formas diferenciadas, como

resultado desses  modos  próprios  de  relação  entre  cada  cultura  e  seus  corpos.  Mesmo no

mundo da moda, a apresentação de novas roupas está em conexão com o mercado mundial,

mas se voltam às culturas locais, tanto como reflexo criativo de cada sociedade específica,

como  pela  necessidade  de  agregar  à  venda  o  valor  de  compra  simbólico.  Já  uma  breve

consideração sobre a Paris Fashion Week e a São Paulo Fashion Week parece nos indicar que

existem nuances de valores diferentes dados ao corpo e à roupa na apresentação da unidade

corpo vestido no contexto do mundo da moda de cada país. Somente a existência da histórica

sessão de Alta Costura na versão parisiense – geralmente grandes e volumosos vestidos de

gala – e uma evidente presença da moda praia na versão brasileira seriam um indício dessas

formas variadas de se olhar o corpo, que reverberam e se propagam nos imaginários brasileiro
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e do exterior. A moda praia é um modo corporal característico do Brasil, presente também no

mundo da moda local e em seus desfiles.

Imaginários, estereótipos e a modelo brasileira

Tendo reconhecido a importância do corpo para o brasileiro, resta atentar às maneiras

de  sua  pregnância  nos  valores  sociais  e,  consequentemente,  nos  modos  de  ser  e  de  se

apresentar individualmente. Esses modos no Brasil levam o olhar do outro consideravelmente

em conta  e,  no  caso  das  mulheres,  devemos  atentar  para  a  imponente  presença  do  olhar

masculino na construção do corpo feminino.  Em uma sociedade formada por um sistema

patriarcal, como a brasileira, a presença masculina moldou e molda, ainda hoje, os valores do

país sobre a beleza corporal feminina, percebida, por exemplo, nas queixas sobre a “falta de

homem” da citada pesquisa realizada por Goldenberg (2010), e nas respostas para a pergunta

da pesquisa de Malysse (2007) a homens, sobre “o que te atrai em uma mulher”: “a bunda”. 

Esse mesmo olhar brasileiro, especialmente masculino, que é centrado fortemente nas

nádegas  femininas,  constituiu  um  critério  de  valoração  sobre  a  beleza  corporal  não  só

internamente, mas também fez reforçar certos estereótipos e mitos sobre o corpo da mulher

brasileira  no  exterior.  Constroem-se,  vinculam-se  e  propagam-se  as  ideias  sobre  o  corpo

brasileiro,  principalmente  o  feminino,  relacionadas  à  ideia  do  exotismo  da  mistura,  da

mestiçagem e  da  miscigenação.  O que se  sabe  popularmente  sobre  o  “jeito  brasileiro”  é

justamente a doação e a superexposição corporal e suas características formais relacionadas às

curvas e ao movimento, que se dariam por uma configuração biológico-cultural da mistura de

raças e povos, construindo um imaginário nacional de corpo interna e externamente.

O antropólogo João Baptista Borges Pereira (2000), no artigo A linguagem do corpo

na sociedade brasileira: do ético ao estético, destaca as nádegas, o moreno e o miscigenado

do brasileiro como questões que povoam tanto o imaginário exterior quanto o cotidiano do

próprio país. Para ele, “preferência nacional ou não, sustentada pela mídia ou não, a verdade é

que  a  bunda  constitui  um  dos  elementos  mais  visados  por  esse  processo  de  construção

escultural do corpo – feminino e masculino – no Brasil urbano” (p. 82). Pereira informa que o

rebatizamento  semântico  de  “nádegas”  para  “bunda”  no  país  representaria  uma

desanimalização dessa parte do corpo, e como parte corporal feminina fortemente admirada,

foi colocada, deste modo, dentro do espaço da “civilidade” local.

Já no olhar estrangeiro geral, a animalidade parece ainda se fazer presente, de alguma

forma, quando o imaginário é estereotipado. A ideia de mestiçagem relativa à valoração do
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corpo da brasileira,  carrega a ideia  da mistura biológica  entre  raças e povos,  das quais o

brasileiro guarda uma porção não-europeia, ou seja, uma imagem corporal ligada aos índios e

aos negros. Segundo a visão eurocentrista, cujo trabalho dos descobrimentos e o da ciência

antropológica do século XIX32 trataram de colocar o não-europeu no lugar do diferente e a

classificá-lo geralmente como menos civilizado,  foi construída essa imagem relacionada a

uma maior proximidade da natureza e da animalidade. É desse modo que o povo tido como

misturado  carrega  o  estigma  do  estranho,  em  que  se  reconhece,  também,  uma  dupla

qualificação:  a  de  um  exotismo  do  diferente  e  a  do  belo  que  emerge  dessas  formas

“excêntricas” de gente.

O corpo mestiço e dito “exótico” da brasileira,  quando classificado por uma visão

estereotipada,  parece  estar  relacionado  a  certa  animalidade  a  que  as  raças  dos  povos

“descobertos” remeteriam: o sexo seria uma dessas características “naturais” da animalidade

que a parte nativa desse “povo diferente” do sul geográfico carrega em sua parcela “não-

civilizada”. Segundo  Pereira, pode-se observar o corpo enquanto uma topografia do espaço

corporal,  na  qual  percebe-se  diferenças  valorativas  entre  sua  parte  superior  e  a  inferior.

Enquanto  a  superior  se  relacionaria  ao  pensamento  e  ao  privilégio  das  faculdades  do

raciocínio,  a  metade  inferior  seria  a  das  partes  mais  animalescas,  como  as  digestivas,

excretoras e sexuais. Um corpo feminino mestiço, quando apreciado e qualificado em suas

belezas  por  uma visão com traços  eurocêntricos  e  também masculina,  tem justamente  na

valorização das nádegas avantajadas a representação, no corpo, dessa parcela do exotismo da

mulher brasileira, a carne erótica que salta e que muitas vezes não é controlada pela roupa.

Quanto a isso, vimos com Vigarello (2004) que a distinção baixo-alto do corpo já era

trabalhada pela moda: em alguns momentos da história, os grandes vestidos escondendo a

parte  baixa do corpo,  indigna dos  privilégios  da parte  de cima,  representando o lugar  do

desejo. No achamento das terras do sul, em que os pudores, ao padrão europeu, não existiam

nas índias, desnudou-se a parte baixa nessa figura sulista, tropical, de pele quente e adornos

próprios.  Com isso,  caracterizava-se  esse  diferente  da  terra  do  Brasil  como aquele  cujos

elementos  de sedução para o europeu estavam nos corpos já desnudos.  O que na Europa

representava a sedução aos homens pelo jogo entre corpo e roupa na mulher, no Brasil fixou-

se na figura do corpo dado a ver, das carnes e curvas aparentes.

Em relação  às  considerações  do  exterior,  como um dos  elementos  que  compõe  o

imaginário sobre o corpo brasileiro, um olhar sobre as transformações do corpo feminino no

Brasil,  realizado pela  historiadora  Mary  Del  Priore (2000),  não nos pareceu chegar  a  um

32 Laraia (2001) se refere a esse fato quando remonta a história do conceito de cultura.
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padrão corporal único apreciado no país pelos estrangeiros, nos diversos momentos de sua

formação. No entanto, ao tempo em que relatos trazidos pela autora mostram o desgosto do

estrangeiro pela gordura, revelam certa apreciação das formas e do porte das mulheres negras

brasileiras no século XIX. Um homem estrangeiro considerava como feio o semblante dessas

mulheres, certamente com base em todo um preconceito que a visão eurocêntrica amplamente

compartilhada  à  época  carregava  em seu  julgamento  do  belo,  ao  tempo  em que também

destacava a beleza que residia em suas formas e modos corporais; um outro relato, de um

casal de fora do país, sinalizava as formas belas e o porte “quase nobre” das mulheres negras

brasileiras (p. 55).

Além dos julgamentos externos que reforçam estereótipos sobre o corpo da brasileira,

não podemos deixar  de considerar,  no processo de construção do imaginário  sobre ele,  a

influência que recebem dos modelos corporais hegemonicamente apreciados, que geralmente

emanam do próprio  exterior  ocidental  na  contemporaneidade,  como os  europeus  e  norte-

americanos. Esses tipos corporais são referências recebidas massivamente em todo o mundo

pelas imagens do cinema, da TV e das propagandas, e dos meios da moda, como revistas e

desfiles.  Essas  referências  de beleza,  como os  corpos malhados  das  americanas  dos  anos

1980, viriam a influenciar na proliferação da cultura das academias no Brasil,  e as louras

magras europeias, bastante populares ao menos desde os anos 1990, também promoveram, em

solo brasileiro, uma cultura do emagrecimento e da apreciação do corpo magro.

O padrão de corpo do mundo da moda,  personificado  pelas  modelos,  manifesta  o

máximo  do  processo  de  emagrecimento  ocidental  no  âmbito  do  belo  compartilhado33,  e

reverbera como um dos corpos bastante  privilegiados globalmente.  Deste modo, esse tipo

corporal faz parte do desejo da imitação que é engajado nas construções dos modos globais de

presença, em forma física e em gestos e movimentos, inclusive na cultura brasileira. Mas há

de se questionar se a propagação de modelos e modos da aparência corporal globais, no que se

refere à beleza e às formas de se movimentar, se impõem de fato e de forma totalizante nas

culturas, de modo a suprimir suas particularidades, como os hábitos corporais brasileiros e

mesmo os estereótipos sobre eles.

Ao pensar sobre  Modos de homem, modas de mulher  na década de 1980, Gilberto

Freyre (1987) denunciava sobre os excessos da imitação proporcionada pela moda e criticava

a “invasão” do modelo corporal europeu feminino no Brasil, frente ao que considera os tipos

tipicamente brasileiros, como a atriz Sônia Braga.

33 Aqui, estamos nos referindo ao corpo magro compartilhado socialmente como belo; existem outros extremos
de corpos magros,  como os corpos anoréxicos,  que se relacionam justamente a esse belo compartilhado
como modelo, mas o ultrapassam.
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Pode-se dizer da mulher que tende a ser, quanto a modas para seus vestidos, seus
sapatos, seus penteados, um tanto maria-vai-com-as-outras. Portanto, a corresponder
ao que a moda tem de uniformizante.  Mas é da argúcia feminina a iniciativa de
reagir  contra essa uniformização absoluta,  de acordo com características  pessoais
que não se ajustem a imposições de uma moda disto ou daquilo. Neste particular, é
preciso  reconhecer-se,  na  brasileira  morena,  o  direito  de  repudiar  modas  norte-
europeias destinadas a mulheres louras e alvas. (FREYRE, 1987, p. 33).

Ainda que parta de sua própria ideia (ou estereótipo) de “mulher brasileira”, Freyre

alude à ideia da imitação dos modelos corporais socialmente prestigiados. Ao mesmo tempo,

porém, ao observar a iniciativa em reagir aos tipos hegemônicos, o autor parece reconhecer

não  somente  como característica  especial  da  mulher  brasileira  um “corpo  equilibrado  de

contrastes”,  mas também indica a existência  de um modo próprio com que se apropria  e

arranja as diversas referências corporais, como as que vêm de fora. Assim, podemos ir além

ao  mito  da  miscigenação  como  uma  harmonização  social,  e  reposicioná-la  como  modo

próprio do brasileiro se colocar no mundo, também em aparência. Como nos lembra Merleau-

Ponty (1999), é um sentido do corpo que passa pela própria experiência corporal no mundo,

ou seja, mais do que um receptivo de influências, um relacional.

O  corpo  brasileiro  realiza  o  que  Amálio  Pinheiro (2011,  p.  177)  chamou  de

“desmesura barroca”, as misturas de modos e culturas que próprios à América Latina:

[…] o corpo, com suas dobraduras e curvaturas, como lugar de convergência dos
códigos  e  séries  da  cultura:  voz,  dança,  performance,  alimentação,  vestuário,
mobilidade urbana. A natureza, antes reduzida e domada pelo impulso positivista da
ciência  moderna,  retoma  o  seu  posto  na  cultura:  enrosca-se  nos  corpos  e  nas
palavras.  A  chamada  razão  ocidental  é  substituída  por  um  laboratório  de
experiências  sensíveis  em  que  tomam  a  dianteira  a  desmesura  barroca  e  a
intensidade performática da cultura carnal e gestualmente incorporada.

A hegemonia global estaria diante de um impasse: as tão reconhecidas particularidades

brasileiras  frente  à  globalização  do  modelo  corporal  magro  europeu.  Poderíamos  pensar,

então,  nessa interferência,  ao menos na realidade  do Brasil,  acontecendo no seio de seus

modos culturais próprios, suas maneiras de reelaborá-las no corpo, à maneira barroca, que se

refere à potência com que recebe e trabalha a diversidade de referências externas34. Mesmo

impregnado pela lógica global, o corpo local parte de valores culturalmente próprios, como os

critérios de beleza amplamente reforçados em âmbito interno – como a valorização da bunda

pelo próprio brasileiro –, os socialmente variados – as belezas reconhecidas em corpos os

mais  diversos  –  e  os  modos  corporais.  O resultado  são  corpos  variados,  também porque

variadamente  trabalhados,  como importante  capital  para  o  brasileiro, nas  diversas  classes

sociais, de onde emergem a diversidade de gostos e padrões de beleza.

34 Aqui, não deixamos de reconhecer a condição de imposição que é a base da constituição cultural e corporal
brasileira, da escravidão de povos indígenas e africanos.
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Fonte: Zimbio (2010).

Atualmente,  em  um  contexto  mundial  e  brasileiro  de  tentativas  de  afirmação  de

diversidades corporais, presencia-se uma variedade de tipos de corpos “ideais” no Brasil, que

culminam, por exemplo, nos corpos “fitness”, “saudável”, “mulher-fruta” e “modelo” (este

análogo à modelo da moda), valorizados no país como corpos belos. Em comum entre todos

eles, a atenção ao corpo, como um importante capital para o brasileiro, e o cuidado com a

aparência.  Um corpo não-magro ou mesmo bem avantajado,  como os corpos “fruta”,  por

exemplo, não é sinônimo de falta de cuidado com o corpo. Como nos alerta Sant’anna (2014),

os corpos só serão classificados como “gordo” a depender do contexto. No caso do Brasil, já

nos anos 1950,  época conhecida por uma beleza feminina mais corpulenta se comparada a

hoje,  o  julgamento  da  gordura  era  relativo,  como  era  possível  observar  pelas  formas

avantajadas  das  vedetes  do  teatro  de  revista,  mas  no  qual  o  apuro  do  corpo  já  se  fazia

presente, especialmente pelo apreço das “cinturinhas de pilão”.

Na história das feias, a mulher bucho da década de 1950 tendia a ser mais barriguda
do  que  propriamente  gorda.  Seu  maior  problema  era  o  de  não  possuir  curvas
sedutoras, saliências nos lugares em que o olhar espera encontrar vales profundos,
apetitosas formas. […] Ou, então, no lugar da “buchuda”, a mulher “bacalhau”, feia
devido  à  secura  física,  reta  como tábua.  Lamento  antigo:  mulheres  sem curvas,
quadril tão estreito quanto a cintura, seios achatados,  formam o quadro da maior
feiura. (SANT’ANNA, 2014, p. 100)

Pode-se dizer que, juntamente às nádegas,  as curvas parecem compor as regras de

harmonia de um corpo feminino belo atualmente, também fazendo parte do imaginário sobre

Figura 7: Brasileiras dentre as modelos da Victoria’s Secret (2006): 1-Ana Beatriz
Barros, 2-Alessandra Ambrosio, 4-Gisele Bündchen, 6-Adriana Lima e 7-Izabel Goulart
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o corpo da mulher brasileira, tanto internamente quanto no exterior. Na realidade cotidiana do

Brasil, a presença da curva parece não descartar nem a opulência corporal nem a magreza, se

manifestando  em  diversos  tipos  de  corpos  cuidadosamente  trabalhados,  expostos  e

valorizados no país. Cada um deles se relaciona a sua realidade sociocultural diversa e às

preferências de gosto que circulam em cada um desses grupos culturalmente.

No Brasil, o padrão “modelo” chegou com força à cultura local com o fortalecimento e

a globalização das imagens de moda nos anos 1990, e se presentifica em um dos maiores

ícones de beleza local e mundial, a modelo brasileira Gisele Bündchen: loira, traços “finos”,

alemães  como sua descendência,  branca,  olhos  azuis  e  curvas em um corpo magro.  Esse

conjunto-padrão corporal, ao molde europeu, se afirma no país pela figura dessa modelo que é

brasileira.  Ela  também se tornou uma das  referências  mais  admiradas  da cultura corporal

local, como uma beleza análoga a um cânone: quanto à beleza, “veja bem, ela não é nenhuma

Gisele Bündchen”. Notoriamente, existe um problema na integração do tipo corporal dessa

figura  à  lógica  local  como  padrão  de  beleza:  esse  modelo,  “produto  brasileiro”,  não

corresponde à realidade da maioria de sua população, tanto em porte físico quanto em cor.

Ainda assim,  Gisele  Bündchen é  considerada,  interna  e  externamente,  como uma modelo

única,  diferenciada e valorizada  tanto em sua magreza  como por sua “brasilidade”,  como

padrão de beleza do Brasil para o mundo.

De um lado, essa valorização e a construção de um imaginário do corpo da moda é

amplamente difundido pela mídia, que reforça a beleza de Gisele Bündchen por suas formas,

justamente como aquela magreza dotada de curvas. Como cânone também no âmbito das

próprias modelos/padrões elencados pelo mundo da moda, esse molde passou a figurar como

uma tendência internacional do mercado, que tanto privilegiou modelos ainda mais magras e

de aparência doentia nos anos 1990, e encontrou oportunamente na modelo brasileira Gisele

Bundchen um balanço entre a magreza da moda e suas curvas saudáveis, reconfigurando a

regra de harmonia e beleza da modelo de moda a nível global. Por isso, outras modelos de

diversos países nesse mesmo molde passaram a ser também elencadas. As brasileiras acabam

sendo atualmente representantes  desse tipo de corpo, com a valorização das curvas sendo

sexualizada e exoticizada, relacionada popularmente à imagem latina e brasileira – ainda que

devamos reconhecer que as curvas não são exclusivas das estruturas corporais das brasileiras,

nem mesmo que seriam uma realidade dos corpos de todas elas: antes, as curvas são, sim, um

dos critérios de beleza, trabalhado pelas brasileiras na lógica local do culto ao corpo e de sua

mostra em roupas colantes.
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De  outro  lado,  Gisele  Bündchen e  as  modelos  brasileiras  são  reconhecidas

mundialmente não somente por suas formas corporais, mas por essa aparência relacionada a

sua maneira de desfilar, de mostrar e investir o corpo vestido na passarela, ou seja, ao modos

do corpo quanto ao movimento. Ora, é justamente a parte de baixo do corpo, como as pernas e

as nádegas, o local do acontecimento do movimento. A beleza corporal feminina, no Brasil e

no exterior, é apreciada especialmente por esse conjunto da metade inferior do corpo, por sua

qualidade plástica, ativada pelos modos do movimento. 

Mais  uma  vez,  a  relevância  da  cultura  para  a  conformação  e  a  consideração  das

visualidades corporais se faz presente, pois seria essa astúcia do movimento que conferiria

mais um elemento na composição da singularidade da beleza do corpo da mulher brasileira

também nas passarelas. O modo de vida, implicado no corpo como capital privilegiado, e a

expansividade dos modos corporais brasileiros configuram técnicas que fazem com que sua

visualidade se apresente enquanto esse corpo-movimento. Quando se vincula à roupa, o andar

do brasileiro  ativa  os  sentidos  do corpo vestido  de  forma particular.  O “andar  de garça”

vinculado à modelo Gisele Bündchen, aliado às suas curvas em corpo magro, confeririam à

categoria “modelo brasileira” toda uma especificidade do conjunto corpo vestido quando em

ação na passarela.
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PARTE II

Les défilés de mode dans cette nouvelle
configuration conservent leur absolue nécessité. A-t-

on découvert pour l'anniversaire de leur centenaire
une meilleure façon de mettre les habits en valeur?

Pourrait-il d'ailleurs exister un support qui soit aussi
excitant que le corps humain?

DIDIER GRUMBACH (2006, p. 141)
*Ex-presidente da Fédération française de la couture, du prêt-
à-porter des couturiers et des créateurs de mode (1998-2014).
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3. ESPAÇOS DE MOSTRA: SEMANAS E DESFILES

3.1 Uma mostra para a moda

Antes mesmo de aparecerem nas revistas e nas campanhas publicitárias em outdoors

nas ruas, o lugar da primeira realização e aparição ao público dos corpos vestidos no universo

da moda é o desfile. Os desfiles de moda são uma mostra de coleções de roupas, quase sempre

sobre  pessoas  consideradas  modelos  corporais,  adequadas  ao  caimento  das  peças  e  cuja

atividade é o desfilar, no composto “aspecto” e “função” que as relaciona comumente a uma

metáfora de cabides. Sua apresentação acontece no deslocamento realizado em um palco, que,

no mundo da moda, é a passarela. Esse esquema básico é o que compõe o caráter visual do

formato desfile de moda.

Esse espaço coloca em evidência a aparição conjunta do corpo e da roupa. O desfile de

moda é,  portanto,  em primeira  instância,  uma ferramenta  da visualidade,  do valor  dado à

aparição de peças, seus conceitos e estilo pelo movimento corporal, de por em cena a roupa

por meio do corpo, da mostra de corpos vestidos. É, em alguma medida, um lugar de serviço,

em  que  funcionalidade,  aspectos  simbólicos,  ludicidade  e  ornamentação  são  utilizados

justamente para apresentar o produto da moda, através de uma visualidade cativante e também

impactante, sobretudo quando associamos os desfiles a espetáculos. Os desfiles de moda, da

Alta  Costura (a  moda luxuosa feita  manualmente)  e  do  prêt-à-porter (o pronto para usar

aliado à indústria), são atualmente rodeados de uma aura teatral, como grandes espetáculos

dentro e fora das passarelas, garantidos por vezes por roupas quase inusáveis, por todo um

composto cênico que envolve locação, música e adereços lúdicos, ou ainda pelo prestígio da

marca, capaz de atrair celebridades, jornalistas e sua midiatização. 

Como  espaço  da  visualidade,  o  desfile  de  moda  tem  seu  aparecimento  e

desenvolvimento localizado em um período histórico em que sobretudo o aspecto visual está

presente nos modos de produção, nos relacionamentos e na vida cotidiana. O momento de

aparecimento  do  desfile  de  moda  é  circunscrito  a  uma  condição  cultural  e  econômica,

especialmente da sociedade ocidental, em que o modo comercial de mostrar roupas novas se

desenvolveu a um tipo mais cênico, artístico e espetacular. A evolução do desfile de moda a

esse formato mais elaborado e midiatizado está localizado no seio do século XX, momento

identificado por muitos pensadores e estudiosos como uma era marcada pelo espetáculo e pela

estetização.
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Autores como Guy  Debord (2003) e  Lipovetsky &  Serroy (2011) apresentam seus

pontos de vista sobre as características e consequências do desenvolvimento da sociedade,

realizados sobre uma dimensão cada vez mais visual do mundo. O século XX, que iniciou

marcado  por  uma  recente  Revolução  Industrial,  aperfeiçoou  seus  modos  de  produção,

resultando  numa abundância  de  mercadorias  que  precisava  ser  consumida.  As  formas  de

convencimento são a ornamentação dos itens a serem comercializados e suas embalagens,

agregação de valores de prazer e beleza aos objetos, ampla e constantemente divulgados pela

publicidade e meios de comunicação. O trabalho da aparência e da midiatização dos bens de

consumo materiais e imateriais se generaliza e marca o século XX como aquele da progressão

do espetáculo e da estetização como modo de vida.

Em A sociedade do espetáculo (2003), Debord esclarece que com a industrialização e

o estabelecimento e aprimoramento dos processos burocráticos de produção, a mercadoria

passa  a  ser  elemento  central  da  sociedade;  a  partir  do  momento  em que  há  abundância

demasiada da produção, o espetáculo atua no sentido de promover o consumo. A abordagem

de Debord sobre essa era denuncia o trabalho sobre a aparência dos bens de consumo, pois

seria uma elaboração realizada em favor da economia e do capitalismo. Representaria  um

empenho  sobre  a  dimensão  sensível  da  vida  através  das  imagens,  a  fim  de  agenciar  o

fetichismo dos novos produtos e a ilusão da necessidade, gerando a alienação para o consumo.

O autor argumenta que uma vida regida pela aparência e representação produz uma realidade

ausente e que tem o próprio espetáculo como forma de relação social e modo de vida da

sociedade capitalista: impregnado na cultura e na arte, o centro da sociedade espetacular seria

uma cultura-mercadoria.

Uma  visão  mais  positiva  do  capitalismo  e  do  adornamento  na  sociedade  estão

presentes no pensamento de Lipovetsky35 e Serroy em L’esthétisation du monde (2013), onde

identificam as bases e o modo de funcionamento do que chamaram de era do capitalismo

artístico  ou  estético,  que  teve  início  a  partir  de  meados  do  século  XIX  e  se  expandiu

mundialmente  no século  seguinte.  A dimensão artística  se  desenvolve a  uma importância

estrutural na sociedade, a partir de sua incorporação no sistema de consumo, também tendo

como mecanismos a obsolescência dos produtos, o estilo e a sedução. Após reconhecerem os

maus efeitos de uma dimensão artística  a  serviço do mercado – como homogeneização e

poluição visual –, os autores defendem um caráter duplo do capitalismo artístico,  em que

35 Em  O império do efêmero (1989),  Lipovetsky entende que as possibilidades do capitalismo de massa de
certa  maneira  promovem  a  democratização  do  desejo  vestimentar  de  moda  e  a  autonomia  sobre  a
composição da aparência.



117

coabitam a racionalidade e o estético.  Seu lado redentor seria o de promover a dimensão

estético-emocional da vida e uma “démocratisation de masse d’un homo aestheticus” (p. 32).

Lipovetsky & Serroy apresentam épocas em que a produção artística era dependente

ora das regras da coletividade e da religião, ora da teatralidade e exuberância da corte, até

ganhar uma liberdade criativa. Essa é uma compreensão da dimensão artística que podemos

entender também como uma forma nova de dependência, pois passou a estar a serviço da

produção de massa do capitalismo industrial moderno, resultando em certa rivalidade entre o

artístico e o industrial, refletido em um estilo funcionalista dos bens de consumo. Os autores

ultrapassam a análise dessa época, já observada por Debord, e avançam o olhar à atualidade, a

partir  do final do século XX, como um momento marcado pela dissolução da polarização

entre indústria e arte, quando a “sociedade do espetáculo”, argumentam, foi substituída pela

heterogeneidade,  pela  hibridização  entre  criação  e  entretenimento,  tradição  e  moda,  pela

mistura  do  que  entendem  como hiperespetáculo.  É  a  época  do  capitalismo  artístico:  dos

objetos colecionáveis por seu design, das arquiteturas e decoração de interiores gigantescas,

da proliferação de produtos do cinema e da televisão, e também em que os desfiles de moda

se afirmam como formas que comportam superencenações.

Três  fases  de  desenvolvimento  desse  capitalismo  artístico  são  identificadas  por

Lipovetsky & Serroy (2011). A primeira fase, de tipo estreito (restreint), do primeiro século

do capitalismo  de  consumo (metade  do  século  XIX)  até  a  Segunda Guerra  Mundial,  foi

marcada  pelo  nascimento  das  principais  estruturas  que  ligavam  decoração  e  estética  ao

comércio:  design industrial, publicidade, grandes magazines, cinema, indústria da música e,

na moda, a Alta Costura. Na fase seguinte, de tipo expandido (étendu), que vai dos anos 1950

aos  1980,  a  lógica  artística  ganha  poder  econômico  e  social,  vista  na  amplificação  da

importância e das profissões do  design, na centralidade da moda e no estabelecimento das

indústrias  culturais.  A terceira  fase  do  capitalismo  artístico,  a  transestética,  é  aquela  dos

últimos  30  anos,  da  mundialização  do  sistema  artístico,  das  indústrias  criativas  e  da

desregulação das barreiras entre indústria e arte e das hibridizações, um momento em que a

dimensão estética espetacular é indissociável do modo de vida.

O referenciado artigo  O espetáculo Encantado, de Caroline  Evans (2002), e a obra

Showtime: Le défilé de mode, elaborada pelo  Musée Galliera (2006), o museu da moda de

Paris – especialmente nos artigos de Brachet-Champsaur, Grumbach e Kamitsis – mostram a

história  dos  desfiles  de  moda e sua  condição  estreitamente  relacionada  à  visualidade  e  a

espetacularidade, o que nos permite perceber e situar o surgimento e desenvolvimento dos

desfiles de moda como compreendidos nessa dinâmica da era do capitalismo artístico.  Ao
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adotarmos  tal  momento,  definido  por  Lipovetsky &  Serroy (2011),  é  possível,  ainda,

identificar marcos importantes nos desdobramentos e mudanças dos desfiles de moda dentro

da estrutura de três fases estabelecida pelos autores, em que ora os desfiles aparecem como

consequência do processo de espetacularização e estetização, ora se situam entre as dimensões

artística e comercial.

Assim, nas bases do nascimento de todo um período marcado pelo estético, figurou a

origem  da  Alta  Costura:  como  afirmaram  Lipovetsky &  Serroy,  foi  uma  das  primeiras

estruturas  que  apresentaram  uma  relação  mais  estreita  entre  o  estético  e  o  comercial

mercadológico. Nesse contexto, um dos fatores mais importantes foi a mudança da lógica de

criação na moda, com a autonomia dos costureiros na inventividade sobre as roupas e suas

formas de apresentação,  pois,  até então,  eles eram apenas executores dos desejos de suas

clientes na corte. Foi justamente a partir de meados do século XIX, quando começa a era

artística do capitalismo, que o inglês Charles Worth passa a criar modelos sob medida em sua

maison, inaugurada em 1858 em Paris, sendo considerado um dos primeiros a despontar o

aparecimento de costureiros criadores de moda. 

O surgimento dos desfiles de moda está associado à aparição dessa estrutura da Alta

Costura, uma produção criativa e sob medida para a elite, e de, pelo menos, mais dois outros

fatores: uma mostra para clientes e compradores e a introdução de manequins humanas. Vale

esclarecer  que  novas  criações  de  moda apresentadas  no  corpo feminino  já  figuravam em

alguns estabelecimentos,  como as  manequins  de  ateliês  contratadas  pelo antigo  patrão  de

Worth,  o  comerciante  de  tecidos  parisiense  Gagelin  (EVANS,  2002,  p.  33).  Além disso,

Brachet-Champsaur (2006, p. 98) informa que os desfiles de moda vão aparecer, de fato, na

Londres no final do século XIX: 

Si c’est à la Maison Worth & Bobergh à Paris que revient la paternité des premières
présentations sur mannequins vivants, c’est du côté de Londres que se trouvent, dans
les dernières années du XIXe siècle, les origines modernes du défilé de mode.36

Antes de o desfile de moda se estabelecer como uma forma oficializada de apresentar

roupas  novas  (se  estabeleceu  por  volta  de  1910),  Worth  e  outros  costureiros  criadores

utilizavam o espaço das pistas de corrida, como em Longchamp e Bois de Bologne, em Paris

(EVANS, 2002)  em que manequins  contratadas  passeavam – e  não desfilavam da  forma

conhecida atualmente –, se misturando àquele ambiente em que se detectava a presença de sua

clientela. Também os espaços dos teatros eram locais de mostras das novas criações, já que as

pessoas  eram  curiosas  sobre  a  vida  das  comediantes,  atrizes  e  cantoras,  vestidas  pelos

36 Em tradução livre: “Se é da Maison Worth & Bobergh que vem a paternidade das primeiras apresentações
em modelos vivos, é da parte de Londres onde são encontradas, nos últimos anos do século XIX, as origens
modernas do desfile de moda.”
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costureiros tanto no cotidiano como nos palcos: “Ces toilettes, éclairées par les feux de la

rampe, formaient une sorte de défilé de mode, dont les jornaux rendaient fidèlement compte.

Mode de ville et mode de scène se confondaient alors.”37 (PALAIS GALLIERA, 2016, p. 11)

Esse  formato  já  demonstra  certa  preocupação  em  contar  com  algum  mecanismo  de

divulgação.  A necessidade  de  promoção das  novas  criações  de  moda evidencia  o  caráter

“vitrinesco”,  necessário a uma apresentação de coleções de roupas que incite o desejo e a

troca mais rápida através da compra, como as apresentações do corpo vestido em movimento

que são os desfiles de moda. 

Fontes: National Gallery of Australia (2018) / Life.com (2018).

O formato das aparições em corridas também sinaliza uma investida estética, cinética

e,  de  certa  maneira,  mercadológica,  de  agradar  as  clientes  exclusivas  ao  oferecer-lhes

“espelhos”  corporais,  uma  humanização  e  realismo  dados  às  possibilidades  da  roupa,

visualizadas através de sua realização no corpo. Introduzir manequins humanas nas mostras

de coleções demandava nova dinâmica, que envolvia, agora, o movimento, no andar e nos

gestos, inaugurando todo um modo de apresentar roupas a partir do corpo. Para uma outra

qualidade  da  moda  apresentada,  mais  propositiva,  criativa  e  inserida  em  uma  lógica  de

consumo,  também outra  qualidade  de  imagem,  certamente  mais  atrativa  e  que  marcou  a

mudança do sistema de comercialização de roupas. 

A moda, por si só, já é uma estrutura que trabalha com a ornamentação e desperta o

desejo. Na era do capitalismo estético,  Lipovetsky & Serroy (2011) mostram o início de um

37 Em tradução livre: “Essas preparações vestimentares, iluminadas em um centro de atenções, formavam uma
espécie de desfile de moda, o qual os jornais davam conta fielmente. Moda de rua e moda de cena, então, se
confundiam.”

Figura 8: Le jour des “Drags” aux courses d'Auteuil, Paris (1911) e Desfile de moda nos anos 1920
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processo de generalização dessa lógica-moda para diversas esferas da sociedade. Os desfiles

de moda surgem e se estabelecem como esse formato que espetaculariza um sistema cuja

razão  de  existência  é  a  visualidade,  através  de  uma  apresentação  exclusiva  –  em  local

fechado, no espaço requintado da própria  maison – e em movimento, mesmo que ainda de

forma bastante tranquila: até os anos 1950, muitos dos desfiles não tinham música, as cadeiras

eram  dispostas  de  modo  a  emoldurar  um  caminho/passarela,  as  manequins  desfilavam

calmamente  e  as  peças  que  portavam eram anunciadas  por  números  e  descritos  por  uma

vendedora. 

As  investidas  espetaculares  e  artísticas,  que  também  podem  ser  entendidas  como

chamarizes e estratégias comerciais, ficaram especialmente por conta de costureiros pontuais

e famosos na época, como os ingleses  Poiret e  Lucile. Além das  maisons estabelecidas em

Paris, tais costureiros levaram seus desfiles em turnês europeias ou para as suntuosas lojas de

departamento  (magazines)  americanas,  local  de  legitimação  da  teatralização  da  moda  em

eventos com maior  alcance  de público:  “pourtant,  les grands magasins,  premiers  lieux de

vente à théâtraliser l’offre, ont une véritable légitimité dans la mise em scène de ce spectacle.”

(BRANCHET-CHAMPSAUR,  2006,  p.  97)38.  Nesses  locais,  a  sedução  da  clientela  era

trabalhada  para  além  das  roupas,  através  da  adoção  de  temas,  ambiente  e  decoração

elaborados, fundo musical orquestrado, iluminação, nomes fantasia para as peças desfiladas e

convites ornamentados.

As apresentações  de  Poiret,  assim como as  de  Lucile,  dissimulavam com ilusão
teatral a natureza comercial da iniciativa. Na realidade, cada turnê era uma viagem
promocional com o objetivo de vender. Seguiram-se dali acordos de licenciamento
para cópia dos modelos. (EVANS, 2002, p. 40)

Desfiles assim inovavam ao explorar uma dimensão que a própria  Lucile acreditava

análoga  ao jogo (GORDON apud EVANS, 2002,  p.  34),  apresentações  que  funcionavam

como  entretenimento  e  evento  social.  Para  Evans (2002),  esses  artifícios  camuflavam  o

caráter comercial dos desfiles de moda o que, podemos dizer, está no rol dos mecanismos de

estetização e espetacularização desse momento do capitalismo artístico, que começa a inserir

a  moda  em  uma  lógica  de  massa,  estabelecendo  desde  já  uma  estrutura  dupla  estético-

comercial não só na roupa, mas em seu próprio formato de apresentação.

Após o desdobramento  em um período de uma estética  funcionalista  de  massa de

objetos e vestes, que marcou principalmente a Segunda Guerra Mundial, a história da moda

(BAUDOT, 2008;  LAVER, 1989;  MENDES & HAYE, 2009;  MACKENZIE, 2010) mostra

que Christian Dior é o costureiro creditado por devolver a feminilidade e a aura de sonho às

38 Em tradução livre: “no entanto, as lojas de departamento, primeiros estabelecimentos de venda a teatralizar a
oferta, possuem uma verdadeira legitimidade na encenação deste espetáculo.”
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mulheres  através das roupas,  utilizando-se de uma farta quantidade de tecidos em amplas

saias rodadas e em uma silhueta que marcava bem a cintura. Além disso, o costureiro também

foi um dos representantes de uma forma de apresentação mais alegre e com alguns novos

contornos: as manequins rodopiavam suas amplas saias pela sala e o público já era composto

de jornalistas (EVANS, 2002, p. 49).O pós-guerra favoreceu, ainda, o aparecimento de uma

juventude que reivindicava seus próprios meios de diversão e criação,  inclusive na moda.

Assim,  um  novo  estilo  jovem  nasce  nos  anos  1960,  com minissaias,  cores  e  roupas  de

plástico, e também o prêt-à-porter, um sistema de moda da produção de peças em série que

possibilitava um maior acesso da população às criações vestimentares, aliando justamente o

lúdico à produção industrial a ritmo acelerado.

Nesse momento do capitalismo artístico de massa, a contestação e a criatividade livre,

como forma de quebrar formalidades e tradicionalismos, inauguraram um segundo momento

para a moda e para seus desfiles, cujas mudanças foram bastante significativas especialmente

para Paris, berço da clássica moda de Alta Costura. Por volta dos anos 1960, começaram a ser

alterados a quantidade de vezes em que a coleção era mostrada (mudando de várias vezes ao

dia durante semanas a duas únicas apresentações por ano), o tempo de cada apresentação

(passando de duas a três horas para 15 ou 30 minutos) a quantidade de looks apresentados (de

300 a 400 no início do século XX aos cerca de 40 de hoje), os tipos de roupas – outra moda,

mais acessível, diversa, industrial e jovem – e foram empregados de forma mais relevante

elementos  que transformaram os  desfiles  de moda em encenações.  Adoção mais  clara  de

temas,  introdução de jogo de iluminação,  trilha sonora substituindo de vez o anúncio dos

nomes das peças, utilização de adereços e uma ação das modelos dirigida por um coreógrafo,

em desenvoltura facial e corporal mais variada e marcante. Tais elementos passaram a figurar

com grande importância no sistema da moda e, aos poucos, foram se tornando elementos

presentes, e por vezes indispensáveis, nos desfiles do  prêt-à-porter e da Alta Costura, pois

passaram a comunicar e sustentavam a criatividade e o espírito do estilista. A importância e o

protagonismo da forma com que as apresentações eram elaboradas pode ser percebido quando

Grumbach (2006,  p.  133)  mostra  que  alguns  dos  elementos  dos  desfiles  de  moda  foram

considerados como critérios de adesão e pertencimento de  maisons e marcas de moda pela

Chambre syndicale de La couture, a partir de 1945:

Le caractère du défilé, sa programmation et l’adhésion à la Chambre syndicale, le
nombre  de  passages,  le  nombre  de  présentations  par  saison,  le  nombre  de
mannequins  maison,  etc.  resteront  pendant  longtemps  des  critères  essentiels
d’appartenance à la haute couture.39

39 Em tradução livre: “O caráter do desfile, sua programação e filiação à Chambre Syndicale, o número de
passagens, o número de apresentações por temporada, o número de modelos da maison, etc. serão, por muito



122

Desfiles como o que  Mary Quant apresentou a minissaia, na Londres de 1955, e de

André Courrèges, celebrando a “era espacial” nos anos 1960, trouxeram um ar cada vez mais

performático a esse tipo de mostra de moda, com a introdução de música eletrônica e danças

ou andar ágil das modelos. Os desfiles de moda das décadas de 1960 e 1970 inauguram uma

fase  de  experimentações  na  moda  e  em  seus  desfiles,  promovendo  uma  variedade  de

combinações  também  na  relação  corpo  e  roupa  que  permitiram  diversas  formas  de  se

apresentar novas coleções de moda, especialmente nas atitudes das modelos nas passarelas. O

formato  passou a  juntar  entretenimento  e  criatividade  experimental,  em roupas  por  vezes

inusáveis,  coreografias  ou  performances  artísticas,  e  uma plateia  composta  de  jornalistas,

celebridades e figuras extravagantes e caricatas. 

Fontes: Love Magazine (2015) / Vogue; Condé Nast Archive. (2018).

Os desfiles do segmento de  prêt-à-porter são incorporados ao calendário  da moda

parisiense  no início  da  década  de 1970 e passam a acontecer  em março e  outubro,  duas

semanas após os desfiles da Alta Costura. Tal como esse formato exclusivo de mostra de

roupas deu as bases da criação dos desfiles de moda, a partir de uma coleção sustentada pelo

corpo em ação,  o  prêt-à-porter abriu as  possibilidades  e  estabeleceu quase todos os  seus

contornos:  uma apresentação  em que elementos  cênicos,  em ambientes  e  coreografias  do

corpo vestido, são agregados de forma a mostrar e sustentar um conceito na nova coleção de

roupas apresentadas e na imagem da marca. Desfiles de todos os tipos passam a contar com

produtores e diretores artísticos para o arranjo desses espetáculos da moda, dando ao prêt-à-

porter ares  luxuosos:  as  semanas  de  moda  das  principais  capitais  do  mundo  são  hoje

tempo, critérios essenciais de pertencimento à Alta Costura.”

Figura 9: Desfile de André Courrèges nos anos 1960 e Desfile de Jean Paul Gaultier em 1994
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celebradas e, por vezes, a tônica dos desfiles, com suas músicas famosas, locações grandiosas,

supermodelos e outras celebridades presentes, sobressaem à roupa apresentada e oferecem a

imagem de desejo sobre a marca. Em outros desfiles, são a extravagância e as novas propostas

de  formas  da  roupa  e  da  silhueta  corporal  que,  igualmente,  transmitem  uma  imagem

inovadora, experimental e exclusiva à marca e ao estilista. Nos anos 1980, eles se utilizam

inclusive de linguagens artísticas, como as performances, colocando a própria realização dos

desfiles, de prêt-à-porter e também da Alta Costura, no centro das ações da moda.

A era atual do capitalismo artístico é manifestada na linguagem do transestético, como

mostraram  Lipovetsky &  Serroy (2011). A presença dos elementos cênicos como parte do

processo de apresentação de coleções e como composto indissociável da forma desfile de

moda  estabelecida  atualmente,  resultou  na  profissionalização  dos  trabalhos  artísticos

relacionados à moda:

Dès lors, le défilé, échappant de plus en plus à la logique de la séance de travail,
épousera  complètement  celle  des  arts  vivants.  […]  Dès  lors,  choix  du  lieu,
scénographie,  chorégraphie,  illustration  sonore,  mise  en  lumière  deviennent  des
préoccupations presque aussi importantes que la collection elle-même, et le créateur
se transmute en directeur  artistique,  s’entourant  de spécialistes  de chacun de ces
domaines. (KAMITSIS, 2006, p. 168)40

Tal característica revela uma posição complexa também do estilista e designer, que

trabalha como criador de moda em toda a complexidade da apresentação da nova coleção:

roupa, elementos cênicos do desfile e imagem pessoal. A estética do desfile está a serviço do

espetáculo  necessário  à  midiatização  da  marca  e  de  si  próprio,  como  mecanismo

mercadológico e comercial.

Desse modo,  os  desfiles  de moda podem ser entendidos  como uma ferramenta  de

comunicação  e  marketing,  através  do  trabalho  da  imagem  da  marca  como  aliada  da

comercialização dos seus produtos. As imagens de desfiles, dos fantasiosos aos mais básicos,

ambos  figurando  nas  principais  semanas  de  moda,  chegam  hoje  a  um  público  bastante

variado,  incitando o desejo geral.  Portanto,  os desfiles de moda atuais têm como público

principal não os compradores lojistas, mas a mídia: à hiperdifusão das imagens dos desfiles na

televisão e nas revistas foram agregadas transmissões via internet, a presença de blogueiros

entre os convidados e as mídias sociais, oferecendo a todos uma sensação de presença, de

maior proximidade com os estilos apresentados diretamente nos desfiles e fazendo circular

com muito mais alcance e rapidez as possibilidades emocionais geradas pelas formas lúdicas

dos desfiles de moda.

40 Em tradução livre: “A partir de então, o desfile, escapando cada vez mais da lógica da sessão de trabalho, se
casará completamente com a das artes vivas. […] A partir daí, a escolha do lugar, cenografia, coreografia,
ilustração sonora, iluminação tornam-se preocupações quase tão importantes quanto a própria coleção, e o
criador transmuta-se em diretor artístico, rodeado de especialistas de cada uma dessas áreas.”
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Podemos pensar que no período atual do capitalismo artístico o estético é levado a

uma potencialidade máxima, pois os bens materiais e imateriais da cultura são trabalhados no

adorno embelezador e pela criatividade e ludicidade, na esfera do imaginário, para agregar

especialmente um apelo emocional, a fim de atrair o consumidor pelas experiências que tais

bens  podem  lhe  proporcionar.  Tão  logo  a  estetização  se  generaliza  na  terceira  fase  do

capitalismo artístico, os desfiles de moda também se configuram como essa forma regida por

elementos cênicos, sejam apresentações mais calmas ou extravagantes. Por outro lado, se a

estetização é resultado de uma crescente a serviço do consumo, não podemos esquecer que ela

não é gratuita, pois também é uma ação de comunicação mercadológica. Assim, os desfiles de

moda atuais chegam a essa forma multifacetada, do indissociável entre o estético, próprio da

moda e suas vertentes, como o desfile, e o comercial. A tônica é justamente o estímulo mútuo

e a hibridização entre a dimensão emocional e a dimensão mercadológica.

3.2 Os desfiles das Fashion Weeks

Contextos de organização

O  nascente  sistema  moderno  da  moda,  protagonizado  por  Paris  no  século  XIX,

significou, também, o começo de tentativas de organização das dinâmicas de mostras através

dos desfiles. A lógica inicial  era a da repetição várias vezes durante dias, e “apesar de os

desfiles de manequins continuaram a ocorrer em horários fixos todas as tardes, somente após

1918, com o aumento de compradoras estrangeiras em Paris, começaram a ganhar datas fixas”

(EVANS, 2002, p. 40); afinal, Paris já era a capital da moda, lugar onde as altas sociedades e

donos de lojas de diversos países iam comprar modelos de roupa franceses ou ideias para

copiarem. Didier  Grumbach (2006)41,  identifica  dois momentos  iniciais  de organização de

mostras de coleções. Enquanto de início destinava-se mais ao mercado interno, com cerca de

400  looks apresentados  repetidamente  1500  vezes,  após  a  crise  mundial  de  1929  esses

números caíram e os preços aumentaram, com o foco passando à exportação para reprodução

dos  modelos  das  peças  em  lojas  de  departamento  estrangeiras.  Nesse  quadro,  o  órgão

regulador, que à época se chamava Chambre Syndicale de la Couture42, viu a necessidade de

41 Presidente da Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de mode
(Federação Francesa da Costura,  do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda),  de 1998 a
2004, – hoje Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federação da Alta Costura e da Moda).

42 Câmara Sindical da Costura (em tradução livre), criada em 1910, após dissolução da Chambre Syndicale de
la Confection et de la Couture pour Dames et Fillettes (em tradução livre: Câmara Sindical da Confecção e
da Costura para Damas e Meninas), surgida em 1868 (GRUMBACH, 2006).
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realizar uma organização dos desfiles para melhor acolher esse público estrangeiro comprador

em Paris. Além de estabelecer certas regras relativas ao desfile em si, como o número de 100

looks a serem mostrados, somente os costureiros e maisons listados no calendário oficial de

desfiles,  publicado a  cada  estação,  poderiam pertencer  à  chamada  Alta  Costura:  além do

exclusivismo, já aparecia aí a dinâmica da sazonalidade dos desfiles de moda.

Apesar de nessa época o centro criador das tendências de moda e das engrenagens de

sua crescente indústria serem forcadas na Europa, especialmente em Paris, os Estados Unidos

também procuraram, pouco tempo depois, desenvolver sua própria indústria da moda. Já em

1903 aconteceu o que é creditado como o primeiro desfile norte-americano (ou fashion show,

como é chamado no local), na loja de departamentos Ehrich Brothers.  Branchet-Champsaur

(2006), ao refletir sobre as origens dos desfiles de moda nas grandes magasins43, mostra que

enquanto  esse  tipo  de  mostra  era  largamente  difundido  nas  lojas  de  departamento  norte-

americanas, o mesmo não acontecia em Paris, onde os desfiles de moda eram característicos

das  maisons dos  costureiros,  que  viriam  a  se  vincular,  com  seus  desfiles,  às  lojas  de

departamento somente por volta dos anos 1930. 

Além do espírito empreendedor dos EUA, que transformou suas lojas de departamento

e  suas  práticas,  como  seus  desfiles,  em  um  modelo  de  promoção  (BRANCHET-

CHAMPSAUR,  2006,  p.  101),  seu  posicionamento  geográfico,  longe  das  duas  grandes

guerras, proporcionou seu desenvolvimento na moda. Na primeira guerra, a revista  Vogue

patrocinou, em Nova Iorque, o primeiro desfile de moda beneficente, a Fashion Fête (Festa da

Moda),  cujo  objetivo  era,  segundo  Evans (2002,  p.  42),  promover  os  designers  norte-

americanos  frente  a  hegemonia  francesa,  com a  renda  revertida  “ao  alívio  da  guerra  na

Europa”. Já à época da segunda guerra, a publicitária americana Eleanor Lambert criava, em

1943, a primeira semana de moda do mundo, chamada de  Press Week, realizada em Nova

Iorque em duas edições anuais. Como o próprio nome indica, o intuito era reunir jornalistas e

estilistas para conhecer e promover os lançamentos da moda norte-americana, já que viagens

a Paris, para o acesso às informações de moda dos poucos desfiles que ainda aconteciam,

estavam dificultados por conta da guerra (VANITY FAIR, 2004;  FWO, 2018a). Os desfiles

eram, então, realizados em ambiente hoteleiro – no caso, no  Pierre Hotel e no Plaza Hotel.

(THE GUARDIAN, 2018).

Assim, apesar da fama de Paris, considerada até hoje como uma grande capital  da

moda – e foi, de fato, a primeira capital da moda, tendo desenvolvido o formato e muito da

dinâmica dos desfiles de moda que acontecem até hoje –, a primeira semana de moda foi, de

43 As grands magasins seriam análogas ao às grandes lojas de departamento.
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fato,  americana.  Mas  não  demorou  muito  para  que,  após  a  segunda  guerra,  a  Chambre

Syndicale parisiense estabelecesse outra regulamentação para profissionais e para a mostra

sazonal de coleções, criando a semana de moda de Paris em 1945 – vale dizer que as próprias

regras44 sobre a realização dos desfiles da semana de moda eram critérios de pertencimento à

Alta Costura. Mesmo com tal organização, o primeiro evento largamente reconhecido como a

primeira semana de moda de Paris só ocorreria em 1973, em um momento em que o prêt-à-

porter já se destacava como forma da moda. O empresário Pierre Berger, sócio e esposo do

então jovem estilista Yves Saint Laurent, impulsionou um calendário para as mostras do prêt-

à-porter e a elaboração de uma Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des

Créateurs de Mode45, além de incentivar a junção das iniciativas da Alta Costura e do prêt-à-

porter. Após a criação de uma vertente para a moda masculina na mesma época, a Chambre

Syndicale  de  la  Mode  Masculine46,  foi  composta,  portanto,  uma  tríplice  estrutura:  a

Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de

Mode47 (FHCM, 2018), que finalmente reunia a moda de Alta Costura, a do prêt-à-porter e a

masculina em Paris.

Grumbach (2006) enxerga esse movimento para além de um amalgama de formas da

moda, mas como uma integração dos novos criadores ao sistema de moda já existente, aquele

criado  pela  Alta  Costura.  Isso  revela  para  nós  a  importância  e  o  pioneirismo  da  moda

parisiense na criação de uma lógica de mostras e de desfiles, que viria a ser utilizada em todo

o mundo. Não à toa,  nesse meio tempo,  foram criadas  a  semana de moda de Milão pela

Camera Nazionale della Moda Italiana48,  em 1958, e a  semana de moda de Londres,  em

1984, pelo British Fashion Council (BFC)49 (THE GUARDIAN, 2018).

Essas  quatro  semanas  de  moda apresentadas  são consideradas,  desde  a  metade  do

século XX, as maiores do mundo, bastante conhecidas pelas siglas de seus nomes em inglês:

New York Fashion Week (NYFW), Paris Fashion Week (PFW), Milan Fashion Week (MFW)

e London Fashion Week (LFW); hoje, formam o chamado Big Four e configuram uma lógica

44 “Le caractère du défilé, sa programmation et l’adhéson à la Chambre syndicale, le nombre de passages, le
nombre de mannequins maison, etc. resteront pendant longtemps des critères essentiels d’appartenance à la
haute couture.” (Em tradução livre: A natureza do desfile, sua programação e a adesão à Câmara sindical, o
número de passagens, o número de manequins das casas de moda dos costureiros, etc. serão durante muito
tempo os critérios essenciais de pertencimento à Alta Costura.).

45 Em tradução livre: Câmara Sindical do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda; a Federação
Francesa foi criada justamente no mesmo período dessa junção das Câmaras Sindicais e dos calendários da
Alta Costura e do prêt-à-porter, segundo seu site oficial (FHCM, 2018).

46 Em tradução livre: Câmara Sindical da Moda Masculina.
47 Em tradução livre:  Federação Francesa da Costura,  do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de

Moda; E que, como informamos mais acima, foi renomeada em 2017 como Fédération de la Haute Couture
et de la Mode.

48 Em tradução livre: Câmara Nacional de Moda Italiana.
49 Em tradução livre: Conselho Britânico de Moda.
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global considerada exemplar do evento Semana de Moda e de tipos de desfiles de moda. São

realizadas uma após a outra, na ordem Nova Iorque-Londres-Milão-Paris, conformando uma

periodicidade já há muito estabelecida de apresentações outono-inverno (fevereiro-março) e

primavera-verão (setembro-outubro). As semanas de moda do Big Four não são exclusivas à

participação de criadores locais – a estilista inglesa Victoria Beckham, que comumente desfila

na NYFW, e o turco Hussein Chalayan, que desfila na PFW, são alguns dos vários casos. Esse

é  um dos  indicadores  da  globalidade  do  mundo da  moda,  no  intercâmbio  e  diálogo  dos

lançamentos e tendências,  que partem já da própria estrutura dos eventos. Circulam nesse

meio, difundido como modo e moda globalmente, os tecidos e peças vestimentares das novas

coleções,  bem como os  estilos  das  celebridades  e  personalidades  presentes,  e  também as

maneiras de se por o corpo vestido nas passarelas. O Big Four representa uma potência no

estabelecimento das sugestões de formas de presença e de beleza humana, em vestes, modos,

movimentos e formas corporais.

Apesar  dessa  globalidade  dos  principais  eventos  de  moda,  ainda  assim é  possível

diferenciá-los por algumas características específicas. A jornalista e pesquisadora de moda

Erika Palomino (2003) destaca tais particularidades, a partir da ordem em que essas semanas

de moda acontecem atualmente – aqui, evidenciaremos a principal vertente das semanas de

moda mundiais: o prèt-à-porter feminino. O primeiro evento das temporadas, que desde 1998

é a NYFW, segundo Palomino é o mais comercial, “como não poderia deixar de ser” (p. 8).

Somente a partir de 1993 ele será organizado de forma centralizada em um único local, no

Bryant Park na sexta avenida, justamente ao lado da principal região de confecções da cidade,

a sétima avenida (VOGUE, 2009), tendo mudado de locação central algumas vezes depois,

como  o  Lincoln  Center  for  the  Performing  Arts  e  o  Spring  Studios,  além  de

concomitantemente realizado em locações alternativas pela cidade de Nova Iorque. O evento

geralmente  é  patrocinado  por  empresas  privadas,  como  já  ocorreu  com  a  Olympus  e  a

Mercedes-Benz, incorporadas, em cada caso, ao nome da NYFW. Na edição de setembro de

2016, a NYFW apresentou 74 desfiles entre os dias 8 e 15 (NYFW, 2016).

A próxima semana de moda a ocorrer  é  a  de Londres.  Conforme relata  Palomino

(2003),  historicamente  uma  das  principais  características  da  LFW é  a  visibilidade  e

experimentação de novos talentos,  principalmente  vindos das renomadas escolas  de moda

londrinas,  que  já  revelaram  nomes  como  John  Galliano,  Alexander  McQueen e  Stella

McCartney.

[…] a graça mesmo está em pegar um carro ou o metrô e tentar entrar em desfiles de
criadores totalmente desconhecidos. Por fim, as exposições de arte oferecidas pela
cidade à época das temporadas normalmente “completam” o  mood da estação,  e
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frequentá-las é tão importante quanto ver um desfile. (PALOMINO, 2003, p. 9). 

Já teve como locação o Museu de História Natural e a Somerset House. Atualmente, o

evento acontece no espaço próprio de shows do British Fashion Council no bairro do Soho

Na programação divulgada pelo evento, foram 76 desfiles e lançamentos na temporada de

setembro de 2016 (LFW, 2016), que apresentaram suas coleções entre os dias 16 e 20.

Na sequência, acontece a semana de moda de Milão, a Milano Moda Donna. O estilo

de vida italiano marcou o surgimento do evento, com o desenvolvimento de excelência de

suas vestes pela qualidade dos materiais  utilizados nos anos 1960 e 1970, o  marketing de

moda, reinventado, segundo Palomino (2003), por marcas com Prada e Gucci, e a estrutura de

empresas familiares, como estas citadas. A MFW é considerada uma das mais tradicionais e

organizadas,  reunindo uma maioria  de  jornalistas  e  profissionais  de  moda.  Atualmente,  o

evento  acontece  entre  o  Spazio  Cavallerizze  (parte  integrante  do  Museo  Nazionale  della

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), a Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e a

Padiglione Visconti (no Teatro alla Scala di Milano) (MILANO…, 2018). “Mas os melhores

desfiles acontecem nos  showrooms das marcas ou em locações especiais. Nesses lugares, a

atmosfera  é  exclusivista  e  sofisticada.”  (PALOMINO,  2003,  p.  10).  O calendário  oficial

divulgado (MILANO…, 2017) mostra  que na temporada  de setembro de 2016, foram 71

desfiles (contabilizando as segundas sessões dos desfiles de  Giorgio Armani,  Jil  Sander e

Marni), realizados entre os dias 21 e 26.

A  semana de moda de Paris é a que fecha a rodada de desfiles do  Big Four a cada

temporada.  Palomino (2003)  credencia  a  PFW como  a  mais  lúdica  e  glamorosa,

características construídas ao longo da história da moda em Paris, tradicional e icônica pelo

que já percebemos: criou muito da dinâmica do mundo da moda e de sua indústria como

conhecida atualmente. A ludicidade que lhe é creditada fica, em grande medida, por conta da

existência da tradicionalidade e da Alta Costura como ícones da moda parisiense. Além de

representar o primor do feito a mão, muitas vezes convoca uma aura de sonho pela amplitude

de seus vestidos, fluidez de seus tecidos e pelos tipos de desfiles fantásticos em que as peças

são desfiladas. O glamour, que é fruto histórico do exclusivismo da moda da Alta Costura,

deu a Paris a fama de capital da moda, incorporada a toda a sua semana de moda atualmente,

da masculina ao prêt-à-porter. Desta vertente, foram 96 desfiles na temporada de setembro de

2016 (FWO, 2018b50), distribuídos entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro em diversos

locais da cidade, desde o tradicional e conhecido desfile da Chanel no Grand Palais, a desfiles

50 Desde que a Fédération mudou de nome, em 2017, o site antigo <http://modeaparis.com> não existe mais, e
o site novo <https://fhcm.paris/en> conta somente com o histórico até eventos de 2017. Portanto, utilizamos
como referência de calendário aqui, um dos sites que consultamos na época, o Fashion Week Online.
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de marcas e estilistas menos conhecidos, como o da holandesa Dorhout Mees, que tivemos a

oportunidade de presenciar, como relataremos mais adiante.

Contextos e questões atuais

As principais  Fashion Weeks do mundo, notadamente as que compõem o  Big Four,

foram  e  são  as  principais  referências  para  semanas  de  moda  em  todo  o  mundo.  Na

contemporaneidade, semanas de moda são promovidas seguindo seus formatos e dinâmicas:

realizadas duas vezes ao ano, começam, agora, a ter sua sazonalidade e a distância de seis

meses para chegar ao consumidor modificadas. Quanto ao formato, que compreende modelos

mostrando roupas, como corpos vestidos nas passarelas, para a apreciação de jornalistas e

especialistas,  atualmente  são  incluídos  nessa  plateia  influenciadores  digitais51,  além  de

celebridades as mais variadas, desde aquelas que por vezes já apareciam nas cadeiras dos

desfiles, como apresentadores de TV e artistas de cinema, os chamados influenciadores da

internet nos tempos mais recentes. Essas são algumas das características atuais e visíveis que

nos revelam que as semanas de moda estão inseridas na lógica global vigente, dos fatos e

informações  espetaculares  e  desejos  imediatos,  e,  consequentemente,  vêm sofrendo certas

modificações em sua dinâmica de realização.

Uma das questões que se colocam no contexto mais atual é, portanto, o acesso aos

desfiles das semanas de moda. Quando a internet não era, ainda, um meio de comunicação de

massa, era preciso estar presente ou esperar mediação das reportagens das revistas de moda.

Ainda assim, a presença significa uma outra experiência, e é um fator de distinção para quem

consegue assistir  no local,  pois os desfiles das principais  Fashion Weeks têm seu público

selecionado e convidado de forma exclusiva, com entrada mediante crachás e convites. No

período de nossa estadia em Paris (entre setembro de 2015 e março de 2017), por exemplo,

quando tentávamos assistir a algum dos desfiles para a pesquisa, o calendário disponibilizado

online para a internet era atualizado com cada local somente horas antes, e alguns chegaram

mesmo a  não  ser  informados  ao  público  geral,  constando  somente  nos  convites  dados  a

convidados exclusivamente selecionados.

Se  as  Fashion  Weeks surgiram principalmente  como  locais  de  mostra  de  moda  a

grandes clientes donos de lojas, e para a crítica e tratamento da mídia especializada, hoje os

consumidores da era da informação digital  reivindicam cada vez mais o acesso direto aos

lançamentos, sem a exclusiva mediação de matérias jornalísticas. Essa percepção do próprio

51 Por exemplo, blogueiras e blogueiros de estilos de vida e variedades, como a moda.
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meio,  relacionada à vontade de aproximação mais generalizada aos desfiles,  acarretou em

novas  investidas  de  marketing relacionadas  à  veiculação  positiva  de  marcas  na  mídia,

inclusive à sua valorização pela maior aderência do público ao espetáculo. Podemos localizar

como uma dessas medidas justamente a possibilidade de assistir ao desfile no momento em

que acontecem, através de transmissão via  streaming na internet. Ao menos desde fevereiro

de 2010,  marcas  e  estilistas  londrinos  passaram a transmitir  seus  desfiles,  seguidos  pelos

norte-americanos  em 2011 (NYT, 2011b).  Junto aos  desfiles  que já  eram encontrados  na

maior rede social de vídeos atualmente, o Youtube, amplia-se, assim, o acesso ao mundo de

sonhos dos desfiles de moda, com suas apresentações lúdicas ou incitadoras do desejo do look

apresentado, bem como a difusão e maior popularização do que aparece nos desfiles, como os

corpos e os modos do desfilar das modelos e o glamour que rodeia essas figuras.

Uma outra questão, que se relaciona à influência direta da dinâmica de realização das

Fashion Weeks do Big Four a outros países, é a instauração de períodos regulares conforme a

sazonalidade,  uma das principais características desse tipo de evento para a regulação dos

processos da moda. Esse fator é capaz de organizar a cadeia da moda a nível local (cada

cidade  e  país)  e  a  nível  mundial,  como é o caso das  semanas de moda do  Big Four.  A

sazonalidade acabou por permitir também, teoricamente, um prognóstico de certas maneiras

pelas quais os corpos vestidos serão postos à aparição nos desfiles de moda: se mais cobertos

(apresentações de coleções de inverno) ou mais descobertos (nas apresentações para o verão),

previsões que ainda acontecem, mais que vêm sofrendo alterações no contexto da moda atual.

Desde Charles Worth, as mostras de moda passaram a acompanhar, de certo modo, as

mudanças  climáticas  em  duas  temporadas  por  ano  (PALOMINO,  2003),  reordenadas  e

oficializadas depois pela Chambre Syndicale parisiense em um calendário oficial. Essa lógica

permitiu  uma  operacionalização  cada  vez  maior  das  chamadas  tendências  da  moda,  que,

segundo  Palomino,  hoje  são  “detectadas”  por  escritórios  de  estilo  com até  dois  anos  de

antecedência – pois que compreendem 11 etapas52, desde a ponta inicial da cadeia têxtil, das

empresas que desenvolvem as fibras e fios, até o consumidor final. É com base nisso que as

Fashion Weeks, que possuem a prerrogativa do lançamento de tendências e estilos do parecer

para os próximos anos, apresentam as elaborações dos estilistas como corpos vestidos nas

passarelas,  atentando  desde  a  disponibilidade  do  material  ao  período  de  comercialização:

desfiles seis meses antes da estação de lançamento para o mercado. 

52 Além das  fibras  e  das  fiações,  há  a  tecelagem plana,  a  malharia,  o  beneficiamento,  o  acabamento,  os
químicos  e  auxiliares,  as  máquinas  têxteis,  a  confecção,  as  máquinas  para  confecção,  e  os  serviços
(PALOMINO, 2003). Quando a roupa chega ao consumidor, ela alcançou o final da cadeia têxtil.
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A dinâmica das estações bem definidas  atende a uma lógica de cobertura corporal

coerente para os países do hemisfério norte: no geral, as coleções de inverno apresentando

roupas mais fechadas, e as de verão com menos coberturas ou tecidos mais leves. Portanto,

temos que a dinâmica das estações interfere nas formas de presença do corpo vestido nas

passarelas, ao considerar no mínimo esses dois elementos, do tecido e da cobertura/mostra do

corpo e da pele.  No entanto,  se a dinâmica das principais  Fashion Weeks,  localizadas  no

hemisfério norte, é base para semanas de moda por todo o mundo, existe uma dissonância

quando sua sazonalidade  é  tomada como modelo  por  aquelas  do hemisfério  sul,  onde as

estações do ano não são bem definidas ou variam muito pouco, como em parte do Brasil. 

Apesar da influência predominante das principais Fashion Weeks, tanto na lógica das

mostras  quanto  nas  tendências,  devemos  considerar  que  elas  podem  ser  apreendidas  e

ressignificadas de maneiras diversas dentro de uma mesma sociedade e cultura,  de acordo

com seus próprios limites, desejos e costumes, em relação aos usos das roupas e às lógicas

locais de produção e consumo. A principal semana de moda do Brasil, a São Paulo Fashion

Week, por exemplo, passou por um período de transição recente, entre 2016 e 2017, em que

procurou dissolver as divisões demarcadas  de primavera/verão e outono/inverno,  inclusive

abolindo-as do título de suas temporadas, que agora recebem o número da edição do evento.

Paulo [Borges, realizador do evento] explica que a edição de novembro deve ser
híbrida  (ou  seja,  de  transição)  e,  em  2017,  as  temporadas  mudam  pra  fim  de
fevereiro e pra semana de julho a agosto (na prática pra mostrar, respectivamente,
outono-inverno e primavera-verão, mas o diretor garante que essas nomenclaturas
sazonais vão cair por não fazerem mais sentido). (LILIAN PACCE, 2016).

Isso mostra que mesmo sob a lógica globalizada, com o Big Four sendo substrato para

o formato das semanas de moda mundiais, estes modelos não são intocáveis às adaptações

locais, às características próprias das necessidades mercadológicas e culturais de cada país –

como no caso da existência de desfiles moda praia no Brasil, que não é uma prática comum na

versão  parisiense,  por  exemplo.  Em  certos  aspectos,  essas  nuances  só  serão  pensadas

tardiamente: a semana de moda de São Paulo, somente em seu formato recente53, que existe

desde 2001, pôs em prática as alterações referentes à existência de lançamentos demarcados

por estações depois de 15 anos.

Como consta na citação acima, outra das mudanças da São Paulo Fashion Week nesse

período foi a alteração das datas de realização para o lançamento de coleções. Mirando-se no

calendário mundial da moda, o evento brasileiro vinha lançando coleções de inverno entre

março e abril, e as de verão entre outubro e novembro (portanto, ambas após as apresentações

53 Veremos no tópico 4.1 que a São Paulo Fashion Week teve predecessoras, pelo menos desde 1993.
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do Big Four), e estabeleceu, a partir de 201754, suas duas temporadas em fevereiro e em julho

(VOGUE BRASIL; ROGAR, 2016). Em depoimento dez anos antes, no ano de 2007 (apud

BRAGA;  PRADO,  2011,  p.  583),  o  produtor  Paulo  Borges,  responsável  pelo  evento,  já

opinava sobre o desajuste entre o calendário de então e a cadeia produtiva da moda: “Tem um

monte de datas que ainda estão erradas. Como pode um país tropical, onde janeiro e fevereiro

são alta estação de verão, estar em liquidação de verão?”; e ainda reconhecia: “A data da São

Paulo Fashion Week é intermediária entre o lançamento, a produção e o varejo. A data está

errada? Está.” Junto a isso, as justificativas divulgadas para as mudanças ocorridas em 2017,

se relacionavam à adequação dos processos da moda aos tempos atuais,  comandados pela

rapidez da informação e do desejo de compra por conta da internet, fenômeno que impactou a

moda, como já sinalizamos. Assim, atualiza-se o sistema interno da moda, tanto em relação a

antigas situações, como as demandas mais atuais.

Essas mudanças se vinculam, ainda, a mais uma questão, relacionada a uma recente

investida  do  marketing mercadológico  fashion mundial,  em resposta  às  formas atuais  das

dinâmicas do consumo de moda. Trata-se do see now, buy now (veja agora, compre agora),

um movimento que apareceu entre 2015 e 2016, e visa reduzir a distância temporal comum

entre o lançamento das coleções mostradas nos desfiles e a chegada ao mercado consumidor,

até então realizada cerca de seis meses depois. O novo movimento foi iniciado por grandes

marcas  do  prêt-à-porter,  como a  britânica  Burberry e  os  norte-americanos  Tom Ford55 e

Tommy Hilfiger.

O movimento nasce como uma resposta à inegável e dominante instantaneidade atual,

tanto das coberturas dos desfiles na internet, incluindo o acompanhamento pelas redes sociais,

quanto das próprias transmissões via  streaming, despertando o desejo imediato nos clientes.

Os esforços procuram atender a uma parcela de motivos aparentemente mais “nobres”, na

preocupação das marcas com a vontade cada vez mais urgente de compra do consumidor. No

entanto, são, sobretudo, uma forma de reatividade do mercado à lógica de consumo atual,

quando as lojas de departamento e  fast fashions56 saem na frente ao lançarem, de maneira

rápida, mais barata e de qualidade inferior, o que foi mostrado pelas grandes marcas do prêt-

à-porter nos desfiles das Fashion Weeks.

54 Data posterior à do nosso objeto de análise (que é a SPFW de 2016.2).
55 Segundo matéria  de 2015 da  Glamour (GLAMOUR; ALMEIDA, 2015),  Tom Ford havia decidido não

divulgar sua nova coleção antes que ela chegasse às lojas, trocando a realização de um desfile na NYFW
para uma apresentação fechada a compradores e imprensa. Já Rebecca Minkoff decidiu repetir na NYFW a
última coleção desfilada nessa semana de moda, acompanhando o momento de sua chegada às lojas.

56 “Moda rápida” em português. São lojas que possuem uma política de produção rápida; bastante comuns a
lojas de departamento.
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Uma vez que o que é lançado nos desfiles não poderá mais esperar seis meses para

chegar às lojas com o see now, buy now, implica em uma reestruturação da operacionalidade

dos  próprios  desfiles,  incluindo  os  tipos  de  roupas  e  corpos  vestidos  que  serão  postos  à

visualidade  nas passarelas.  Consequentemente,  as roupas que são apresentadas  no modelo

tradicional das Fashion Weeks – costumeiramente de inverno no verão, e de verão no inverno

– seriam, agora, trocadas, havendo, portanto, uma implicação direta do see now, buy now nas

formas  com que os  corpos vestidos  seriam tradicionalmente  postos  à  vista  em cada  uma

dessas temporadas. 

Aqui, imediatismo do mundo e temporalidade dos lançamentos da moda se cruzam,

pois o  see now, buy now  é mais um fator  que faz o mundo da moda repensar  toda uma

reestruturação da lógica da sazonalidade, o que resultou, inclusive, na proposta de troca das

temporadas nas demais semanas de moda mundiais do Big Four: se, no hemisfério norte, era

realizada a temporada primavera-verão em janeiro, para que chegasse às lojas justamente no

verão de julho (seis meses depois), em 2016 observávamos discussões sobre uma possível

troca da temporada do início do ano para outono-inverno (a estação do momento) e vice-

versa. Assim, resta saber se o see now, buy now será concretizado de fato, pois ainda é recente

e  em processo:  por  enquanto,  existem desfiles  que  funcionam nessa  lógica,  como alguns

realizados  por  Tommy  Hilfiger fora  das  grandes  Fashion  Weeks,  além  de,  no  contexto

brasileiro,  desfiles  no âmbito  da  São Paulo Fashion Week;  de outro lado,  poucas  marcas

estrangeiras  continuaram  a  comercialização  imediata,  após  os  primeiros  momentos  da

proposta  em  2015,  e  alguns,  como  Tom Ford,  voltaram  à  antiga  lógica  dos  seis  meses

(VOGUE BRASIL; SOTOCÓRNO, 2018).

Começa-se a pensar nos aspectos positivos e negativos dessa investida do mundo da

moda,  já  que,  em primeiro  lugar,  além das  mudanças  que  são  visíveis  externamente,  em

termos  de  tipos  de  coleções,  apresentadas  por  meio  de  corpos  vestidos  nas  passarelas,  e

impacto  positivo  de  marketing no consumidor,  existem aquelas  internas  aos  processos  da

moda,  anteriores  aos  desfiles,  como a  mudança  no próprio  processo criativo.  A etapa  de

criação  já  lidava,  na  periodicidade  de  seis  meses,  de  forma  enérgica  e  atribulada  com a

questão  do tempo,  e  a  nova proposta  poderia  afetar  a  própria  qualidade  criativa.  Esse  é,

inclusive,  um dos  argumentos  dos  críticos  do  see  now,  buy  now:  enquanto  o  Council  of

Fashion Designers of America57 aconselhava os designers da  NYFW que aderissem à nova

proposta (VOGUE BRASIL; SOTOCÓRNO, 2018), o órgão administrativo de designers de

moda francesa e demais representantes de marcas, como a  Dior e a  Chanel, foram contra a

57 Em tradução livre: Conselho de Designers de Moda da América.
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mudança  (REVISTA  CATARINA;  SFOGGIA,  2018).  Arriscamos  a  dizer  que  era  de  se

esperar a resistência de marcas e do mercado francês, tradicional e pioneiro na elaboração

mesma do sistema de desfiles em coleções por estações antecipadas.

Isso nos leva a uma última questão, que emerge de pessoas ligadas à moda e seus

críticos, e também surgida, de certa forma, na experiência pessoal em Paris para a pesquisa de

campo. Antes, devemos clarificar que o destaque que damos à PFW neste trabalho se dá por

seu pioneirismo histórico,  e pelo fato de a cidade de Paris ter sido influência para outros

países em diversos campos das “modas” (como urbanismo, arquitetura e decoração), como no

Brasil;  a  moda  vestimentar  era  um dos  principais  itens  de  inspiração  e  imitação,  e  essa

influência se fazia presente ao menos desde o surgimento dos desfiles de moda, no século

XIX.  Nas  formas  de  apresentação  das  roupas  da  moda  não  foi  diferente,  e  os  desfiles

realizados  pelos  parisienses  eram  percebidos  como  boas  estratégias  de  marketing por

profissionais  brasileiros  no  início  do  século  XX,  como  mostram  Braga  & Prado (2011),

servindo de base para formatos de desfiles no país, como veremos mais adiante, no capítulo

4.1.

A  cidade  francesa  ainda  é  conhecida  globalmente  por  ser  “capital  da  moda”;  na

verdade, tida como a principal delas. Se historicamente essa afirmativa é verdadeira – foi a

primeira  capital  da moda no mundo, como viemos observando –, hoje,  sua posição é por

vezes questionada frente à valorização do mercado e à adesão cada vez maior do público a

marcas e estilistas norte-americanos, que fazem da “comercial” NYFW tão badalada quanto a

PFW. Nessa esteira, outros comentários que circulam é a de que Paris levaria ao máximo o

seu tradicionalismo na moda, de modo a suas principais e mais antigas maisons apresentarem

roupas engessadas em criatividade e atualidade.

Esta foi justamente uma queixa de um conhecido nosso, que trabalhava como designer

de moda na Kenzo em Paris, à época de nossa vivência na cidade (no caso desse encontro, no

final de 2016). Outro comentário aparece em postagem de 2018 da jornalista de moda Regina

Guerreiro na  rede  social  da  internet  Instagram  (2018),  em  que  ressalta  o  espírito

revolucionário da estilista  Iris Van Herpen ao focar na matéria-prima, frente ao apresentado

por marcas históricas e consagradas na Alta Costura,  que mostrariam sempre algo antigo,

repetitivo e limitado à variação das formas das roupas no corpo humano. Segundo a jornalista,

tudo já teria sido tentado em termos de “shape”58 na moda, o que nos faz imaginar que a PFW

seria  um  local/evento  onde  os  corpos  vestidos,  apesar  de  eventualmente  variarem  nas

58 Termo em inglês, bastante usado na moda, que significa “forma”.
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formas/silhuetas com que são mostradas nas passarelas, também carregam, no mínimo, certo

valor representativo de tradicionalidade.

Também imagina-se que a capital da moda “respire moda” nos períodos da PFW, com

todas as atenções não só do mundo, mas da própria cidade, voltadas para si mesma, e que sua

dinâmica  de  funcionamento  e  a  de  seus  moradores  fosse  aparentemente  sentida  pela

ocorrência  do  evento;  para  uma  comparação,  a  partir  de  nosso  referencial  brasileiro,

imaginava-se um clima de Copa do Mundo. No entanto, na nossa percepção e experiência em

Paris, estadia que abarcou a passagem de três edições da PFW (2015.2, 2016.1 e 2016.2), a

cidade nos pareceu continuar em seu ritmo normal. Vimos algumas peças publicitárias nos

pontos  de ônibus,  mas se misturavam a tantas  outras  dos  inúmeros  eventos  que a cidade

francesa comporta.  A badalação certamente acontecia  nas portas dos desfiles,  que tinham,

lembremos, seus locais divulgados apenas horas antes, ou mesmo não divulgados, tamanho

era  o  exclusivismo da  ocasião;  a  maioria  dos  lugares  pelos  quais  passamos  na cidade,  e

também seus moradores, não pareciam tão conectados ao evento quanto imaginávamos.

A publicação semestral do Institut Français de la Mode, instituição de ensino de moda

em Paris, consagrou sua edição 22 justamente a essa questão: Paris, capitale de la mode?59.

Nela, o artigo do sociólogo e pesquisador de moda Frédéric  Godart (2015),  La créativité,

source de soft power pour la France? Le cas de Paris et de la mode, acrescenta ao fato “Paris

como capital da moda”, o soft power, que se refere à capacidade de influenciar para além das

forças comumente consideradas, como a econômica e mesmo a militar. A ideia de soft power

passa a considerar como fator relevante os aspectos culturais e imateriais, em que a força da

França,  e  especialmente  de  Paris,  “se  situe  largement  dans  la  place  qu’elle  occupe  dans

l’imaginaire collectif mondial”60 (p. 10), reforçada, ainda, como conceito presente no discurso

midiático.  Logo,  como  força  a  ser  considerada,  temos  os  elementos  simbólicos  que  são

trabalhados  com maior  ou  menor  empenho  e  consciência  por  cada  prática  local:  é  nesse

âmbito  que  se  encontram  os  desfiles  de  moda  parisienses,  também  valores  culturais  e

simbólicos que rondam cada marca e cada desfile que participa da PFW.

Godart também percebe que, 

Pour certains, la France est aussi le centre mondial du luxe et de la mode [...] Mais
cette prééminence est battue en brèche par Londres, New York, Milan et un nombre
de plus en plus important de “villes créatives” qui de Pékin à Sao Paulo s’affirment
dans l’espace mondial […] (2015, p. 11).61 

59 Em tradução livre: “Paris, capital da moda?”
60 Em tradução livre: “se situa largamente no lugar que ela ocupa no imaginário coletivo mundial”.
61 Em tradução livre: “Para alguns, a França é também o centro mundial do luxo e da moda […] Mas essa

preeminência é contrariada por Londres, Nova Iorque, Milão e um número cada vez mais importante de
'vilas criativas', que de Pequim a São Paulo se afirmam no espaço mundial […]”.
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Se colocarmos  tal  rivalidade  no campo do simbólico  que é  envolvido,  creditado e

difundido sobre cada Fashion Week, teremos uma espécie de embate de soft powers, em que,

por exemplo, a  NYFW carregaria tanto o estigma do comercial pelo qual foi caracterizada

desde seu surgimento,  quanto certa  ideia  de atualidade  e  globalidade,  frente  à  tradicional

PFW,  que  carrega  uma  aura  de  sofisticação  e  exclusivismo,  remanescentes,  em  grande

medida, de seu histórico protagonismo na criação do sistema da moda e seus desfiles, a partir

da Alta Costura. 

Godart acaba  evidenciando  tal  embate  simbólico,  ao  se  perguntar  como avaliar  a

posição  de Paris  na moda e o seu lugar  no  soft  power mundial.  O autor  parte  para uma

pesquisa de sondagem a profissionais da moda e uma consulta de relevância usando as buscas

do Google como ferramenta, a partir de um elenco de 14 critérios sobre a ideia de “capital da

moda”. Muitos dos critérios, observa, são de difícil mensuração, ao que destacarmos alguns

que acreditamos se relacionarem com a noção de  soft  power,  com o aspecto simbólico e

cultural  que  geralmente  conforma  o  que  é  difundido  sobre  a  moda  parisiense,  e  com a

pregnância global de cada cidade como capital da moda. 

O primeiro  critério  sondado,  por  exemplo,  se  refere  à  “importância  da semana de

moda”,  verificada  por  Godart pela  cobertura  midiática  encontrada  via  busca  no  Google

Trends: em setembro de 2015, a de Nova Iorque liderava, seguida pela de Londres e só então

Paris e Milão. Outro critério interessante, o sexto, tratava da “importância de cada cidade na

história da indústria”, verificado por meio do Google Books Ngram. Nesse caso, que envolve

a valoração histórica, vemos justamente Paris como primeira cidade em mente, seguida de

Londres, Nova Iorque e Milão. Com base em dados como esses, percebemos aquele embate

simbólico  entre  a  novidade  sempre  creditada  a  Nova  Iorque,  e  a  tradicionalidade  e

pioneirismo aliadas inseparáveis de Paris. Mesmo admitindo o caráter preliminar da pesquisa

e de suas conclusões, Godart reconhece: “il semblerait tout de même que Paris et New York

arrivent globalement en tête”62, ao mesmo tempo que observou que a posição de Paris vem

caindo  pouco a  pouco frente  às  Fashion  Weeks do  Big  Four (2015,  p.  15).  Portanto,  se

percebemos,  com um  olhar  brasileiro  interessado  em  moda,  que  Paris  ainda  é  creditada

popularmente como “a capital da moda”, vamos reconhecer o poder da dimensão histórico-

cultural para a formatação do evento e seus desfiles, e, consequentemente, do que é neles

apresentado.

62 Em  tradução  livre:  “parece  mesmo  que  Paris  e  Nova  Iorque  se  encontram  nos  primeiros  lugares
globalmente”.
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Os desfiles da  PFW se vinculam, deste modo, a essa aura simbólica,  que coloca a

medida da criatividade de suas coleções e corpos vestidos considerados amplamente como

tradicionais  e sofisticados.  O evento acaba por vincular  seus estilistas  e marcas,  das mais

renomadas  às  menos  conhecidas,  a  esses  valores.  Os  desfiles  da  Chanel na  PFW,  por

exemplo,  são um signo dessa tradicionalidade e elegância63, tanto por seus  looks, que têm

como base os históricos  tweeds da marca e de sua idealizadora,  quanto pelo local em que

comumente são realizados – os desfiles da Chanel no Grand Palais já se tornaram tradição –,

em apresentações espetacularmente sofisticadas. Por isso, desfiles menos badalados, como o

da estilista Dorhout Mees, como veremos adiante, igualmente acabam por se relacionar com

essa aura simbólica da PFW, de um historicismo bem acabado e sofisticado, terminando por

se beneficiar, e também por se submeter, de algum modo, a tais preceitos.

3.3 A Paris Fashion Week

O tipo de  Fashion Week e seus desfiles conformam o ambiente simbólico e mesmo

regimentar para a apresentação de corpos vestidos da moda. Além do pioneirismo da criação e

estabelecimento do sistema da moda moderno, a atmosfera tradicional, sofisticada e altamente

qualificada, comumente relacionada à Paris Fashion Week, deve-se a todo o histórico de seu

desenvolvimento,  que  envolve  a  participação  e  as  decisões  dos  órgãos  reguladores  e

promotores dessa semana de moda. Em Paris, a tais órgãos, reelaborados e renomeados no

decorrer do século XX, juntaram-se os costureiros e suas maisons, e, após, os estilistas, suas

grandes empresas e os conglomerados empresariais mais recentes. 

À época da constituição da primeira Chambre Syndicale, em 1910 – em substituição à

primeira  organização  surgida  em 1868,  a  Chambre  Syndicale  de  la  Confection  et  de  la

Couture pour Dames et Fillettes (GRUMBACH, 2006) –, aliaram-se os grandes costureiros e

costureiras do exclusivo feito à mão, parisienses e de outros países, compondo o que viria a

ser conhecida como Alta Costura, em 1945; já à época da criação da Chambre Syndicale du

Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, em 1973, o referido órgão do prêt-à-

porter também  compôs  uma  estrutura  de  grandes  e  famosos  estilistas.  O  que  queremos

ressaltar  é  que  mesmo inaugurando  práticas  inovadoras  para  a  indústria  da  moda  e  seus

desfiles,  tais  órgãos,  os  estilistas  e  as  marcas  componentes,  estabeleceram um campo de

atuação,  de  certo  modo,  exclusivo.  Portanto,  quando  falamos  de  Fashion  Weeks,

63 Veremos mais adiante (capítulo 4.2), como tais elementos considerados tradicionais podem ser trabalhados
de outras maneiras em desfiles contextualmente diferentes, como os das coleções Cruzeiro da Chanel.
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principalmente as mundiais do  Big Four, e, no caso aqui explicitado, a de Paris, insistimos

que devemos levar em consideração a existência de aspectos tanto objetivos como simbólicos

desse contexto na prefiguração do corpo vestido, que envolve o estabelecimento de tipos e

qualidade de tecidos,  de estruturas  de peças,  de estilos de roupas, maquiagens,  modos do

andar, formas corporais e o ambiente em que esses corpos serão apresentados. 

Em termos objetivos, as informações encontradas no site no atual órgão organizador

da semana de moda, a Fédération de la Haute Couture et de la Mode  (FHCM, 2018), mostra

a reserva da possibilidade da realização de desfiles a seus membros, “parmi lesquels figurent

les marques les plus emblématiques de la scène mondiale”64, e a alguns estilistas e marcas

emergentes: a federação informa que “soutient et accompagne les jeunes marques de création.

Elle identifie, accompagne, aide au développement et accroît la visibilité des talents qui feront

la  mode  de  demain”65,  com  alguns  desses  estilistas,  designers  e  marcas  desfilando  no

exclusivo calendário oficial da moda de Paris.

Tivemos  a  oportunidade  de  acompanhar  um  pouco  mais  de  perto  a  PFW que

aconteceu entre  os dias 27 de setembro e 5 de outubro 2016. Lembramos,  como exposto

anteriormente, que essa edição foi composta por 96 desfiles de estilistas e/ou marcas. Foram

realizados  entre  seis  e  13  desfiles  por  dia,  nos  nove  dias  de  apresentações,  conforme

calendário (FWO, 2016a; 2016b).

Com as locações sendo divulgadas somente momentos antes dos desfiles, e outras nem

chegando a ser divulgadas, conseguimos identificar algumas antes e após a realização dos

desfiles  em notícias  na  internet  na  época.  Dentre  elas,  destacamos  os  bastante  utilizados

Grand Palais – usado desde 2005 (VOGUE BRASIL, 2018a) para os desfiles da  Chanel e,

naquela temporada, ao menos também para os de Barbara Bui, Mugler e Leonard Paris – e o

Palais de Tokyo (onde desfilaram  Guy Laroche,  Rochas,  Rick Owens,  Véronique Leroy e

Rahul Mishra); além de outros, como o Hôtel Potocki (Balmain), a Université Paris Descartes

(Off-White), o Lycée Carnot (John  Galliano) e o Palais des Beaux-Arts (Esteban Cortazar)

(GLAMOUR, 2016).

Já no aspecto simbólico, devemos ter em mente a tradição cultural da moda parisiense

e de sua semana de moda, que relaciona o aspecto histórico aos contornos do evento, mesmo

atualmente.  Prova  disso,  são,  por  exemplo,  justamente  muitas  das  locações  escolhidas:  o

Grand Palais é um dos casos mais emblemáticos, por aliar internacionalmente a já histórica

Chanel a um símbolo arquitetônico inovador para o momento em que foi criado, no final do

64 Em tradução livre: “dentre os quais figuram as marcas mais emblemáticas da cena mundial”.
65 Em tradução livre: “apoia e acompanha as jovens marcas de criação. Ela identifica, acompanha, ajuda no

desenvolvimento e aumenta a visibilidade dos talentos que farão a moda de amanhã”.
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século XIX. Outro exemplo, é o mais atual nome da Federação francesa, que, renomeada em

2017 como Fédération de la Haute Couture et de la Mode, destaca claramente a vinculação

da Paris Fashion Week contemporânea ao savoir faire e prestígio tradicional da Alta Costura.

Tais aspectos histórico-culturais  conformam e reforçam, como vimos,  tanto o próprio  soft

power de Paris ainda hoje como “a capital da moda” para o público geral, como o próprio

clima e ecossistema do formato do evento, do que será nele apresentado em roupas e em

formas de presença nas passarelas como corpos vestidos.

Uma experiência na PFW: o desfile da Dorhout Mees

Os maiores desfiles da  PFW – como os da  Chanel,  Dior,  Louis Vuitton,  Alexander

McQueen,  Stella  McCartney,  Valentino,  Balenciaga,  Givenchy,  Balmain,  Issey  Miyake,

Junya Watanabe, dentre muitos outros – são cercados de uma aura de sofisticação extrema

e/ou de inacessibilidade,  esta,  na maioria  das vezes,  real.  Frequentemente  convidada para

grandes desfiles internacionais, a influenciadora digital brasileira Consuelo Pascolato Blocker,

filha de uma das mais conhecidas consultoras de moda do Brasil, Constanza Pascolato, relata

a quase impossibilidade de adentrar em um desses desfiles: 

Os desfiles  são  para  editores,  jornalistas,  compradores,  it-people (VIP)  e  digital
influencers de  peso  que  podem divulgar  em  massa  e  com  grande  velocidade  o
desfile  para  o  mundo!  Não  pode-se  comprar  ingresso…  não  funciona  assim.
(CONSUELO… 2017)

No entanto, tivemos a oportunidade de presenciar, em uma temporada de prêt-à-porter

da  PFW, um desfile da marca da designer holandesa  Dorhout Mees. Segundo informações

fornecidas pela agência de comunicação da marca (TOTEM…, 2016), a designer Ester Louise

Dorhout Mees é formada na ArtEz Academy of Arts, na cidade holandesa de Arnhem, já

tendo trabalhado  para  algumas  marcas  de  moda,  como a  conhecida  Tommy  Hilfiger,  até

começar  sua  própria  marca  de  moda  feminina,  em  2010.  Seu  primeiro  desfile  em  uma

Fashion Week do Big Four foi em janeiro de 2014, na Nova Iorque Fashion Week, com uma

coleção primavera-verão nomeada de  O. Já a primeira vez que  Dorhout Mees desfilou suas

criações  na  PFW,  foi  em  março  de  2016,  para  a  temporada  outono-inverno  2016-2017,

quando apresentou a coleção Nubivagant.

O estilo da designer e sua marca são descritos da seguinte maneira em seu site oficial:

Dorhout Mees is distinctive in its elegant style. It tells stories with each collection, is
feminine and conceptual. Organic forms contrasted sharp next to constructual forms.
The base of all collections are prints, silk, wool and delicate knits. Combined with
the use of wearable unconventional materials66.

66 Em tradução livre: “[A marca] Dorhout Mees é distintiva em seu estilo elegante. Ela conta estórias com cada
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Ao observarmos as coleções da designer (DORHOUT MEES, 2017), percebe-se que a

qualidade  “elegância”,  colocada  em  evidência  em  seu  descritivo,  é  submetida  às  outras

características presentes nesse texto de apresentação: estórias, conceitual, formas orgânicas,

materiais não-convencionais. Podemos dizer que o trabalho da designer tem um caráter que

remete ao artesanal, no interior de um resultado que está entre o lúdico-teatral e o sofisticado,

tanto por seus materiais “não convencionais” quanto pelas formas com que são arranjadas na

elaboração de peças. Ainda assim, compõem um estilo refinado, que seria facilmente usado

em um tapete vermelho. Este foi justamente um dos usos possíveis da moda da designer: a

cantora Lady Gaga, conhecida por suas aparições pessoais com roupas lúdicas e teatrais, usou

uma peça  assinada  por  Dorhout  Mees durante  uma  PFW de 2015,  conforme  clipping  de

matérias publicadas na imprensa e disponibilizado no site da designer (DORHOUT MEES,

2018).

Um outro componente de estilo da designer e sua marca é sua visão de corpo e o

trabalho com ele realizado na relação com a roupa. Segundo informado no site da marca, por

meio  da  roupa  Dorhout  Mees busca  e  evidencia  a  força  possível  de  ser  encontrada  na

vulnerabilidade,  o  que  é  feito  a  partir  de  uma  “constant  connection  between  body  and

material,  covering  and  uncovering  of  the  female  body  […]”67 Ainda,  “contradictions  in

structures, silhouette and textures are the essence of the collections68.” Este pareceu ser o

ponto nodal do trabalho da designer em sua oitava coleção,  Orphic (órfico em português),

apresentada  na  PFW no  dia  2  de  outubro  de  2016.  Comecemos  a  narrativa  da  nossa

experiência nessa semana de moda, do desfile da Dorhout Mees, com a coleção mostrada: seu

nome se referia a um adjetivo que significa algo misterioso, extasiante, além do entendimento

ordinário; o conceito girava em torno da resultante visual lúdico-fatídica de uma pessoa que

sobrevive quando atingida por um raio. Esther Dorhout Mees explica sua inspiração:

The combination of something that is so beautiful to behold and at the same time so
dangerous was so interesting to me, the fragility of a material or our own body in
that  way  was  for  me  such  an  interesting  thought…  That  it  created  my  whole
collection…69 (DORHOUT MEES, 2017)

coleção, é feminina e conceitual. Formas orgânicas contrastadas afiadas junto a formas construtivas. A base
de todas as coleções são estampas, seda, lã e malhas delicadas. Combinadas com o uso de materiais não
convencionais vestíveis.”

67 Em tradução livre: “constante conexão entre corpo e material, cobrindo e descobrindo o corpo feminino”.
68 Em tradução livre: “contradições em estruturas, silhueta e texturas são a essência das coleções”.
69 Em tradução livre:  “A combinação de algo que é tão bonito de se contemplar e,  ao mesmo tempo, tão

perigoso,  foi  tão  interessante  para  mim,  a  fragilidade  de  um material  ou  nosso  próprio  corpo  naquela
maneira, foi para mim um pensamento muito interessante… Foi isso que criou toda a minha coleção.”
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Fonte: Le Figaro; IMAXTREE (2016).

A fala da designer indica uma relação de contraste entre perigo e fragilidade, centrada,

como informou, no atingimento das roupas e do corpo, o que ressalta o reconhecimento da

plasticidade de tais estruturas e no efeito estético que ela pode engendrar, justamente em sua

busca pela força na vulnerabilidade desses materiais. Assim, quanto ao trabalho realizado nas

superfícies  de corpo e  roupa,  o  briefing/release da coleção Orphic  destaca  a  tentativa  de

recriar cicatrizes sobre corpo, a partir de estruturas e formas volumétricas tridimensionais das

roupas,  que  fazem  alusão  às  cicatrizes  deixadas  na  pele.  Outro  aspecto  de  superfície

trabalhado pela designer foi a ideia de uma segunda pele resultante do efeito luminoso da

eletricidade,  capaz, ainda, de mudar o metal e a prata. Assim, vemos na coleção pulseiras

quase como metais derretidos, como emplastros sobre os braços e mangas de jaquetas, bem

como uma cintilância lustrosa vinda de um dos tecidos utilizados. Enquanto público presente

no desfile, notamos, na existência do movimento e na capacidade cinética dos corpos, um

potencializador dessas visualidades, já que esse caráter lustroso, aplicado pela designer como

um dos pontos fortes de ligação da coleção ao conceito proposto, agia quando os corpos das

modelos  se  deslocavas  no  ambiente  e  eram  atingidos  por  sua  iluminação;  esses  pontos,

certamente, reluziam de maneiras diferentes, a depender do ponto de vista do observador. 

Acompanhando, depois, o desfile por vídeo (Vídeo 2) (YOUTUBE; FF CHANNEL,

2016) vemos a importância da relação do corpo com e no espaço, bem como a variação que a

relatividade  da  posição  do  observador  implicam  na  nossa  visualização  do  corpo  vestido,

ratificando também o valor  do elemento  movimento  nos  desfiles  de moda.  No desfile  da

Dorhout Mees, ele contribuiu substancialmente para conferir mesmo o aspecto lúdico possível

Figura 10: Looks do desfile Orphic de Dorhout Mees na PFW 2016
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a corpos atingidos por um raio, pois, completados por uma purpurina bem fina sobre os braços

e maçãs dos rostos das modelos,  em uma cor quimérica entre a prata,  a lilás e a branca,

garantiu os efeitos de uma superfície eletricamente cintilante.  O cabelo foi preparado para

compor esse visual lúdico, usado levemente frisado e esvoaçante, complementando a sugestão

de um efeito eletrizado, como se resultado de uma carga elétrica.

Junto  à  ludicidade,  o  DNA  da  marca  Dorhout  Mees,  que  se  propõe  a  realizar

contradições  nas  estruturas,  silhueta  e  texturas  (como informado  em seu  site  oficial),  foi

trabalhado na coleção Orphic por meio de corsets e saias leves e esvoaçantes. Frequentemente

reencontramos, na contemporaneidade, os corsets justamente sob novas sugestões a partir dos

desfiles de moda, em que a relação corpo-roupa é reapresentada por meio dessa peça icônica e

histórica.  Foi  trabalhada  a  ideia  da mistura  de materiais  leves  a  formas compressoras  do

corpo, que pode ser exemplificada pelo look da imagem acima, com um apertado corset e uma

longa  e  esvoaçante  saia,  que  era  realçada  em  sua  leveza  à  medida  que  as  modelos

caminhavam sobre saltos altos e tênis. 

Esse  contraste  evidencia  que  a  relação  corpo-roupa  apresentada  nesse  desfile,

materializou,  portanto,  o  estilo  da  designer  e  de  sua  marca,  de  ideias  de  formas  não-

convencionais  e incomuns das  roupas sobre os  corpos.  Quando nos  perguntamos como a

Dorhout Mees foi abarcada pela  PFW, conhecida por ser tradicional, devemos atentar que,

ainda assim, estamos falando de moda, de lançamentos e novidades. A parcela de novidade

existe nas semanas de moda, como a de Paris, ainda que se reporte e adéque ao estilo de cada

Fashion Week.  Seus estilistas e designers já apresentavam inovações em roupas, modos e

formas corporais, mesmo no âmbito da Alta Costura, como a silhueta de cintura apertada e

saias amplas de Christian Dior, na década de 1950, e os volumes assimétricos em partes do

corpo no desfile  Body Meets Dress, Dress Meets Body (Corpo Encontra Vestido,  Vestido

Encontra Corpo), de  Rei Kawakubo para a  Comme des Garçons (primavera-verão da  PFW

1997); os tipos de materiais e de acabamentos de costureiros e estilistas na semana de moda

de Paris eram extremamente refinados e sofisticados. 

É desta maneira que a Dorhout Mees encontrou espaço e possibilidade de desfilar na

PFW, pois  não  só  a  inventividade  proposta  em seu  estilo,  abarcado  e  incentivado  como

designer emergente pelo evento, mas o modo de realização do desfile como um todo, desde o

desfilar das modelos nas passarelas como modo de mostrar, a maioria dos corpos magros,

uma plateia disposta lateralmente, como também em seus materiais e acabamentos, que se

adequavam à  qualidade  e  sofisticação  que  são  traços  marcadamente  simbólicos  da  moda

parisiense. Está na combinação da variedade de elementos que compõem um desfile de moda,
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e  no  reconhecimento  do  trabalho  do  designer  em  questão  pelo  órgão  competente,  a

possibilidade de desfilar em uma semana de moda como a PFW.

Fonte: Le Figaro; IMAXTREE (2016).

A moda de Dorhout Mees, em seus corpos vestidos, foi apresentada sob um mood, ou

clima, elaborado na junção entre os diversos elementos do desfile. A locação, o último andar

de  um pequeno prédio  antigo  (1 Rue de  Saint-Pétersbourg),  era  um saguão cujas  bordas

superiores das grandes janelas em arco permitiam a entrada de luz e conferiam um aspecto

interessante às paredes. A passarela era todo esse espaço no nível do chão, do fundo à frente

da sala, ladeada por duas longas fileiras de bancos brancos, que ficaram lotadas no momento

do  desfile,  inclusive  com algumas  pessoas  assistindo  ao  desfile  em pé  atrás,  o  chamado

standing.  O desfile começa com um vídeo (Vídeo 3) (VIMEO; DORHOUT MEES, 2016)70

projetado  em telões  por  toda  a  extensão  de  fundo da  passarela,  estruturando  também os

espaços de entrada e saída das modelos. As imagens mostravam, de forma lúdica, momentos e

efeitos luminosos de uma mulher, como que eletrizada, em uma floresta; no fim, ela flutuou

lentamente e desapareceu no ar. Em meio à penumbra da locação, e uma música clássica com

uma narração masculina, a primeira modelo entrou na passarela, se posicionou ao fundo, e

quando um raio, exibido em vídeo, a “antigiu”, iniciou o seu desfilar. Ela usava um longo

vestido transparente e esbranquiçado. Seus passos foram acompanhados, pouco a pouco, pelos

refletores, até que todos, à meia luz, iluminaram a passarela. A música clássica se fundiu a

uma batida eletrônica, mixada a vozes femininas em francês, e as demais modelos desfilaram

em seus looks, ora com a música eletrônica, ora com a música clássica em alternância. 

70 Com esse Fashion Film, Esther Dorhout Mees ganhou o Cinemoi Awards na categoria “Melhor Diretor”. 

Figura 11: Entrada final do desfile da Dorhout Mees na PFW 2016
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Em um ritmo tranquilo, mas firme, 30 looks, foram desfilados como corpos vestidos

da coleção Orphic da designer Dorhout Mees e sua marca: todas mulheres, típicas modelos de

corpos  magros.  A  unidade  da  coleção,  aliada  à  forma  de  andar  pedida  pela  coreografia,

concretizaram os esforços da equipe por uma apresentação coesa,  a  partir  de um desfilar

homogêneo,  desses  corpos  da  moda  igualmente  homogêneos.  Mas  foi  possível  perceber

nuances de diferenças mesmo nesses corpos aparentemente iguais, não somente pelas roupas

em modelagens, cores e tecidos diversos: há os aspectos físicos de cada modelos (dos rostos e

cabelos, mas também das formas dos corpos), bem como no desempenho e modos específicos

do desfilar na passarela e em cada relação corpo-roupa, de modo a refletir, visualmente, na

desenvoltura desses corpos vestidos. Como exemplos, a partir do vídeo do desfile (Vídeo 2)

(YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016), percebemos uma desenvoltura da modelo da entrada 2

(no tempo 0m32s), usando bermuda justa, e uma elegância no andar da modelo da entrada 14

(no tempo 13m50s), com um vestido curto. Tais características podem se referir aos modos do

desfilar de cada uma dessas modelos, mas também pelas roupas que usam: a bermuda poderia

permitir um andar mais livre. A modelo da entrada 9 (no tempo 2m17s) apresentou o que nos

pareceu um andar mais travado, de passos menores, ainda que suas roupas (calça e jaqueta

com amarração  na  cintura)  fossem ligeiramente  descoladas  do  corpo,  que,  teoricamente,

facilitariam seus movimentos. Já o contraste na silhueta (uma das proposições da designer

para a coleção), mostrado no uso de corset junto a saia ampla, apareceu na modelo da entrada

11 (no tempo 2m55s) como um andar tranquilo, movimentado embaixo pela fluidez do tecido,

mas também móvel  nos  ombros,  pela  qualidade  do movimento  realizado  pela  modelo  ao

andar/desfilar com o uso corset sobre o tronco. Tais aparições são conformadas, portanto, na

relação do corpo com a roupa e, por isso, não há como dissociar essa relação na passarela,

cuja forma final é o corpo vestido.

Vimos modelos de cabelos louros e outras de cabelos castanhos, a maioria brancas e

ao menos duas modelos negras. Quanto às formas, algumas eram mais altas e outras mais

baixas,  ainda  que  parecessem  corresponder  à  altura  mínima  para  desfiles  internacionais

importantes (geralmente 1,75 m); algumas modelos pareciam ter pernas maiores e mais finas

do  que  outras,  ainda  que  todas  correspondessem  ao  padrão  magro  das  passarelas

internacionais. Finalmente, observamos que o próprio modo de desfilar, de se movimentar e

se deslocar no espaço do desfile, configurou modos corporais em nuances diversas, que, por

sua vez, se coadunaram a cada roupa e colocaram os corpos vestidos elaborados por Dorhout

Mees e equipe em formas e maneiras diversamente específicas, mas, mesmo assim, como uma

unicidade de aparição. Ao final do desfile, todas as modelos entraram concomitantemente, à
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meia luz, em que tais nuances de diferenças ficaram mais claras para nós, pois puderam ser,

ainda que de maneira breve, comparáveis. As modelos se distribuíram de maneira espaçada

até  o meio da passarela,  como que para uma última visão geral  da coleção pelo público,

saindo em seguida pelas duas laterais por detrás das fileiras de convidados que assistiam ao

desfile.

O trabalho sobre a roupa em sua relação com o corpo revela e confirma, deste modo, a

plasticidade das matérias de roupa e corpo. É o corpo vestido em movimento que concatena

toda a carga simbólica de corpo, roupa, espaço, conceitos, PFW, bem como finalmente realiza

a visualidade do que se pretende apresentar ao público. A presença etérea de corpos vestidos,

atingidos  ludicamente  por raios,  é  sustentada  a  partir  do  mood elaborado pelo arranjo  de

diversos elementos, como o próprio corpo, a locação, iluminação, som, maquiagem, e mesmo

o andar das modelos, todos eles junto às roupas. Tal composição é visível no vídeo passado

no desfile, bastante sugestivo das inspirações e do conceito pretendido pela designer, bem

como no clima impresso pela locação que, no contexto do desfile, poderia ser lido como um

galpão abandonado em meio a uma floresta, na qual os eventos do vídeo aconteceram. 

Os  corpos  vestidos,  a  forma  com  que  apareceram  como  um  composto  pronto  à

visualidade  do  observador  no  desfile,  passam,  obviamente,  por  processos  anteriormente

elaborados para esse fim pretendido. Tivemos a oportunidade de observar os ajustes finais do

que seria posto à visualidade no desfile de moda da  Dorhout Mees, ao acompanharmos o

backstage do desfile, os momentos imediatamente anteriores de preparação (duas horas antes

da apresentação), na qual pudemos identificar ao menos três frentes de manipulação e arranjo.

Fonte: Renata Costa Leahy (2016a). 

Figura 12: Araras com looks no backstage do desfile da Dorhout Mees na PFW 2016
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Primeiro,  a frente que se refere à roupa, alocada em grandes araras em um espaço

amplo do backstage. Ali, se instaurou como que uma atmosfera de savoir faire, delicadeza e

proteção, pois, em meio ao tumulto e correria típicos das preparações de desfiles, poucas eram

as pessoas que adentravam o local em que as roupas foram postas, aberto, sem paredes nem

seguranças. Esse clima de aparente respeito ao zelo e ao primor pela roupa foi reforçado,

ainda, por uma cena interessante,  na qual presenciamos a finalização de saias de tule que

seriam  usadas  no  desfile:  menos  de  uma  hora  antes  da  apresentação,  um  grupo  de

aproximadamente sete pessoas da equipe ainda se debruçava sobre os tecidos, munidos de

linhas e agulhas, liderados pela chefe das costureiras. 

Fonte: Renata Costa Leahy (2016b). 

Ao lado,  uma  segunda  frente  de  preparação  acontecia,  intensa  e  movimentada:  a

chamada “beleza” do desfile.  Duas longas bancadas dispostas paralelamente comportavam

cerca de 20 espaços para os trabalhos de cabeleireiros e maquiadores.  Modelos femininas

eram  revesadas  nessa  preparação  ágil.  Nesse  espaço,  também  aberto,  chegavam

concomitantemente  alguns  jornalistas,  fotógrafos  e  outros  profissionais  da  moda,  para

tentarem, em meio à agitação, investigar e elaborar seus relatos sobre o estilo de maquiagem e

de cabelo a serem usados.

Figura 13: Costureiras finalizando look no backstage do desfile da Dorhout Mees na PFW 2016
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Fonte: Renata Costa Leahy (2016c).

Por fim, o ensaio, frente de manipulação que era realizada no próprio espaço principal

onde aconteceria o desfile. Nele, era arrumado e testado uma estrutura de som quase em frente

ao ponto onde terminaria a passarela; do lado oposto, o fundo extremo da passarela, por onde

entrariam as modelos, os três telões para a transmissão do vídeo também eram testados. Nesse

momento de testes, o elemento “corpo” também era “ajustado”. As modelos já possuem toda

uma técnica do pé ante pé, dos braços, ritmos possíveis e postura, mas o ensaio revela que

cada desfile pede variações, pois devem se adequar às pretensões da marca e/ou criador da

coleção, bem como ao desfile, elaborado, em verdade, de maneira coletiva. O coreógrafo e

uma auxiliar comandavam energicamente a direção coreográfica e direcionavam as modelos

quanto ao ritmo do andar, ao percurso a ser percorrido e ao ponto de término da passarela. No

ensaio,  vimos  que era pedido aquele  andar  que,  na  apresentação  final,  percebemos  como

tranquilo e firme, e antevimos a materialização do ponto onde cada modelo deveria retornar.

O  ensaio  demonstra  a  complexidade  e  mesmo  a  demora  no  ajuste  da  coreografia,

principalmente  da  entrada  final  de  todas  as  modelos  concomitantemente  e  sua volta  pela

lateral  – existia  uma preocupação em não se bloquear a passagem de volta por detrás do

público  com os  tripés  dos  fotógrafos  que estariam presentes  (um aglomerado  à frente  da

passarela, chamado “Pit de fotógrafos”). 

Figura 14: Setor da Beleza preparando modelos no backstage do desfile da Dorhout Mees na PFW 2016
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Fonte: Renata Costa Leahy (2016d).

No ensaio de passarela (Vídeo 4) (YOUTUBE; RENATA…, 2018; APÊNDICE G),

foi  possível  perceber,  portanto,  as  nuances  do  treino  dos  corpos,  ainda  virgens  ou  em

preparação quanto às estruturas formais e conceituais das roupas daquele desfile específico da

Dorhout Mees e de muitos dos estímulos visuais do espaço, ainda em elaboração. As modelos

eram guiadas a uma coreografia única, e já se relacionavam e sentiam partes das vestes que

seriam usadas: algumas usavam suas roupas pessoais, mas treinavam o desfilar sobre os saltos

da coleção; outras já vestiam somente a saia que usariam no momento do desfile, como que

seus corpos estendidos pudessem sentir o espaço e nele se localizar e melhor se locomover; e

tinham, ainda, aquelas que não tiveram a oportunidade (ou o tempo) de serem vestidas com

peças a serem desfiladas, indo ao treino somente com parte da maquiagem ou cabelos prontos.

Quando vestidos, os corpos das modelos se coadunam aos outros elementos do espaço, não

somente  em  termos  estéticos  e  poéticos,  mas  se  colocam  enquanto  complexos  humanos

móveis, em relação com e ao espaço.

Para além da PFW: o desfile de Carol Barreto na Black Fashion Week

Ao tempo em que evidenciamos o caráter  exclusivo dos desfiles da  PFW, na qual

conseguimos  adentrar  e  acompanhar  um  deles,  existem  outros  designers  e  estilistas  que

mostram suas coleções no mesmo período do evento. Essa execução lhes é bastante oportuna,

visto que se aliam a todo o clima da semana de moda parisiense, capaz de agregar valor

simbólico a esses criadores e suas coleções. Por exemplo, à época da  PFW, quando ainda

Figura 15: Equipamentos, Pit de fotógrafos e passarela na locação do desfile da Dorhout Mees na PFW 2016
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tentávamos participar de um de seus desfiles, soubemos da ocorrência de um desfile pago,

mas  realizado  fora  da  oficialidade  da  Paris  Fashion Week.  A própria  Dorhout  Mees não

preparou um desfile para o evento oficial na temporada seguinte à que estivemos presente, e

em março de 2017 fez uma pequena apresentação de novas criações outono-inverno em outro

local na cidade.

Também em períodos próximos ou mesmo deslocados do acontecimento  da  PFW,

existem mostras e desfiles alternativos ou de nichos específicos da moda. A Black Fashion

Week (BFW) é um desses eventos, realizado desde 2010 entre as cidades de Paris (França),

Bahia (Brasil), Praga (República Tcheca) e Montréal (Canadá), organizado pela designer de

moda  senegalesa  Adama  Ndiaye ou,  como  é  mais  conhecida,  Adama  Paris71 (ADAMA

PARIS, 2016). Trata-se de uma mostra de moda de inspiração africana e da cultura negra

mundial, que vinha sendo realizada, em sua versão parisiense, no Pavillon Cambon – que já

recebeu desfiles da Chanel. 

É  importante  destacar  a  presença  de  eventos  como  esse  em  Paris,  pois  a  cidade

comporta essa Fashion Week justamente com todo o envoltório simbólico que confere estima

aos  seus  participantes.  Além  disso,  a  BFW traz  no  aspecto  corpo uma  característica

específica,  a da pele  negra da grande maioria  das modelos que comumente conformam a

visualidade dos corpos vestidos apresentados. De alguma forma, existe uma busca da estima

parisiense para a moda africana e de inspiração afro quando realiza seus desfiles em Paris,

bem como vincula-se esses corpos negros com positividade e glamour. Não só a moda desse

nicho,  mas  a  própria  valorização  do  corpo  negro  é  um  dos  motivos  declarados  para  a

realização do evento, uma “outra sensibilidade corporal”, conforme consta em sua revista, a

Black Fashion Week Magazine, distribuída na edição de 2015, (p. 2):

La  Black Fashion Week met en avant une mode hybride, diverse, avec une autre
sensibilité  corporelle.  Une  mode  à  la  croisée  des  cultures  et  débordant  d’une
fabuleuse énergie créative. C’est aussi une mode décomplexée qui s’impose au-delà
des  préjugés.  La  Black  Fashion  Week offre  la  possibilité  au  public  parisien  de
découvrir une mode qui rassemble par son originalité, son audace et sa différence.72

Também tivemos a oportunidade de presenciar um desfile dessa edição de 2015 da

BFW,  ocorrido  em Paris  entre  os  dias  10  e  12  de  dezembro  de  2015,  antes  mesmo  de

conseguirmos acesso ao desfile da  Dorhout Mees na  PFW em 2016. Apesar de ambos os

eventos apresentarem os símbolos e a atmosfera que configuram a forma desfile de moda –

71 Também produz há 14 anos a Dakar Fashion Week (ADAMA PARIS 2016).
72 Em tradução livre: “A Black Fashion Week põe em destaque uma moda híbrida, diversa, com uma outra

sensibilidade corporal.  Uma moda do cruzamento de culturas e transbordando em uma fabulosa energia
criativa. É também uma moda desinibida que se impõe para além dos preconceitos. A Black Fashion Week
oferece a possibilidade ao público parisiense de descobrir uma moda que reúne por sua originalidade, sua
audácia e sua diferença.”
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passarela,  modelos,  iluminação,  e  também  a  agitação  típica  –,  têm  formatos  diferentes:

mesmo a BFW contando com uma espécie de carimbo da realização em Paris, a PFW parece

conferir  maior  distinção,  bem  como  um  aspecto  mais  exclusivo.  Enquanto  o  desfile  de

Dorhout Mees foi, como todos os outros da  PFW de setembro-outubro de 2016, realizado

individualmente, cada um em uma locação específica, a  BFW 2015 comportou, a cada dia,

vários  desfiles  apresentados  seguidamente  no  mesmo  local.  Nessa  edição,  que  saiu  do

Pavillon Cambon e aconteceu no Carreau du Temple, fomos oportunamente convidados pela

estilista e pesquisadora baiana Carol  Barreto,  que apresentou sua moda na noite de 12 de

dezembro. Como não se tratava de um backstage exclusivo para a estilista, e por ter uma outra

dinâmica geral, não pudemos acompanhar os processos dos bastidores.

A coleção apresentada por Carol Barreto73, intitulada Vozes: moda e ancestralidades,

levou às passarelas  uma mistura  de tecidos  e o contraste  entre  o preto ou o branco com

mosaicos coloridos. A materialização dessas roupas partiu do conceito visado pela estilista,

conforme  consta  em  seu  release (FACEBOOK;  BARRETO,  2015)  de  trabalhar  as

ancestralidades de matriz africana, já remodeladas pelas misturas ocorridas no contato com os

europeus no período colonial,  e repensá-las em práticas pós-colonialistas de moda a partir

dessas referências. 

Nessa história, os trabalhos manuais e artesanais foram centrais na manutenção do
luxo de grupos privilegiados,  bem como da condição de vida de muitas famílias
trabalhadoras. […] No percurso da criação colecionam-se inspirações na visualidade
multicolorida das Herrero da Namíbia – que redesenharam a indumentária vitoriana
com patchwork  multicolorido desde  o séc.  19 – e apura  o olhar  analisando tais
provocações pós-identitárias junto à obra do artista inglês – de origem nigeriana –
Yinka  Shonibare,  que  redesenha  cenas  clássicas  da  nobreza  europeia  do  século
XVIII  em  esculturas  feitas  com  manequins  sem  cabeça  vestidos  com  peças
características  desse  contexto,  mas  reproduzindo  suas  vestes  em tecido  africano
estampado. Tais estratégias de enfrentamento das referências citadas, serviram de
inspiração  estética  para  a  criação  e  conectam-se  as  práticas  de  resistência  dos
quilombos  do  Recôncavo  Baiano,  que  hoje  apoderam-se  daquilo  que  outrora
imprimiu a subalternização.

As referências aos mosaicos multicoloridos foram destaque na coleção apresentada por

Barreto na BFW, que apareceram como junção de pedaços de tecidos, como um patchwork,

para formar a peça de roupa. Os mosaicos figuraram como trabalhos manuais no âmbito da

confecção da moda, presentes também em detalhes das roupas, como na gola do longo vestido

colorido  que  fechou o  desfile.  Os  corpos  vestidos  da  coleção  nos  pareceram livres,  pois

grande parte  das  saias  e  vestidos  tinham formato  evasé  e,  ainda  um macacão  com calça

pantalona.

73 Coleção elaborada em parceria com a artista equatoriana Karin Galvão, que orientou um grupo de estudantes
de duas instituições de ensino superior da Bahia para a construção de tecidos (FACEBOOK;  BARRETO,
2015).



151

Fonte: Facebook; Carol Barreto (2015).

A  estilista  ainda  informa  em  seu  release que  o  uso  das  técnicas  manuais  e  o

reaproveitamento  em  patchwork,  assim  como a  mistura  de  fibras  naturais  a  tecnológicas

(linho, algodão e seda a viscose e poliamida),  se inserem nas tendências internacionais do

Ethical Fashion (moda ética) e Slow Fashion (moda devagar). Vemos, portanto, que semanas

de moda diversas são conectadas a movimentos globais contemporâneos, aqueles lançados

pelas próprias Fashion Weeks do Big Four, ou outras que estão para além ou mesmo fora de

seus desejos conceituais e comerciais (como o see now, buy now sendo contestado pela PFW,

por exemplo), mas as quais elas mesmas são, de alguma forma, tocadas.

Quanto à forma, o desfile de  Carol Barreto teve como locação o citado Carreau du

Temple,  um grande prédio localizado no Marais  em Paris,  lugar  de grande efervescência

cultural;  inclusive,  o prédio comportou um outro evento que envolve a moda, o Salon du

Vintage, feira que também visitamos pouco tempo depois, em março de 2016. Seu interior

possui um pé direito alto, com o teto transparente e grandes janelas. Todos os desfiles do dia

12 de dezembro de 2015 da BFW seguiram padrões básicos para desfiles, com uma passarela

alta  e  preta  montada  em um dos  lados  do  salão,  bem como o  fundo,  de  onde  saíam as

modelos, onde existiam, ainda, dois pequenos telões nas laterais – que, no momento do desfile

de  Carol Barreto, mostrava fotos do editorial  da coleção que estava sendo desfilada.  Essa

estrutura  acaba  por  ser  uma  base  neutra  para  um  evento  que  comporta  vários  desfiles

Figura 16: Looks do desfile de Carol Barreto na BFW 2015
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seguidos,  cada  qual  possuindo suas  referências  criativas  as  mais  diversas.  Os convidados

foram  postos  em  três  fileiras,  em  cadeiras  dispostas  nas  laterais  da  passarela,  enquanto

fotógrafos ficaram na frente desta.

As modelos desfilaram em um ritmo tranquilo, nas bases das técnicas que são por elas

empregadas comumente em desfiles de moda, com pé ante pé e parada ao final do percurso da

passarela.  Como  eram  vários  desfiles  seguidos,  muitos  deles  de  designers  e  estilistas

convidados  de  outros  países,  pareceu  que  às  modelos  do  dia  presenciado  foi  pedido  um

desfilar  geral  homogêneo,  o  padrão  que  comumente  se  reconhece  como  o  desfilar  das

modelos  da  moda.  Vale  destacar  a  presença  de uma modelo  brasileira,  Suellen  Massena,

trazida  por  Carol  Barreto diretamente  da cidade de Salvador-Bahia.  Esta  modelo  também

seguiu  os  direcionamentos  do  desfilar  que,  de  certa  forma,  servem  para  uniformizar  o

desempenho dos corpos vestidos no conceito da coleção. Do mesmo modo que reconhecemos

as nuances de diferenças nas presenças corporais dos corpos “padronizados” do desfile de

Dorhout Mees na PFW, observamos que Suellen Massena, que conhece pessoalmente Carol

Barreto e já é familiarizada a seu trabalho e ao estilo de suas roupas, nos pareceu ao mesmo

tempo confiante ao portar suas peças no desfile da estilista na BFW, e aparentemente tensa ao

se movimentar na passarela daquele evento de moda parisiense.

Fonte: Facebook; Carol Barreto (2015).

Figura 17: Modelo brasileira Suellen Massena no desfile de Carol
Barreto na BFW 2015
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Quanto aos tipos corporais, em geral pudemos notar formas de corpos magros e outros

que  nos  pareceram  simplesmente  não-gordos,  o  que  significa  que,  a  nosso  ver,  existiam

modelos para além de corpos magérrimos. Esse dado, inicialmente uma observação nossa, foi

confirmado posteriormente por Carol Barreto, que nos informou que a Black Fashion Week,

ao menos naquela edição, elencou modelos negras de manequim 42 para respeitar a estrutura

e as formas do corpo negro – a exceção foi a modelo baiana levada por Barreto, que, por ser

mais  magra,  as  roupas  usadas  ficaram  levemente  folgadas.  O  aspecto  dos  corpos  mais

diferentes entre si por suas formas, nesse desfile e em outros do mesmo dia, nos parece um

indício de preferências menos mais rígidas e tradicionais da BFW, frente às semanas de moda

do  Big Four,  e mesmo a de Paris, ao termos observado mais de perto três edições  dessa

Fashion Week na própria cidade, especificamente o desfile da Dorhout Mees, que apresentou,

de fato, os corpos magros da moda.

A presença do corpo negro é mais um aspecto constituidor do desfile e da visualidade

do corpo vestido apresentado, obviamente seguindo o conceito e as diretrizes do evento como

um todo. Toda uma semana de moda dedicada à moda afro, em tais diretrizes propostas pela

BFW, significa a mostra de roupa, em suas cores e formas, que se vinculam, a grosso modo, a

toda uma cultura menos conhecida,  ou, também, de um repensar uma cultura vestimentar

europeia a partir do contato com outras referências. Ainda, uma semana de moda dedicada à

cultura  afro  e  negra evidência  na forma de aparição  da moda o traço  da “cor”  do corpo

humano, que conforma a forma corpo vestido. É um evento de moda que é intitulado Fashion

Week,  e  que  é  realizado  em  Paris,  colocando  o  corpo  negro  em  lugar  de  destaque  nos

processos da moda mundial.
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4. OS DESFILES DA SPFW42

4.1 A São Paulo Fashion Week

Desfiles de moda brasileiros à moda internacional

O contexto francês da moda, certamente um dos mais prestigiados mundialmente, foi

importante critério de estilo para o Brasil. Como informa Gilda Chataignier, em História da

moda no Brasil (2010), uma das primeiras manifestações de moda no país, o estilo Império

usado por mulheres no Rio de Janeiro no início do século XIX, foi de inspiração francesa.

Aliás, o Rio de Janeiro foi a capital da moda nesse período. Também na História da moda no

Brasil: das influências às autorreferências, de João Braga e Luís André do Prado (2011), a

França é destacada como exportadora de tendências ao país, no que os autores observam, de

início, a silhueta feminina da Belle Époque como aquela que funcionava como elemento de

distinção para a aristocracia rural brasileira.

Da França,  especialmente  de Paris,  viriam não só os  estilos  de roupa,  mas  outros

elementos  do  universo  da  moda,  como a  própria  dinâmica  que  envolvia  a  realização  de

desfiles. Não encontramos uma referência bibliográfica específica sobre o desenvolvimento

dos desfiles de moda no Brasil, mas justamente a obra de Braga & Prado nos oferece grande

parte dessas informações. Em primeiro lugar, a lógica de lançamento de coleções se baseou,

durante aproximadamente meio século, na importação de modelos de roupas francesas e em

sua cópia. Atendendo às famílias abastadas que antes da Primeira Guerra iam a Paris montar

seus guarda-roupas, foram criadas, no Brasil, grandes magazines de tecidos e roupas prontas,

que importavam e mesmo reproduziam a moda da Alta Costura parisiense. 

Com isso, o primeiro desfile brasileiro registrado por Braga & Prado foi realizado no

ano de 1926, pela magazine Mappin Stores, em sua própria sobreloja na cidade de São Paulo

e, no ano seguinte, em seu salão de chá – revelando, assim, forte inspiração nas formas de

mostra criadas na Europa, especialmente a parisiense. A loja denominava seus desfiles de

“paradas de  modéles vivants” (BRAGA; PRADO, 2011, p.  127),  e as manequins  eram, à

semelhança do que acontecera em Paris, recrutadas entre as funcionárias e posteriormente

treinadas. “Eles tentavam replicar aqui a fórmula de apresentação e venda de alta-costura das

maisons francesas, e contribuíram para firmar a loja como símbolo de modernidade, numa

São Paulo que projetava para si a imagem de locomotiva do Brasil.” (p. 129). Esses desfiles
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eram  realizados  de  uma  forma  convencional  mais  antiga,  com  locução  e  público  de

compradores, tendo somente passado aos modelos mais modernos coreografados no final da

década  de  1960,  como  observado  in  loco  pela  ex-modelo  Vivi  Haydu (apud BRAGA;

PRADO, 2011, p. 198). 

Outras magazines e casas de moda aderiram aos desfiles, como forma de divulgação

dos modelos copiados da moda francesa à sua clientela de luxo. Um dos exemplos históricos

para o Brasil foi a Casa Canadá, no Rio de Janeiro, entre os anos 1940 e meados de 1960, que

já estabelecera sua lógica de realização com duas temporadas (outono-inverno e primavera-

verão) (CHATAIGNIER, 2010). A organizadora dos desfiles, Mena Fiala, relatou (BRAGA;

PRADO,  2011  p.  152):  “Como eu  tinha  visto,  no  cinema,  passar  manequins,  achei  uma

beleza! […] Eu disse: ‘Vamos convidar a imprensa’. Porque eu li no jornal que em Paris se

fazia  uma  première para a imprensa.” Casas de moda finas eram elaboradas  no Brasil  ao

modelo das maisons parisienses, como a paulista maison Madame Rosita, segundo Braga &

Prado (2011, p. 162):

[…]  aprendeu  também  –  sempre  imitando  Paris  –  que  os  desfiles  de  moda
repercutiam  bem  e  promoviam  as  vendas.  E  começou  a  realizá-los,  com  fins
beneficentes: o primeiro aconteceu em 1939, no Hotel Esplanada (que ficava atrás
do Teatro Municipal de São Paulo), com o diferencial  de que não só os modelos
apresentados,  mas também as manequins  eram francesas  […] Outros  desfiles  de
moda francesa, realizados por Madame Rosita, aconteceram em 1944, outra vez no
Esplanada e, no ano seguinte, no Teatro Municipal – este bastante diferente por ter
ocorrido num palco de teatro, com iluminação e coreografia, pelo que foi chamado
“desfile espetáculo”.

Muitos desfiles dessa época no Brasil eram feitos a partir de eventos beneficentes para

a alta sociedade e nos concursos de beleza de Miss que passaram a acontecer constantemente

no país. Foi o caso da têxtil Companhia Progresso Industrial do Brasil, ou Bangu, que visou a

realização de desfiles de Miss como estratégia de marketing para a valorização do algodão na

época. A empresa realizou etapas regionais no meio de elite por todo o país, a partir de um

calendário fixo que durou quatro edições bianuais. Junto aos desfiles das magazines e casas de

moda brasileiras, os desfiles dos eventos beneficentes e concursos serviram também, segundo

Braga & Prado, para popularizar o formato dos desfiles de moda e o que viria a ser a profissão

de modelo, bem como foi palco onde os então costureiros brasileiros materializavam seus

croquis e mostravam seu trabalho.

A partir dos anos 1950, os costureiros brasileiros passaram a dar o tom das criações e

dos desfiles no país, vinculados a tais eventos beneficentes,  bailes e concursos de beleza.

Braga & Prado creditam José Ronaldo, que assinava as roupas do Miss Elegante Bangu, como

o pioneiro das criações da alta moda sob medida. A modista Boriska, vencedora do Agulha de
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Ouro em 1955, realizava desfiles beneficentes que mesclavam cópias de costureiros franceses

a criações próprias, e a Casa Canadá, transformada em Canadá de Luxe, também misturava

modelos  parisienses  e  brasileiros  em seus  desfiles,  que  apresentavam,  ainda,  fantasias  de

carnaval. Outros costureiros viriam com destaque entre as décadas de 1950 e 1970, como o

baiano  Dener  Pamplona,  Clodovil  Hernandes e  Darcy  Penteado.  Esses  costureiros

participavam de competições, como o troféu Agulha de Ouro e o Festival da Moda Brasileira,

e desfilavam em eventos promovidos por empresas têxteis, como a  Fábricas Matarazzo e a

Rhodia, e pela Feira Nacional da Indústria Têxtil, a Fenit (que existe até hoje, desde 1958).

Fontes: Braga; Prado (2011, p. 162); Acervo Estadão (2015). 

Os desfiles da Fenit foram, por bastante tempo, os mais importantes do país74. A feira

começou  com  caráter  bastante  comercial,  apresentando  desfiles  formais  de  modelos  de

vestidos estrangeiros. O desenvolvimento da feira e a adesão de empresas têxteis, como as

próprias Matarazzo e Rhodia, passaram a promover com maior força os costureiros brasileiros

convidados. Já em 1966, contava com 328 desfiles, promovendo glamour em shows de moda,

em  que  as  empresas  participantes  investiam  e  competiam  com  a  melhor

apresentação/espetáculo.  Esse  formato,  que  deixava  a  Feira  da  Fenit  com  caráter  mais

promocional, volta ao comercial e às vendas em stands nos anos 1970, quando foi extinta. As

confecções e o  prêt-à-porter, que já ameaçavam o protagonismo da Alta Costura na moda

brasileira, deram o tom dos shows-desfiles da Rhodia na década de 1960, promovidos pelo

publicitário da empresa, Livio Regran: vemos que os desfiles de moda já haviam se afirmado

74 Uma matéria do Jornal Estadão na internet (ESTADÃO; SACONI, 2015) considerou as feiras da Fenit de
1960 como “a São Paulo Fashion Week” da época.

Figura 18: Desfile de moda por Madame Rosita no Hotel Esplanada em São Paulo, 1939 e Modelo desfilando
com roupa de banho na Fenit, 1960
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como  estratégia  de  comunicação,  publicidade  e  marketing para  a  moda  no  Brasil.  Eram

realizadas mostras mais lúdicas,  com cenários temáticos  e com apresentações  musicais  de

artistas  da  MPB  e  de  atores  conhecidos  nacionalmente.  “Entre  os  esquetes  teatrais,

aconteciam os desfiles. Era como se fosse necessário apresentar um show extra para fazer o

público assistir à apresentação das roupas.” (BRAGA; PRADO, 2011, p. 341).

Por outro lado, alguns formatos de desfiles diferentes dos clássicos já eram realizados

esporadicamente desde os anos 1950, como a performance Uma nova moda, para um novo

homem, realizada no evento Experiência n.º 3, pelo artista plástico  Flávio de Carvalho, em

1956. Ainda, o desfile prêt-à-porter de José Gayegos, em 1960, em que trocou os desfiles da

Alta Costura, feitas com o vai e volta de meninas à música de jazz ou ópera, por atabaques de

Umbanda, banda de rock e equipamentos de luz negra: “E coloquei quatro, cinco manequins

na passarela,  ao mesmo tempo,  e elas  dançavam…”, relatou o costureiro (apud BRAGA;

PRADO, 2011, p. 300).

Alavancada pelo prêt-à-porter, o crescimento da indústria têxtil e das confecções no

Brasil fez com que uma fase de uma série de feiras e entidades surgissem, ora para promover

a indústria têxtil ou a de confecções, ora para juntar esforços de costureiros da Alta Costura

ou de estilistas do prêt-à-porter para a realização de desfiles conjuntos. Nos anos 1980 foram

criadas a  Associação Brasileira  dos Estilistas de Moda (Abemoda), que durou seis anos e

realizou desfiles para confeccionistas, e a Associação da Alta Moda Brasileira (Aambra), que

durou cerca de três anos, e realizou desfiles com grandes passarelas e manequins famosas. No

mesmo período, foi criada a Câmara de Moda do Rio de Janeiro, que pretendeu, segundo

Braga & Prado, pensar um calendário para a moda brasileira, mas teve vida curta, igualmente

às  outras  associações.  Em  termos  sindicais,  há,  ainda  hoje,  o  Sindicato  da  Indústria  do

Vestuário Feminino e Infantojuvenil de São Paulo e Região (Sindivest) (derivado de outro

sindicato dos anos 1930), que se envolve em questões salariais e de prestação de serviços,

como o Moda-Rio Sindiroupas, este mais envolvido com desfiles das feiras de moda dos anos

1980. No entanto, esses e outros esforços não chegaram a estabelecer uma cultura de moda no

país, nem um calendário oficial que desse o tom para a indústria da moda no Brasil. Os órgãos

e instituições de moda tinham existência curta e não conseguiram interferir nem promover

diretrizes, como um calendário unificado, para a moda brasileira.

Braga & Prado observam que na década de 1990 eventos de estilistas e de jovens

criadores  eram realizados  também  na  cena  clubber e  da  música  eletrônica,  comportando

desfiles realizados em boates ou feiras alternativas. Nesse cenário, surgiram algumas semanas

de moda no Brasil, com algum ordenamento semestral, passando, aos poucos, a substituírem
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as feiras têxteis  e de confecção como espaço de lançamento de coleções.  O autor destaca

como primeira  a  Semana de Estilo Leslie, surgida no Rio de Janeiro,  em 1992, realizada

anualmente até 1994 – e que viria a se tornar a Semana de Estilo BarraShopping, em 1996, e

Fashion Rio, a partir de 2002. Desde então, se estabeleceria uma grande diferença entre as

semanas de moda brasileiras e estrangeiras, como a tradicional parisiense: enquanto esta era

suportada por uma instituição representativa – a Chambre Syndicale –, a realização brasileira

se caracterizou por estar ancorada de maneira mais intensa pela iniciativa privada.

Esse  foi  o  tom  que  marcou  a  criação  da  São  Paulo  Fashion  Week,  considerada

nacional e internacionalmente como a semana de moda brasileira e a maior da América Latina

(FIEB, 2017), já tendo sido creditada pelo Jornal The New York Times como a quinta semana

de moda mais importante do mundo, atrás somente do  Big Four (NYT, 2011a). O evento

remonta o  Phytoervas Fashion, evento semestral  que foi criado em 1993, comandado por

Paulo Borges, então produtor de uma edição brasileira de um famoso concurso de modelos, o

Look  of  The  Year da  agência  Elite  Models,  e  sua  patrocinadora,  a  marca  de  xampus

Phytoervas.  Como contam  Braga  & Prado,  a  primeira  edição  desse  evento  foi  realizada

durante três dias em um galpão da Vila Olímpia, em São Paulo, com um desfile por noite, dos

então  jovens  talentos  Walter  Rodrigues,  Sônia  Maalouli (Cia.  do  Linho)  e  Alexandre

Herchcovitch.  Essa  época  é  creditada  por  profissionais  e  modelos  que  trabalharam  no

Phytoervas Fashion como um momento romântico da moda e da realização de desfiles no

Brasil,  pois a estrutura ainda não se comparava à atual e muitas vezes não havia salário.

Segundo Betty Prado (apud BRAGA; PRADO, 2011, p. 549), modelo e também assistente de

Paulo Borges à época,  “da primeira  à terceira  edição,  nenhum modelo ganhou nada,  nem

roupa… Todo mundo fez de graça; a Claudia Liz, que era super top; a Alessandra Berriel, os

maquiadores,  todo mundo”.  Herchcovitch revelou que,  com o  Phytoervas  Fashion, teve  a

oportunidade de contar com uma equipe de iluminação e som trabalhando para ele, e Walter

Rodrigues lembra  que  a  existência  de  profissionais  específicos  da  composição  e

funcionamento de um desfile, como passadeiras e camareiras, começaram a ser pensadas, em

grande medida, a partir desse evento (apud BRAGA; PRADO, 2011).

O Phytoervas Fashion viu seus números e relevância nacionais aumentarem nos anos

seguintes,  de nove nomes desfilando nas  três  noites  na segunda edição,  realizada  em um

Galpão no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a cinco marcas a cada noite em sua terceira

edição, em 1995, quando o público já chegava a 1.200 pessoas. A essa atura, já havia seleção

dos estilistas e marcas a desfilarem, bem como uma regra que determinava que cada um deles
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só poderia  desfilar  no  evento  no  máximo  três  edições75,  para  que  novos  talentos  fossem

lançados. 

Após uma cisão entre a empresária  da Phytoervas e o produtor  Paulo Borges, este

criou, junto a sua empresa, a Luminosidade, uma outra proposta de evento bianual de desfiles

(fevereiro e julho), o MorumbiFashion, ancorado pelo Morumbi Shopping como patrocinador.

Segundo Braga & Prado, o produtor não visava mais lançar estreantes, mas “estabelecer uma

semana de moda sazonal  com estilistas  profissionais,  preenchendo um vácuo histórico  da

moda brasileira” (p. 555) e instalar “uma cultura de moda no país […] construir a percepção,

nas pessoas, da cultura do design” (p. 573). A concorrência entre os dois eventos chegou a

dividir os profissionais, inclusive modelos, que trabalhariam em um ou no outro evento. O

Phytoervas Fashion existiu por mais três anos76, tendo também mudado a sua dinâmica, de um

espaço de lançamento de novos talentos a um prêmio onde, dentre os ganhadores de diversas

categorias – como o de modelo do ano por Gisele Bündchen, na edição de fevereiro de 1997

–, as coleções eram desfiladas.

Fontes: Braga; Prado (2011, p. 548); JC Online (2000).

75 Segundo  Braga & Prado (2011),  alguns estilistas, inclusive aqueles que ficaram “órfãos” do Phytoervas
Fashion, já realizavam desfiles independentes. Havia, também, aqueles que faziam parte da cena alternativa,
como a feira Mercado Mundo Mix, criado na cidade de São Paulo em 1994, e a Casa de Criadores, que
iniciou por volta de 1997 com o nome “Semana de Moda”, e passou a se chamar Casa de Criadores  –
Semana de Moda em 2000. Ainda, ocorre desde 1999 em Fortaleza o Dragão Fashion, um dos eventos de
moda autoral mais importantes da América Latina.

76 O fim do evento é explicado pela venda da Phytoervas a outra empresa de cosméticos, que dizia não se
interessar pelo prêmio de moda e visar outras estratégias de marketing (BRAGA; PRADO, 2011, p. 556).

Figura 19: Desfile da Cia. do Linho na I Edição do Phytoervas Fashion, São Paulo, 1994 e Desfile no
MorumbiFashion, São Paulo, 2000
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A primeira edição do MorumbiFashion – Calendário Oficial da Moda Brasileira, em

1996, objetivava, já em seu nome, estabelecer um calendário para a moda do país, a partir da

lógica da sazonalidade. Realizado na Bienal do Ibirapuera em São Paulo – tendo passado por

vários de seus pavilhões nas edições seguintes, bem como pelo Jockey Club de São Paulo e

pelo próprio MorumbiShopping –, contou com 32 marcas de estilistas brasileiros distribuídos

em sete dias de evento. A inspiração de Paulo Borges, segundo Braga & Prado, foi a semana

de  moda  de  Nova  Iorque,  criada  em 1993,  que  conseguia  aliar  glamour  ao  varejo,  uma

característica também brasileiras. Vemos que, nesse momento, há justamente o embate de soft

powers e simbolismos das  Fashion Weeks do  Big Four,  especialmente entre Paris e Nova

Iorque,  como  influenciadoras  de  semanas  de  moda  pelo  mundo:  enquanto  a  primeira

sustentava  sua  posição  de  primor  e  tradição  na  elaboração  das  roupas,  a  cidade  norte-

americana  era estabelecida  como ambiente  de badalação  fashion e  modelo de  negócios  e

comercialização.

Braga & Prado contam que houve críticas ao  MorumbiFashion nos primeiros anos,

especialmente em relação a uma pouca criatividade e certa uniformidade entre o apresentado

pelas  marcas/estilistas.  Já  com  a  estrutura  e  o  know  how construídos  nessa  trajetória  da

realização de desfiles, o evento perde o patrocínio do Morumbi Shopping em 2001, quando

finamente passou a ser chamado de São Paulo Fashion Week (SPFW), retornando à Bienal do

Ibirapuera, onde seriam realizadas várias de suas edições seguintes. Na edição de dez anos do

evento, realizada em 2007, a SPFW recebeu cerca de 75 mil pessoas.

A SPFW e seu formato atual

Quando pensamos nos tipos de desfiles realizados na  SPFW, é importante atentar à

lógica  interna  desse  evento,  pois  o  desfile,  como componente  criativo  da  ideia  de  moda

apresentada junto ao corpo vestido de cada marca e estilista, depende também do quanto se

queira ou possa investir para além da roupa. Segundo depoimento de Paulo Borges em 2007

(apud BRAGA; PRADO, 2011, p. 580):

Hoje, a Luminosidade77 investe em cada edição R$ 6,5 milhões, e os estilistas, nas
produções dos seus desfiles, investem [somados] mais uma quantia como essa. A
produção do desfile, a cenografia, o convite, a infra toda é deles. […] No mundo
inteiro não há nada parecido…

77 Em 2008, a própria Luminosidade teve parte de suas ações adquiridas pela Holding de gestão de marcas
InBrands (BRAGA; PRADO, 2011). A última notícia, de abril de 2018, foi que parte das ações da SPFW foi
comprada  pela  IMM Participações  (propriedade  da  Mubadala  Development  Company,  de  Abu  Dhabi)
(FOLHA…; DINIZ; MESQUITA, 2018).
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Somam-se a isso os próprios critérios de seleção dos estilistas e marcas a desfilarem:

Braga & Prado informam que enquanto nos EUA e em alguns lugares da Europa não há

seleção, e sim o pagamento fixo para o aluguel da sala de desfile e um adicional para o nome

figurar no line up78, na SPFW há uma seleção quanto à inovação, o design (como identidade

do criador para a empresa), e também quanto à qualificação e distribuição,  compondo um

dossiê de estratégias. De certo modo, essa combinação compreende um conjunto em que as

pretensões  parecem  voltadas  à  criação  de  uma  moda  com  identidade,  inserida  em  um

pensamento bem comercial; de fato, segundo a compreensão de Paulo Borges, “moda não é

evento,  é negócio” (p.  582),  atentando,  ainda,  para os evidentes efeitos dos investimentos

realizados  por  grandes  empresas  na  moda,  justamente  pela  qualidade  dos  desfiles

apresentados na SPFW.

Também devemos  atentar  ao  elenco  de estilistas  e  marcas  que  vêm desfilando na

SPFW nos últimos anos. Se uma de suas predecessoras, a Phytoervas Fashion, se configurava

como uma reveladora  de  novos talentos,  atualmente  grande parte  do material  desfilado é

proveniente de nomes já conhecidos. Com os critérios de seleção da SPFW se baseando em

um composto que revela  a capacidade inovadora e mercadológica das marcas e criadores,

podemos imaginar que os novos estilistas e marcas que figuram nesse evento possuem um

mínimo de estrutura já estabelecida para sustentar sua existência e inserção mercadológicas.

Para os novos estilistas, foi criada, no mesmo período do estabelecimento do evento como

São Paulo Fashion Week, o Hot Spot, que visava funcionar como uma espécie de incubadora

para novos talentos,  enquanto a  SPFW voltava-se a  estilistas  consagrados.  Além disso,  o

próprio  Paulo  Borges (apud BRAGA;  PRADO,  2011)  opinou  não  ver  necessidade  da

existência de outras semanas de moda de regiões do Brasil, o que nos leva a crer em certo

caráter exclusivo do evento – ainda que cada semana de moda existente pelo mundo tenha sua

própria lógica de exclusividade.

A  própria  lógica  da  indústria  de  moda  na  qual  cada  Fashion  Week se  encontra,

influencia no tipo de roupa que será mostrado nos desfiles. Vimos que uma semana de moda

tradicional, como a de Paris, está vinculada a uma entidade representativa que desenvolveu o

mercado de moda local historicamente, estabelecendo o calendário de sua  Fashion Week e

implementando suas próprias diretrizes para criação e participação na semana de moda. No

caso do Brasil,  a  SPFW, que é a maior  semana de moda do país,  não é necessariamente

vinculada  e  nem  depende  de  tais  entidades,  em  verdade,  tendo  estado  ligada  a  gestões

privadas de eventos, shoppings e empresas ao longo de sua história. Se pudéssemos comparar

78 Se refere ao elenco de marcas e estilistas que fazem parte da programação de uma semana de moda.
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com a entidade  sindical  francesa,  no caso do Brasil  a Associação Brasileira  de Estilistas

(Abest),  criada  em  2003,  por  exemplo,  assim  como  nas  outras  tentativas  de  criação  de

associações, também não significou a ordenação e o estabelecimento principal de uma lógica

de  funcionamento  para  a  moda  brasileira  e  nem  um  calendário  para  tal79.  Esse  papel

finalmente coube, após anos de tentativa, à inciativa privada, na figura da  SPFW e de sua

antecessora.80

De todo modo,  Braga & Prado atentam para o papel e o desenvolvimento da  SPFW

para  a  moda do país.  O evento  impulsionou  a  profissionalização  do setor,  após  anos  de

aprendizagem e aperfeiçoamento  sob o ímpeto de outros  eventos,  costureiros,  criadores  e

produtores que, mesmo em um meio ainda em vias de organização, gostariam de expor moda.

Projetou e alavancou, nacional e internacionalmente, a carreira de modelos, formatou lógicas

de  funcionamento  de  áreas  específicas  na  realização  de  desfiles,  como  a  produção,

maquiadores, cabeleireiros e o styling81 para a mostra de coleções, um dos determinantes do

visual, dos conceitos e das dinâmicas das modelos nas passarelas:  é “aquele que define a

imagem de um desfile; […] nos desfiles, ele interfere na atitude das modelos e opina sobre

cenário  e  trilha  sonora.”  (SABINO  apud BRAGA;  PRADO,  p.  515).  De  fato,  o  evento

conseguiu,  por  sua  importância  reconhecida  para  a  moda  brasileira,  profissionalizar  seus

vetores e organizar a própria cadeia produtiva, fazendo com que, de alguma maneira, o têxtil,

as confecções e a venda conversassem entre si,  em tordo de um calendário minimamente

esperado. 

O estabelecimento de um calendário para a moda no Brasil foi, por muito tempo, uma

questão desejada e central à organização interna do setor, e ecoa diretamente no tipo de roupa,

seus tecidos, cores e formas, que serão mostrados como corpos vestidos nas passarelas. De

acordo  com  Braga  &  Prado,  ao  menos  desde  2010,  debates  sobre  a  peculiaridade  do

calendário da moda brasileiro haviam se intensificado, em que uma das queixas seria o tempo

muito curto entre a realização dos desfiles e a ida às lojas: o estilista da marca Ellus e sócio da

InBrands, Nelson Alvarenga (apud BRAGA; PRADO, 2011), se queixava do curto espaço de

tempo, de cerca de três meses, entre o desfile e a comercialização das coleções nas lojas.

79 Segundo informações de  Braga & Prado (2011), a Abest surgiu em decorrência da projeção dos estilistas
brasileiros no exterior.

80 Apesar das diferenças entre o modelo brasileiro e o de uma Fashion Week que é fortemente amparada por
uma associação representativa (a PFW, por exemplo), segundo Braga & Prado (2011) a gestão privada dos
eventos  de  moda  é  uma  tendência:  a  própria  gestora  da  SPFW,  a  Luminosidade,  gerida  pela  empresa
InBrands, passou a controlar também o Fashion Rio desde 2009. Enquanto isso no exterior, a NYFW, como
vimos, é gerida já há algum tempo por empresas privadas, chegando a fechar contratos de representação
comercial por tempo determinado com outras semanas de moda ligadas a entidades representativas, como a
francesa, a inglesa e a italiana.

81 Trabalhar a imagem do produto para torná-lo atraente ao público e/ou ao consumidor.
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Como  exemplificamos  anteriormente,  Paulo  Borges já  reconhecia  uma  incompatibilidade

entre as datas dos processos produtivos da cadeia da moda no Brasil (como a existência de

liquidações de verão em pleno verão) e o próprio período de realização da  SPFW: “O que

entrou nesse ingrediente? O real time, a comunicação on-line, a velocidade do mudo. Hoje, os

europeus sofrem exatamente pelo longo prazo de sua produção […]”, comentou (p. 583).

A discussão sobre a sazonalidade e o calendário da moda no Brasil terá ecos mais

efetivos atualmente, quando o evento repensa não só no tempo em melhor conexão com a

cadeia produtiva, mas a própria temporalidade do sazonal em relação à realidade das estações

do ano do Brasil. Assim, a 41a edição da SPFW, de abril de 2016, disse assumir “sua crença

na  independência  da  moda  em relação  às  estações  do  ano”,  ainda  que,  no  histórico  das

temporadas em seu site oficial (FFW, 2016c), figure como “Verão 2017” – sendo a última

edição “nomeada” com uma estação do ano. Vale observar que a  SPFW representa a moda

brasileira  para o mundo, mas cuja  identidade é frequentemente vista internacionalmente a

partir de uma referência identitária carioca, tropical, das estampas, da mostra dos corpos e da

moda praia, mesmo não sendo propriamente o clima base da cidade de São Paulo.

É  também  a  partir  dessa  edição  41  que  a  SPFW pareceu  voltar  o  olhar  ao

reconhecimento da dinâmica do imediatismo proporcionado pelas novas mídias e tecnologias,

que envolve os processos de aceleração da informação e do consequente desejo de moda na

atualidade. Por isso, como ainda informado em seu site, ela se colocou como aquela Fashion

Week que “sai mais uma vez na frente, como primeira semana de moda do mundo a anunciar

o alinhamento de seu calendário com a chegada dos lançamentos ao varejo a partir de 2017”,

ainda que não se refira ao termo  see now, buy now em seu texto de apresentação no site

oficial.

Essa  nomenclatura  aparecerá,  de  fato,  na  edição  seguinte,  a  42a –  a  que  nos

debruçaremos aqui –, quando o evento se intitulou como “a primeira semana de moda no

mundo a adotar o conceito  see now buy now, que […] já vem sendo incorporado de forma

ainda isolada por algumas grandes marcas  internacionais.”  (FFW, 2016b) Essa edição,  de

outubro  de  2016,  nomeada  SPFWTRANSN42 (com  os  devidos  negritos)  –  referida

popularmente apenas como  SPFW4282 – foi a primeira a desvincular sua nomenclarura das

estações do ano, adotando o termo TRANS. Coincidência ou não, é nessa edição que todo um

desfile é dedicado, em tema e presença de modelos na passarela, à transexualidade, através do

desfile do estilista Ronaldo Fraga, desfile sobre o qual lançaremos um olhar sobre os corpos

vestidos nessa pesquisa. O texto de apresentação da SPFW42 em seu site ainda argumenta que

82 Até mesmo porque, nas edições seguintes, já não há o termo TRANS compondo o nome.
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a  utilização  do  termo  TRANS  se  refere  a  “Transformação,  transgressão,  transição”,  que

reconhece novamente as mudanças do início do século, a “novas maneiras de fazer as coisas

[…] O prefixo trans traduz a ideia de ir além. Serve para nos provocar.”. O texto cita algumas

das marcas que desfilariam naquela edição, informando que aquela seria a estreia da marca

LAB,  do  rapper  Emicida e  seu  irmão  Evandro  Fióti.  Como também veremos  em nossas

análises, esta presença já poderia ser uma indicação do que representaria posteriormente um

dos signos dessa dita mudança no evento.

A  SPFW42 (FFW, 2016b) aconteceu de 23 a 28 de outubro de 2016, na Arena de

Eventos do Parque do Ibirapuera em São Paulo, ocupando, ainda, outros locais da cidade e

contando com eventos e iniciativas paralelas: as exposições fotográficas  Lino + Miro – A

construção da imagem e  Essência, e o projeto multidisciplinar  Fio da Meada, no Shopping

Iguatemi São Paulo, com a presença de nomes nacionais e internacionais da moda, do varejo e

do consumo. Para a nossa pesquisa, nos deteremos especificamente sobre a programação de

desfiles, distribuídos em seis dias de evento. O calendário (FFW, 2016d) variou o número de

desfiles apresentados por dia, sendo o primeiro dia com somente um, o da marca Animale –

que também será objeto na nossa reflexão –, tido como o “de abertura”, e os dias seguintes

variando de quatro a seis desfiles.

Ao todo, 26 marcas e/ou estilistas apresentaram suas coleções na SPFW42. Dentre os

gêneros e vertentes específicos de coleções83, contabilizamos (APÊNDICE F): 15 desfiles de

moda  feminina,  sendo  que  um  apresentou  algumas  peças  de  moda  praia,  dois  foram

efetivamente de marcas de moda praia, e um de moda esporte – segundo o site FFW (FFW;

YAHN, 2016), foi a primeira vez que uma “marca  fitness” apresentou desfile na SPFW; 10

desfiles de moda mista (feminina e masculina), sendo que um apresentou algumas peças de

moda praia; e somente um desfile exclusivo de moda masculina – do estilista João Pimenta,

que foi também o diretor criativo da coleção apresentada no desfile misto da Lab. A maioria

dos desfiles da SPFW42 foi, portanto, para a moda feminina. 

Quanto aos corpos que vestiam as roupas, compondo os corpos vestidos apresentados,

percebemos uma maioria de corpos magros. Um dado interessante são as modelos recordistas

de desfiles na edição 42 da SPFW: o site FFW (FFW; FFW MODELS, 2016) destacou nove

modelos recordistas participando de 10 a 18 desfiles, as quais é possível observar que todas

tinham o biotipo magro comum às modelos das passarelas. Por outro lado, o desfile da Lab

83 Ainda que sobre a influência de uma atmosfera de mudanças de lógicas globais de formas de presença, que
trazem discussões, por exemplo, sobre as possibilidades do vestir e a chamada “moda agênero”, a SPFW não
dissipou os tipos de moda e coleções que podemos classificar  como feminina e masculina,  e,  ainda, as
vertentes específicas, como a moda praia.
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apresentou modelos gordas em seu desfile, como parte componente de sua proposta de moda e

de forma de apresentação, e Ronaldo Fraga levou às passarelas o elenco completo de modelos

trans femininas para reforçar o discurso presente em sua coleção. Vale dizer que uma das

modelos desse desfile de mulheres transexuais, Valentina Sampaio, também esteve em outros

da  SPFW42,  como  os  da  Experimento  Nohda e  de  Helô  Rocha,  tendo  sido  considerada

também recordista  pelo jornalista  Bruno Astuto para a Época online (ÉPOCA; ASTUTO,

2016).

Como um panorama quanto aos tipos de roupas apresentadas nos desfiles da SPFW42,

podemos mencionar alguns que, a nosso ver, são frequentemente considerados como mais

“tradicionais” ou “convencionais” (como vestidos para mulheres ou peças de alfaiataria, por

exemplo)  e  aqueles  mais  “diferentes”  (no  caso,  diferentes  do  que  é  propagado  como

tradicional ou “normal”) – fazendo, antes, a ressalva que nossa intenção não é fixar e limitar a

diversidade de sentidos e formas de uso que podem ser conferidos aos desfiles e aos tipos de

roupas.  No  primeiro  caso,  em  que  são  mostradas  peças  mais  tradicionais,  temos  como

exemplos o desfile do estilista  Vitorino Campos para a marca  Animale, repleto de tecidos

consistentes e alfaiataria,  e o de  Reinaldo Lourenço, também com alfaiataria e sobretudos

trench coats84.  No segundo caso,  podemos exemplificar  com o apresentado no desfile  de

Fernanda Yamamoto, com suas peças em formas esculturais  e tecidos que sugeriam certo

caráter  experimental,  e  o  desfile  da  Just  Kids,  que  levou  ao  máximo  o  revival  de  um

streetweare punk  anos  1990,  com  destaque  para  roupas  bastante  amplas  e  maquiagens

borradas e escritas sobre os rostos. Dentre os desfiles moda praia, é possível perceber também

diferentes  propostas:  enquanto  a  Água  de  Coco mostrou  uma  moda  praia  de  formas  de

biquínis e maiôs mais convencionais (mesmo que bastante atuais, como hot pants) e de maior

cobertura corporal,  Amir Slama apresentou uma moda praia na cor preta e em formatos de

maiôs asa deltas, como os usados nos anos 1980 no Brasil.

84 Tipo de sobretudo típico da marca de moda Burberry, criado pelo britânico Thomas Burberry para proteger
os soldados do frio durante a Primeira Guerra.
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Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016d; 2016e).

Podemos traçar, ainda, um breve panorama quanto aos tipos de espaço utilizados para

os desfiles de moda da SPFW42 – ainda que, novamente, sem a intenção de uma limitação. O

espaço do desfile se refere à composição cênica que envolve e apresenta o corpo vestido, e

compreende  arranjos  artísticos  e  simbólicos  quanto  à  locação  e  outros  elementos,  como

passarela, telões e iluminação. Na SPFW42, metade dos desfiles (13) foi realizado no local

oficial  do  evento,  o  Parque  do  Ibirapuera,  e  os  outros  13  aconteceram  fora,  em  outros

espaços85, em horários de variaram de 10 h a 20h30. De forma geral, o evento apresentou

desfiles aparentemente mais convencionais, com passarela em cor neutra, elevada ou sobre o

próprio chão, sem maiores investimentos em cenário, como o da Iódice, no prédio antigo que

comporta a confecção da marca,  ou como grande parte dos desfiles realizados na própria

Arena de Eventos do Parque do Ibirapuera, a exemplo dos de Patrícia Viera, Lab e Animale.

Outros desfiles foram realizados em locações que compuseram cenários mais incrementados e

instigantes, como livros ao fundo no desfile da Lolitta, que foi realizado em uma livraria, ou a

marca Água de Coco, que modificou e adornou sua própria loja conceito em São Paulo para

realizar seu desfile, com folhagens que completaram o clima tropical de sua coleção moda

praia. As armações metálicas do Teatro Oficina, local que é ícone para o teatro brasileiro,

85 A Vix não apresentou sua coleção em um desfile, mas como um press preview (pré-estreia para a imprensa).

Figura 20: Looks do desfile de Fernanda Yamamoto e do desfile de
Amir Slama na SPFW42 2016
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compuseram a locação do desfile da Experimento Nohda, e o histórico Teatro São Pedro foi

palco do desfile de Ronaldo Fraga.

A entrada nos desfiles da SPFW é realizada mediante convite, em caráter exclusivo,

como é comum nas principais semanas de moda pelo mundo. Ao longo do aprimoramento da

SPFW, inserida na própria história da moda brasileira e seu processo de profissionalização,

vimos  que  ela  se  constituiu  como  o  maior  evento  de  moda  da  América  Latina,  sendo

reconhecido  como  um  dos  grandes  mundias.  Vale  ressaltar,  no  entanto,  que  o  clima  de

exclusivismo  que  parece  existir  também  na  Fashion  Week do  Brasil,  não  acontece  nos

mesmos moldes e pelas mesmas razões do exclusivismo e da sofisticação parisiense. 

Ainda assim, não deixa de existir, nesse quesito, uma questão simbólica que envolve a

história  dos  desfiles  de  moda  brasileiros,  geralmente  circunscritos  a  um  grupo  da  alta

sociedade ou a nichos restritos de criativos. Atualmente, a SPFW figura como um dos lugares

privilegiado do parecer, o que confere certa aura aos seus participantes: tanto aos estilistas que

lançam suas coleções, quanto às modelos, que anseiam por poder desfilar como os corpos

vestidos  de  suas  passarelas,  e  também em relação  ao  público,  que  aparece  como corpos

vestidos entre o cotidiano e o incidental,  pois realizam toda uma preparação visual para o

comparecimento  no  evento  –  as  fotos  nas  redes  sociais,  com os  looks utilizados  para  a

ocasião,  representam  uma  grande  conquista.  Ao  lançarmos  um  olhar  mais  apurado  e

específico sobre a edição 42 da SPFW, vamos perceber a composição de toda uma ambiência

que  põe  os  corpos  de  seus  desfiles,  os  corpos  vestidos,  em  evidência,  nos  podiums  da

presença.

4.2 As dimensões estética e artística dos desfiles de moda

Entre artístico e mercadológico

As apresentações de coleções de moda passaram a envolver, com o tempo, elementos

cênicos junto à atividade do corpo em movimento, no formato já reconhecido do desfile de

moda. É possível notar, em um evento de moda como a São Paulo Fashion Week ou a Paris

Fashion Week, uma série de arranjos criativos e artísticos presentes nas roupas e nos looks de

suas coleções, mas também nos elementos que compõem sua forma de apresentação “desfile

de moda”,  como locação,  iluminação,  trilha sonora,  e mesmo naqueles itens que parecem

“despretensiosos” ou comuns a esse tipo de mostra:  o andar das modelos  na passarela,  a
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coreografia e o tipo de palco, que são também elementos-guia da situação proposta para o

corpo vestido,  nessa  espécie  de  cena,  elaborada  como uma nova  sugestão  de  presença  e

aparência para o estilo  contemporâneo.  São esses elementos  da composição do desfile  de

moda  que  sobressaem  como  um  conjunto  visual  e  mesmo  conceitual,  configurando  sua

existência aos olhos do público. 

As formas de composição e as qualidades que podem ser observadas nos desfiles de

moda  nos  enviam  para  além  de  seus  objetivos  comerciais.  Se  realmente  aliados  ou

camuflando as intenções de divulgação da marca, o arranjo de tais elementos acaba por inserir

esse tipo de apresentação nos contornos nem sempre precisos das expressões artísticas. Ginger

Gregg  Duggan (2002,  p.  5)  dirá  que  alguns  desfiles  atualmente  se  configuram  como

“minidramas completos”, e que o que os separa de uma relação maior com o teatro é o seu

objetivo primeiro de ser uma estratégia de marketing. Mas quando observamos que o elenco

de qualidades dos desfiles de moda, dispensados para tais fins mercadológicos, está inserido

no  mundo  da  elaboração  criativa  e  dos  elementos  artísticos,  com  finalidade  de  também

provocar emoções no observador, podemos compreender a existência de seu caráter artístico e

sua qualidade estética. 

Deste  modo,  podemos  pensar  sobre  os  desfiles  de  moda  de  maneira  mais  ampla,

considerando,  além de  seu  papel  como instrumento  comercial  e  de  divulgação  da  moda,

igualmente como uma apresentação que visa sugerir e instigar certos sentimentos no público a

partir  de  arranjos  artísticos,  se  configurando como um complexo  estético.  Ao refletirmos

sobre a qualidade estética de uma obra ou apresentação de arte, e mesmo de algum objeto ou

situação mais corriqueira,  acreditamos que antes de nos voltarmos aos seus aspectos ditos

“artísticos”,  devemos  procurar  entender  do que se trata  essa  qualidade  estética  de coisas,

mostras  e  eventos.  Nos propomos partir  do que considera  o filósofo Luigi  Pareyson, que

entende a estética como reflexão “[…] na qual entra toda experiência que tenha a ver com o

belo e com a arte […] a contemplação da beleza, quer seja artística, quer natural ou intelectual

[…]” (2001, p. 5).

Essa afirmativa nos coloca, em primeiro lugar, a questão da beleza e do belo como

“objeto”  dessa  reflexão  e  meio  dessa  experiência.  Consideramos  aqui  o  belo  em  duas

vertentes. Uma que, como mostrou Guyau (2009), tem a sua parcela comunal, aquela que se

refere à ligação entre os indivíduos por uma “solidariedade inconsciente entre os sistemas

nervosos” (p. 83), em que há a transmissão e o compartilhamento das emoções resultantes da

experiência social e que se manifestam na vida individual. “O sentimento do belo não passa
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de uma forma superior do sentimento da solidariedade e da unidade na harmonia; ele é a

consciência de uma sociedade em nossa vida individual.” (p. 86)

A segunda vertente a partir da qual consideramos o belo é a da experiência com a

beleza e com a arte, como afirmou Pareyson (2001) na passagem em questão. Se esse contato

não provoca sempre e em todos “uma experiência”,  no sentido que parece convocar uma

maior  efetividade  e  transformação  do  sujeito,  como  colocado  por  Dewey (1974),  é  este

mesmo autor que nos permite afirmar, ainda, que o tipo de experiência não depende de sua

condição (artística, intelectual ou uma ação prática), mas se trata de um conjunto de ações que

fazem sentido como a completude de um processo, que revelem “interesse em completar uma

experiência”  (p.  250).  Essa  dimensão  abordada  por  Dewey liga  a  estética  à  experiência

humana de forma geral, com as artes ou não, que despertam uma emoção e um sentido de

completude.

Logo, por um viés, os desfiles de moda se configuram como situações e apresentações

que buscam o arranjo de elementos que sejam de alguma forma aderentes com os valores do

mundo ou do raio de alcance de público pretendido. Como instrumento comercial, um desfile

deve pensar no reconhecimento dos elementos que utiliza e propõe, com vistas a estar inserido

no aspecto  comunal  das  ideias,  inclusive  as  de  beleza,  que  envolvem quem assiste.  Mas

também – e a despeito da dita “falta de novidade” na moda contemporânea –, a elaboração

dos desfiles é pensada no viés propositivo, do contato do público com uma forma de beleza

que apresente algo a mais como modo de aparição, que possa ser agregado às formas de ser

do indivíduo no cotidiano: isso acontece através das novas roupas apresentadas, mas também

de uma experiência que se propõe inventiva a cada apresentação elaborada nesse ambiente das

passarelas.  No mundo dos  desfiles  de moda,  são os  arranjos  de elementos  como música,

cenário e coreografia, em uma forma poética de cada criador, que vão gerar a ambientação às

novas aparições e proposições, e às emoções, que são do campo da estética.

Vemos aí que a condição estética dos desfiles de moda está, em grande medida, em

sua capacidade  e  mesmo objetivo  de instigar  sentimentos  e  emoções  no espectador  nessa

experiência com o inventivo e com o belo. É justamente sobre essa finalidade instigadora das

emoções que Pareyson (2001) defende sua ideia de estética: ao considerá-la como filosofia,

entende-a como reflexão especulativa tanto do criador como do fruidor do belo, ou seja, uma

reflexão que recai, de certo modo, sobre essa qualidade de geração de emoções a partir das

experiências  artística  e  de  beleza.  Independentemente  da  qualidade  do  evento  enquanto

“obra”86, a dimensão estética dos desfiles de moda passa por esse tipo de reflexão, na medida

86 Segundo Pareyson (2001, p. 176), a reflexão sobre a qualidade estética de uma obra deve ser feita a partir da
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em que, nesse formato de apresentação/expressão, há experiência artística e/ou da beleza tanto

dos criadores dessa cena, que compreende arranjos de elementos do mundo artístico, como do

público, no âmbito da experiência com o comunal e com a inventividade.

Ao tecer suas considerações a respeito da estética, o pensamento de Pareyson sobre a

contemplação das belezas artística, natural ou intelectual, e mesmo o desdobramento de suas

ideias, no sentido de entender a produção artística e a produção humana como elaborações

processuais  –  o  que  vai  resultar  em  sua  teoria  da  formatividade  –,  abrem  espaço  para

compreendermos  a  dimensão  estética  como  presente  não  só  na  arte.  Com  isso,  estamos

considerando as possíveis e diversas correntes de entendimento do que se qualifica ou não

como arte  e,  portanto,  que  nem tudo  o  que  contiver  elementos  e  arranjos  artísticos  será

entendido como arte. O que evidenciamos aqui, contudo, é o reconhecimento da dimensão

artística  de  uma  série  de  manifestações,  como  o  desfile  de  moda,  e  como  operam

poeticamente para provocar um sentimento e uma experiência com a inventividade e o belo.

Nesse  sentido,  Renata  Pitombo  Cidreira é  quem  nos  esclarece,  agora,  sobre  essa

dimensão artística, considerando-a como artisticidade. Em  Os sentidos da moda (2005), ao

refletir  sobre  a  relação  entre  moda  e  arte,  parte  de  autores  como  Bosi  e  Valverde para

considerar que a arte, como expressão, conhecimento e construção, é oriunda de ações que

transformam as formas oferecidas pela natureza e pela cultura. A partir daí, a autora também

recorre a Pareyson e, com ele, considera o aspecto formativo de todo processo artístico, para,

em seguida, reconhecer a artisticidade inerente aos processos que envolvem, de maneira geral,

o desenvolvimento  de um modo de formar próprio:  “[…] toda atividade  em que se dá a

produção do seu modo de produção mereceria o reconhecimento de uma qualidade artística,

de uma artisticidade.” (VALVERDE apud CIDREIRA, 2005, p. 85).

Em  Cidreira, a artisticidade é relacionada ao jogo, que podemos entender como os

arranjos de elementos ora inovadores, ora reconhecíveis dos indivíduos e da cultura. A autora

mostra que, como é próprio do jogo, se estabelece uma relação regida por regras, mas que é

definida por esse caráter  duplo que estabelece com a inventividade e o comunal.  É dessa

relação  que  surge  o  “novo  reconhecível”  nos  limites  da  cultura  e  da  sociedade,  estando

presente,  portanto,  também  em  diversas  esferas  da  vida  cotidiana,  nas  artes  e  na  moda;

anteriormente,  vimos  que  a  própria  Lucile,  famosa  modista  britânica  da  década  de 1910,

entendia a dimensão de jogo elencada para apresentações de moda (GORDON apud EVANS,

2002, p.  34). É a dinâmica do jogo, no arranjo entre  o conhecido e o novo nas coleções

comparação da “obra tal como é com a obra tal como ela própria queria ser”, em sua finalidade de atingir o
belo enquanto êxito.
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apresentadas nos desfiles de moda e nos elementos que os compõe (música, cenário e mesmo

os corpos elencados), que os permitem ser reconhecidos como esse tipo de evento promotor

de experiências variadas em quem assiste.

Ao  considerarmos,  com  Cidreira,  a  artisticidade  enquanto  fruto  de  um  processo

formativo e do jogo, nos parece ser justamente via caráter artístico dos desfiles de moda que é

elaborada a sua própria existência – enquanto instrumento do comercial que é, mas para além

dele.  É  através  da  artisticidade  que  os  desfile  de  moda  instigam  e  geram sentimentos  e

emoções  no  público,  valorizando,  portanto,  a  importância  do  seu  caráter  estético  para  a

realização mesma do trabalho do  marketing. O processo artístico que envolve um processo

formativo, transformando a “matéria”, é a forma da elaboração de um desfile de moda, com

vistas  à  apresentação  de  algo  relativamente  novo,  capaz  de  provocar  tais  sentimentos  e

emoções. A forma desse arranjo é que vai conferir a transformação posta e materializada para

a apreciação do público, o que nos leva a perceber, na observação das variadas formas de

desfiles de moda contemporâneos, seus diversos modos de formar.

Desfiles de moda: tipologias e arranjos

Vimos que as formas de elaboração e apresentação dos desfiles de moda sofreram

mudanças desde suas primeiras apresentações. Muito dessa transformação está associada às

próprias mudanças nas formas da indústria da moda – a emergência e estabelecimento do

prêt-à-porter como forma principal da moda, no lugar da Alta Costura – e no mundo das

artes, mais experimental e contestador a partir da metade do século XX, justamente quando os

desfiles de moda passam a incorporar danças, contestação, performances e elementos como

música e cenarização do ambiente. 

A partir de então, diversas maneiras de se apresentar novas coleções de moda, ou seja,

vários formatos de desfile de moda surgiram e continuaram a ser experimentados. Um dos

trabalhos  mais  conhecidos  a  respeito  de formatos  e  tipos  de desfiles  é  o  artigo  O maior

espetáculo  da  terra:  os  desfiles  de  moda  contemporâneos  e  sua  relação  com  a  arte

performática, de Duggan (2002), que propôs uma classificação desses formatos de desfiles de

moda em pelo menos cinco categorias:

Desfiles  Estrutura:  prezam  pelas  formas  possíveis  na  relação  corpo-roupa,  na

proposição de outras maneiras de uso e de novas formas ao humano através da roupa, cujas

formas são mais abstratas e exploram as possibilidades da visualidade da forma do corpo em

si; desfiles Ciência:  foco nas possibilidades técnicas e tecnologias da própria roupa e suas
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funções, o que promove novos tecidos e texturas; desfiles Substância: privilégio do processo e

do conceito, o que, segundo a autora, os aproxima de rituais; desfiles Afirmação: contestação

política e social, como uma forma de protesto, tendo, portanto, a mensagem como foco; e

desfiles  Espetáculo:  de  característica  bastante  expressiva,  seu  objetivo  é  principalmente

reificar a imagem da marca através de uma apresentação espetacular, articulando, de forma

chamativa e indicativa, os elementos da cena à coleção, a cada look e à ação mais expressiva

das modelos na passarela.

Tais formas de desfiles de moda são encontradas em diversos eventos do ramo, dos

mais simples e pouco divulgados, como os que acontecem em feiras e exposições de beleza e

venda de roupas a nível local, às principais semanas de moda mundiais. No entanto, mesmo

um acompanhamento despretensioso de desfiles de moda através da mídia já nos permitiria

perceber que as possibilidades vão além dessa classificação de Duggan, e os desfiles podem

acontecer como uma mescla de intenções e modos de apresentação, inclusive de vários desses

tipos propostos pela autora. Para compreendermos os possíveis formatos que conformam os

desfiles da Animale, da Lab, da Água de Coco e de Ronaldo Fraga, de forma a localizá-los,

como ponto de partida, nas categorias utilizadas por Duggan, elencamos outros exemplos de

alguns desses tipos de desfiles como parâmetro de identificação já reconhecidos no mundo da

moda, e satisfatório para a análise dos quatro desfiles da SPFW42 aqui elencados.

Nos desfiles de moda de um estilista experimentador de tecidos e formas como Issey

Miyake,  por  exemplo,  vamos  identificar  ao  menos  os  tipos  Estrutura,  Ciência  e  mesmo

Substância.  Miyake apresenta  suas coleções  em Paris  desde 1977 e “foi  o  visionário  que

fundiu  vanguardismo artístico  e  habilidade  técnica  com a tradição  do vestuário  japonês.”

(MACKENZIE, 2010, p. 113). Em desfile de 1999, mostrou ao vivo no palco sua proposta de

estruturação de peças de uma coleção masculina,  em que grupos de modelos na passarela

remanejavam as peças de roupas entre si, para só então apresentá-las no corpo em movimento

(Vídeo 5) (YOUTUBE; FASHION…, 2013). Essa apresentação-processo mostrou as relações

entre  a  estrutura da roupa e a  estrutura  corporal  (do modelo)  e,  ainda,  revelou o próprio

processo  como  foco  da  apresentação.  “Essas  miniperformances  reforçam  o  interesse  do

designer em manipulação e transformação, ao tornar ponto focal do desfile o processo de

design e construção da roupa.” (DUGGAN, 2002, p. 15). Tais características enquadram esse

desfile  na  categoria  Substância,  pela  relevância  conceitual  da  apresentação  e  pela

aproximação do ato a um ritual. Vale dizer que, por seus processos, roupas e apresentações

artístico-experimentais, a moda de Miyake já foi considerada arte, e algumas de suas peças

foram postas em exposição pelo mundo. 
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Outro exemplo de desfile que trazemos são as emblemáticas apresentações de Alta

Costura do estilista John Galliano para a Dior. Mackenzie (2010, p. 139) assinala que, no seio

do declínio da luxuosa e elitista Alta Costura, a entrada de Galliano na Dior, em 1997, foi um

ponto de ajuda à revitalização desse ainda sobrevivente ramo da moda em Paris, pelo seu

estilo teatral de roupas e desfiles. Podemos citar a coleção primavera/verão 2003, muito falada

até hoje pela exuberância cênica já costumeira nos desfiles de Galliano e pela quantidade de

tecido utilizado na confecção das peças (Vídeo 6)  (YOUTUBE; KIREDALE87,  2011). A

inspiração no festival  das cores da Índia,  o  Holi  Fest,  deu o tom das formas e cores das

roupas, completados também em maquiagem e na ação das modelos, inspirados no performer

inglês  Leigh Bowery. Trata-se de uma conjunção de elementos levados, cada um deles, em

níveis elevados de aparição, aos moldes do desfile de tipo Espetáculo. Além disso, o desfile

parece bem “performático”,  tanto no sentido da ação corporal mais ampla realizada pelas

modelos,  quanto  no  caráter  mais  experimental  da  apresentação.  Segundo  o  site  de  moda

Fashion Foward (YAHN, 2012, s.p.), na época foi dito pela colunista e crítica de moda Sarah

Mower, no site Style.com, que “John Galliano deu vida a uma apresentação escandalosa de

arte  performática,  um espetáculo que funcionou de forma exuberante  diante  da finalidade

‘normal’ da moda.” Por vezes, os desfiles de Galliano apresentam performances ainda mais

notáveis  das  modelos,  como  no  desfile  primavera/verão  2004,  com  inspiração  no  Egito

(Vídeo 7) (YOUTUBE; SOLE..., 2008), ou ambientações igualmente espetaculares, como no

desfile outono/inverno 2007 (Vídeo 8) (YOUTUBE; FBK1976, 2011).

Um último tipo de desfile que gostaríamos de citar (BRAGA; PRADO, 2011), do tipo

Afirmação, é o realizado pela brasileira  Zuzu Angel em 1971, na residência do cônsul do

Brasil  em Nova Iorque (Vídeo 9) (YOUTUBE; TV CULTURA…, 2014).  Desde que seu

filho, Stuart Angel Jones, foi sequestrado e torturado pelo regime militar brasileiro, a designer

passou a denunciar o assassinato em sua moda, mostradas por meio de seus desfiles. Esse

primeiro desfile-protesto de  Zuzu Angel, intitulado como  International Dateline Collection

III – Holiday and Resort, tinha um formato simples, com passarela suspensa em um salão

sofisticado,  peças  de roupas  com formatos  usáveis,  mas motivos  de estampas e  bordados

potentes em suas mensagens: pássaros engaiolados, tanques, balas de canhão, pombas negras

e anjos mortos – os anjos passaram a ser marca registrada se suas criações.

Os  estilos  dos  desfiles  exemplificados  levantam,  entre  outras  questões,  a

comerciabilidade das roupas e dos próprios desfiles para a mídia e para o grande público.

Nesses desfiles de moda “diferentes”, é possível constatar uma artisticidade de certo modo

mais aparente, a ponto de a usabilidade das roupas ser questionada; estariam tais desfiles, por
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esse  motivo,  fora  dos  objetivos  comerciais?  Podemos  afirmar  que  essa  condição  mais

espetacular  e  experimental  nem  sempre  desvincula  a  moda  de  uma  aderência  ao

mercadológico, pois as formas de realização dos desfiles, quando não de modo claramente

intencional, acabam por funcionar como chamarizes de jornalistas especializados, editoriais

de  moda  e  mesmo  daqueles  compradores  ou  grande  público  que  buscam  inspiração  na

inventividade  e/ou  na  extravagância,  sempre  relacionados  às  marcas  e  estilistas  que  as

propuseram.

É possível identificar também o arranjo de elementos artísticos e a dimensão estética

em um desfile entendido como mais comercial e usável. Para isso, podemos exemplificar, de

maneira  um pouco mais  específica,  com o relativamente  recente  desfile  da grife  francesa

Chanel em Cuba (Vídeo 10) (YOUTUBE; CHANEL, 2016), uma apresentação que por mais

que representasse o luxo e fosse realizada com o requinte exigido por uma marca famosa e

histórica como a maison Chanel, conferindo ares espetaculares, não apresentou os contornos

mais inovadores das visualidades propostas por Miyake e Galliano.

O  desfile  da  maison Chanel realizado  em  Cuba,  no  dia  3  de  maio  de  2016,  se

configurou como um dos símbolos da abertura desse país  à lógica mundial  globalizada e

capitalista87. Pode-se dizer que a  Chanel foi uma das marcas não só da moda, mas dentre

outros tipos de empresas88, a sair na frente e vislumbrar seu evento de moda, neste momento

oportuno, como estratégia mercadológica89. A cidade cubana de Havana foi a escolhida da vez

pelo  estilista  Karl  Lagerfeld,  para  a  apresentação  da  coleção  Cruzeiro  2016/17  (tipo  de

coleção  que  antecede  a  oficial  de  verão  apresentada  em  Paris),  compondo  o  elenco  de

locações solares e tidas como irreverentes – Miami, Veneza, Singapura, Dubai e Seul – das

coleções Cruzeiro da marca, que acontecem desde o ano 2000. 

87 As aproximações foram iniciadas desde o final de 2014, com o reestabelecimento das relações diplomáticas
e econômicas com os Estados Unidos, continuadas com a visita do papa Francisco, em fevereiro de 2016, e
do presidente norte americano Barack Obama e da banda Rolling Stones em março do mesmo ano.

88 A empresa Unilever também anunciou sua volta à Cuba, após ter saído em 2012.
89 Outras marcas, como a Proenza Schouler e a estilista Stella McCartney, já utilizaram, neste ano de 2016,

Cuba como inspiração. No entanto, McCartney causou polêmica ao apresentar dois atores fantasiados de
Fidel Castro e Che Guevara jogando xadrez com as modelos.
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Fonte: Il Giornale (2016).

O desfile em questão mostrou um trabalho com as referências culturais locais, fontes

principais de inspiração visivelmente presentes nesse histórico desfile: as ruas (El Paseo Del

Prado)  como  passarela,  a  música  cubana  tradicional  e  contemporânea,  carros  cadillac

coloridos,  típicos  em  Cuba,  trazendo  as  celebridades  do  desfile.  Os  cadillacs também

figuraram nas  estampas  de algumas  das  peças  de roupas  desfiladas,  cujos  motivos  foram

apresentados em uma mescla de referências cubanas – como o uso de boinas no estilo Che

Guevara e jaquetas militares – com as formas e tecidos clássicos da Chanel: os  tweeds, as

calças de alfaiataria, os colares de pérolas e o brilho, estavam, evidentemente, presentes, junto

a cores claras e tecidos leves de verão.

Esse  exemplo  do  desfile  da  Chanel  utilizou  principalmente  o  fator  Cuba  como

elemento de arranjo. Ele foi o motivo de inspiração para verões chiques da marca, em que os

itens de reconhecimento de um clima cubano certamente foram um dos pontos que instigaram

sentimentos no público, como curiosidade e empolgação, por essa presença inédita da Chanel

em Cuba e pelos elementos reconhecidamente cubanos nas peças da maison. Um jogo se deu

justamente  no  tom  do  arranjo  de  referências  cubanas  com  as  da  Chanel,  e  da  leveza  e

despojamento  de  verão  com  a  elegância  própria  da  marca  francesa.  Nesse  desfile,  tudo

transportava o público para um ambiente de veraneio sofisticado. Houve um toque de ousadia,

próprio  das  elaborações  de  condição  estética,  ao  fazer  certas  referências,  especialmente

aquelas  relacionadas  a personalidades  da política,  como Che Guevara  e  Fidel  Castro,  nas

boinas, nas jaquetas militares e no contraste entre o verde militar e os tons pastéis e brilhos.

Eis aí outro ponto que compôs a elaboração estética do desfile de cunho mercadológico, mas

Figura 21: Locação e look do desfile da Chanel em Cuba, 2016
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capaz de gerar emoções e sentimentos no espectador, aliados à divulgação da marca para seu

público.

Assumimos, assim, que tipos diversos de desfiles são experimentados e mesclam suas

qualidades para conferir aos desfiles de moda uma dimensão estética, e que suas elaborações

acontecem pela dimensão artística, como artisticidade que trabalha justamente com o processo

de elaboração entre o reconhecível e o inventivo, com o jogo. Admitir a dimensão estética dos

desfiles de moda não significa a busca de sua qualificação como arte ou não arte, mas entende

sua capacidade e finalidade de promover experiências com o belo no âmbito da moda, através

dos arranjos formativos e da artisticidade dos “criativos” que trabalham para uma marca.

O mundo da moda apresenta variados tipos de mostra de coleções e experimentações

com o corpo e com a roupa, em que a experiência do público e cada visualidade dos corpos

vestidos apresentados será diferente, em conformação com cada tipo de arranjo “desfile de

moda”:  se  mais  extravagantes,  cênicos,  mais  experimentais,  focados  nas  possibilidades

estruturais da roupa e do corpo ou na sua aderência ao mercado consumidor. A variedade de

tipos de desfiles apresenta, portanto, certos “graus” em sua artisticidade – a passagem gradual

a qual Pareyson (2001) se refere, que acontece em toda atividade humana –, que podem ir de

uma simples apresentação de uma nova coleção a outras mais contestadoras ou experimentais,

tendo o corpo como um dos elementos principais dessa cena.

4.3 Quatro desfiles da SPFW42: Animale, Lab, Água de Coco e Ronaldo Fraga

Observar e analisar corpos de desfiles da SPFW42 significa compreendê-los, por um

lado, dentro da dinâmica comercial que sempre caracterizou esse evento brasileiro. Mas, por

outro lado, se hoje esse caráter comercial se fortifica, de certa maneira, a partir do advento

globalizado  do  see  now,  buy  now,  devemos  compreender  os  desfiles  da  SPFW42 como

integrados justamente a uma lógica mundial contemporânea da moda, em que os desfiles se

estabeleceram e são elaborados como formas multifacetadas e inventivas. Assim, podemos

considerar  e  observar,  de  fato,  que  os  desfiles  da  SPFW42 se  apresentam também como

formatos de qualidade estética e artística, igualmente compostos a partir de tipos diversos de

desfiles.

Para  uma  observação  mais  substancial  desses  desfiles  específicos,  recorremos

novamente a Duggan (2002), quando identifica alguns “elementos de manipulação” de que os

designers dos desfiles de tipo Espetáculo lançam mão para causar um grande efeito: tipo de
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modelo,  locação,  tema  e  encerramento.  De  fato,  tais  elementos  se  destacam  como

identificatórios  de  desfiles  Espetáculos,  com  suas  modelos  famosas  em  movimentos  e

performances  cativantes,  locações  luxuosas,  temas  famosos e  encerramentos  grandiosos  –

pudemos observar vários desses elementos nos desfiles de John Galliano, por exemplo. 

Mas os desfiles de moda, há algum tempo estabelecidos na cultura e na sociedade

ocidental,  já  são  forma  reconhecida,  inclusive  pelo  grande  público,  por  algumas

características  específicas  que  vão  além  dessas  propostas  por  Duggan,  o  que  nos  leva  a

identificar certos elementos de manipulação mais gerais, que são arranjados aos moldes da

artisticidade e do jogo para o efeito “desfile de moda” e “apresentação do corpo vestido”

almejados. Portanto, propomos observar os quatro desfiles a serem apresentados e analisados

a partir das seguintes categorias: aspectos visuais do espaço, como locação, tipo de passarela

e outros elementos da cena/espaço;  aspectos visuais formais do foco do que é apresentado,

que são as roupas, combinados com adereços, maquiagem e cabelo e o tipo de modelo; e

aspectos construtores da ação deste foco, como música e coreografia, que proporcionam a

dinamicidade do corpo vestido. Reconhecemos, desde já, suas possibilidades de intercessão, e

que esse elenco de elementos de classificação não foi aqui proposto com o intuito de reduzir

desfiles  de  moda  a  partes  independentes  –  ao  contrário,  funcionam  na  inteireza  dessa

composição,  que  agrega  tais  elementos  de  forma a  produzir  uma unidade  potencialmente

estética.

Animale

A grife  carioca  Animale,  criada  pelos  irmãos  Claudia  e  Roberto  Jatahy em 1991,

estreou nas passarelas no Fashion Rio 2005, considerado um dos maiores eventos de moda do

Brasil,  e desfila suas coleções na  São Paulo Fashion Week desde 2008 (UOL MULHER;

SCHIMIDT,  2008).  O  desfile  na  SPFW42 teve  como  diretor  criativo  o  estilista  baiano

Vitorino  Campos,  nesse  cargo  desde  2014,  quando então  dividia  a  criação  das  linhas  de

passarela e  premium com a diretora criativa da marca na época,  Beth Nabuco (O GLOBO,

2014).  Nessa  edição  do  evento,  a  marca  inaugura  o  funcionamento  de  seus  desfiles  no

conceito see now, buy now (VOGUE BRASIL, 2016c). Em relação ao estilo das coleções da

Animale, seu site informa que “Luxo e sofisticação são as palavras de ordem, e aparecem em

coleções bem acabadas […]”
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a).

A coleção de 41 looks da Animale (ANEXO A) para o desfile na SPFW42 – (Vídeo

11)  (YOUTUBE;  FF  CHANNEL,  2016)  –,  apresentada  no  dia  23  de  outubro  de  2016

(domingo), foi inspirada no balneário localizado nos Hamptons, grupo de ilhas de luxo em

Nova Iorque. O lugar é considerado reduto artístico por ter sido berço do expressionismo e

morada de artistas  como Jackson  Pollock e  Willem de  Kooning (FFW, 2016a). Segundo

informações da mídia especializada, os elementos relacionados ao local, como “o grafismo

das cercas de madeira,  os nós marítimos,  as flores da região” (VOGUE BRASIL, 2016c)

figuraram como motivos e estampas em algumas peças, bem como “as cores nude, beje e off-

white que lembram a areia das praias.” (TERRA, 2016).

A locação escolhida para compor os aspectos visuais do espaço foi uma grande sala,

como um espaço  de  escritório,  dentro de  um edifício  alto,  o  “prédio  corporativo  Tower

Bridge,  no  Brooklin”  (GLAMURAMA,  2016).  Possui  chão  cinza,  paredes  brancas,  e  ao

menos uma delas é toda composta por janelas com bordas pretas, mostrando a paisagem de

edifícios da cidade de São Paulo, como que compondo um grande painel real como cenário. A

luz é em parte natural,  vinda do entardecer90 pelas janelas, e também por refletores de chão

altos. Esse visual da locação, com cores cinza, preta e branca, em um grande escritório entre

os prédios da cidade, confere uma ideia de urbanidade. Aparenta, a nosso ver, corpos em sua

relação com a cidade.

O espaço é de geometria  desigual,  pois possui uma antessala quadrada menor,  por

onde o desfile começa (mas, no vídeo, só a conhecemos no final), e um corredor que liga essa

90 Segundo cobertura do site do jornal Correio, o desfile aconteceu às 17 h. (CORREIO; CRUZ, 2016).

Figura 22: Looks das modelos das entradas 23, 27 e 32 no desfile da Animale na SPFW42 2016
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sala a outra maior. Assim, o desenho da passarela é feito nesse percurso, partindo da pequena

antessala quadrada, passando pelo corredor e se desenvolvendo à sala maior, em um caminho

de passarela dividido no meio por fileiras de convidados. Longos bancos brancos acomodam

o público presente, geralmente em duas fileiras, tanto nas laterais do espaço quanto dispostos

no meio do caminho, como divisória do percurso de ida e volta das modelos.

Dentre os aspectos visuais formais do foco do que é apresentado, temos as roupas, os

looks e o visual formal do corpo vestido. A coleção é caracterizada por partes debaixo mais

largas,  em calças  pantalona,  clochard91 e  pantacorts92,  bermudas  e  shorts,  saias  médias  e

longas com fendas, em peças de tecido encorpado, mas maleável, nas cores branca e jeans

claro. São usados com tops bastante curtos, que deixam a barriga de fora, com camisas abertas

despretensiosamente por cima, cujas mangas ultrapassam as mãos e com blazers. Há, também,

vestidos próximos ao corpo. 

Além das peças lisas, em branco, há algumas com listras retas e curvas azul marinho e

cor de palha, outras em liberty93 de fundo escuro e, em contraste com o uso dessas cores mais

neutras,  também alguns  momentos  de  rosa  bem claro  e  vermelho  e  rosa  vibrantes.  Estes

aparecem no que parece ser um lustroso tecido lamê94, conferindo, junto a outros tecidos com

paetês  foscos em azul escuro,  toques de brilho para a coleção.  Também foram mostradas

algumas peças em brocados, tricôs de tramas mais abertas e tules brancos transparentes. Nos

detalhes das peças, babados largos em mangas de vestidos e patches95 em blazers e camisetas

brancas.  Como  destaque,  faixas  pendentes  que  permearam  toda  a  coleção,  tanto  em

amarrações e nós na cintura, em fivelas douradas abertas com bolas nas pontas, quanto entre

ilhoses que compunham algumas peças. 

Como adereços, sapatos de salto em couro tramado, nos estilos mule96 de bico aberto

ou botas curtas, nas cores branca, azul escuro e vermelho. Destaque para botas de salto de

acrílico, fechadas até os tornozelos, com as mesmas estampas das roupas, como as listradas

em cor de palha, cinza ou rosa, e outras com estampas de flores, como os vestidos liberty.

Bolsas pequenas ou médias com alças de corrente nas cores branca,  rosa claro,  mostarda,

diversos tons de azul e, novamente, com a estampa de listras usada nas roupas. Vale dizer que

91 As calças  clochard (vagabundo ou mendigo em francês) são mais largas na região dos quadris e descem
afinando nas pernas. 

92 As calças pantacouts possuem o mesmo corte e volume das pantalonas, mas terminam no meio da canela.
93 Estampa de flores bem pequenas.
94 Tecido de aparência lustrosa ou metálica.
95 Patches (remendos ou retalhos em inglês) são pedaços de tecidos,  geralmente com formatos e cores  de

figuras ou marcas, que podem ser colados ou costurados sobre as roupas.
96 Sapato aberto na parte de trás (como um tamanco), com a frente pontiaguda (como um scarpin). No caso do

desfile da Animale, os bicos eram abertos, deixando aparecer as pontas dos dedos.
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muitas  vezes  esses  acessórios  eram  usados  combinados  justamente  com  as  roupas  que

possuíam a mesma cor ou estampa. Ainda, a presença de duplas assimétricas de brincos em

formato de bola ou algo que parece um “A”, e a citada fivela aberta, usada nas calças com

amarrações, também como acessórios em colares e pulseiras.

A  visualidade  do  corpo  vestido  foi  completada  com  uma  maquiagem  leve,  com

bochechas em cores naturais a cada pele, e leve cintilância nos olhos, em prata ou rosa. O

penteado  era  simples,  com cabelos  divididos  no  meio  e  postos  para  trás  das  orelhas;  os

cabelos  parecem ter  sido os  naturais  de cada modelo,  sendo que a maioria  delas  possuía

cabelos  lisos  e,  para  as  demais,  foram  mantidas  suas  franjas,  suas  texturas  crespas  ou

cacheadas,  inclusive  uma  modelo  de  uma  cabeça  raspada.  As  modelos  escolhidas  se

enquadravam no padrão magro, alto, em sua maioria brancas, sendo algumas delas loiras e, ao

que parece, duas orientais e duas ruivas, e a presença de duas mulheres negras. 

O tipo de modelo se relaciona com os aspectos construtores da ação, pois são eles os

corpos vestidos  em movimento  que desfilam sobre determina  música  e  com determinado

direcionamento coreográfico. A música eletrônica de ritmo médio, com uma batida marcada

que vai ficando mais forte no decorrer do desfile,  deu o tom da coreografia,  com notável

andar ligeiramente rápido das modelos em uma aparência séria dos rostos. Desfilavam pelo

meio do percurso da passarela andável (aquele delimitado pelo próprio posicionamento do

público), em um caminho só de ida (sem retorno pelo mesmo percurso), com andar contínuo,

ou seja, sem parada na frente dos fotógrafos.

De maneira geral, portanto, pudemos observar no desfile da Animale uma superfície

bastante lisa e uniforme, tanto em sua locação e atividade das modelos quanto nas roupas, mas

provocadas pelo balanço de seus tecidos estruturados e faixas pendentes, um dos principais

destaques da coleção mostrada. Os cortes simples, aliados a essa textura uniforme e quase

sempre branca,  os  babados amplos  e  certos  pontos  de brilho  são elementos  que  parecem

conferir  um  ar  sofisticado  e  cosmopolita  a  essas  roupas  largas  e  usadas  de  maneira

despretensiosa, conferindo uma ideia de urbanidade ao visual sofisticado da coleção. 

De acordo com a jornalista de moda Lilian Pacce (LILIAN PACCE, 2016a), o estilo

de modelagem mais ampla é marca do trabalho do estilista Vitorino Campos, como também

informou o site da revista  Vogue Brasil sobre o desfile da  Animale na  SPFW42 (VOGUE

BRASIL, 2016c): “alfaiataria desabada e assimétrica de silhueta propositalmente  oversized

(marca do trabalho do estilista desde que assumiu a direção criativa)”, mesclada à natureza da

Animale, um “caráter mais sexy e desejável graças a boa dose de pele a mostra”. Segundo a

mídia  especializada,  o  estilo  arrojado  de  Vitorino  Campos conferiu  “jovialidade  e
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modernidade”  (GLAM  MAG;  OLIVEIRA,  2018a)  a  essa  marca  de  DNA  sexy,  como

pudemos  observar  justamente  no  casamento  entre  a  amplitude  das  roupas  às  fendas,

transparências  e mostra de barriga.  “Tem brilho,  exuberância,  feminilidade,  presença,  mas

também usufrui de uma elegância mais calma, com peças amplas e marcadas por amarrações,

outro destaque acertado do desfile.” (FFW, 2016a).

Por  essa  amplitude  das  peças,  tanto  nas  mangas  de  camisas  “desabadas”  e

“assimétricas” quanto na largura das calças,  que conferem formas corporais  dinâmicas  no

movimento das modelos que as vestem, poderíamos localizar na apresentação da Animale na

SPFW42 nuances  de  desfile  do  tipo  Estrutura  (DUGGAN, 2002),  aquele  que  investe  em

formas  de  relação  entre  a  roupa  e  o  corpo,  conferindo,  de  certo  modo,  outras  formas  à

visualidade das silhuetas. No entanto, esse desfile se qualifica principalmente por seu cunho

bastante “usável” e  comercial,  voltado a um público de mulheres urbanas, cosmopolitas  e

sofisticadas.  Experimentações  das  visualidades  corporais  e  usabilidade  comercial  são

elencados  no  arranjo  artístico  dessa  aparição  de  corpo  vestido:  além das  cores  e  tecidos

escolhidos, o jogo acontece nas possibilidades das relações corpo-roupa e suas formas com o

corpo, mas sem deixar de seguir as tendências mundiais da atualidade, já que formas amplas

de calças e camisas usadas despretensiosamente, as vezes caídas sobre os ombros, não são

exclusividade inspiracional de Vitorino Campos na moda dos últimos anos.

LAB (Laboratório Fantasma)

O rapper  Emicida e seu irmão mais novo, Evandro  Fióti, são os principais nomes à

frente  da Laboratório  Fantasma.  A marca paulista  nasceu em 2008/9 com o nome de  Na

Humilde Crew, e começou vendendo camisetas artesanais e CDs em eventos, posteriormente

se ampliando a gravadora,  realizadora  de videoclipes  e  de turnês musicais.  A empresa se

identifica como “[…] um coletivo de amantes da arte urbana […]” (LAB FANTASMA, 2018)

e expandiu sua frente de moda ao estrear em desfiles justamente na SPFW42, com a direção

criativa do estilista mineiro João Pimenta. Como informado por Fióti ao site da Vogue Brasil

(VOGUE BRASIL; SANTOS, 2016a),  “quando começamos  a  marca  no final  de 2008 já

tínhamos a grade ampla, mas paramos a produção porque a demanda caiu. Retomamos há um

ano e meio, mas na estreia no SPFW decidimos que seria hora de olhar para isso com atenção

e fazer este trabalho de maneira mais legal.”
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c).

Para a coleção inaugural da Lab (ANEXO B) na SPFW, no dia 24 de outubro de 2016

– (Vídeo 12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –,  João Pimenta trabalhou o DNA

urbano da marca com um mix de ao menos três referências: a cultura asiática, baseada na

história  de  Yasuke,  samurai  negro  do  século  XVI;  a  cultura  africana;  e  “ressignificar

conceitos  através  das  roupas,  sugerir  um novo  olhar”,  como declarou  Emicida (VOGUE

BRASIL; SANTOS, 2016a). Para isso, estampas e grafismos em preto, branco e vermelho

com motivos africanos, “mas em formas japonesas, amplas e com volumes localizados, como

capuz,  obi  (o  cinto  amarrado)  e  saiões.”  (GLAM  MAG;  OLIVEIRA,  2018b). A

ressignificação  de  conceitos  ficou evidente  nas  experimentações  nas  costas  de  jaquetas  e

quimonos, que “forma uma espécie de origami, dobradura que fica ainda em contato com o

corpo”, mas também pela proposta da variedade de tamanhos das roupas, até o G5 (VOGUE

BRASIL; SANTOS, 2016), e do  casting97 de modelos elencados,  de maioria  negra e com

corpos diversos: magros, gordos, baixos e altos. Vale destacar a presença do cantor Seu Jorge

e da cantora  Ellen Oléria, ambos como modelos, desfilando. O desfile foi composto de 27

looks, sendo 16 desfilados por homens e 11 por mulheres, os quais nos debruçaremos.

Os aspectos visuais do espaço, nesse desfile de estreia da Lab, são caracterizados por

uma estrutura física padrão. A sala utilizada é de espécie usual para desfiles, com passarela

também comum a esse tipo de evento atualmente: no próprio chão, ligeiramente larga, com

leve delimitação do caminho de desfile, no caso, em uma cor acinzentada. Como em muitos

desfiles de moda, os convidados estão dispostos em longas fileiras  nas laterais  do grande

97 Termo em inglês, é muito usado na moda, que significa elenco, profissionais elencados.

Figura 23: Looks das modelos das entradas 2, 5 e 7 no desfile da LAB na SPFW42 2016
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espaço  da  passarela,  com  uma  iluminação  também  básica.  No  entanto,  em  meio  a  essa

visualidade padrão do espaço, ele se destaca pela presença de uma videoarte que é passada em

placas de telão ao fundo, como um cenário, durante todo o desfile.  A videoarte, em preto e

branco com pontos em vermelho, conversa com a coleção proposta e traz imagens do espaço

urbano: a rua, o trânsito, fios em postes de eletricidade, carros e motos, fachadas e topos de

edifícios e igrejas, o céu, a paisagem da favela e pés que parecem dançar rap ou hip hop.

Mesmo apresentando esse elemento “vídeo” compondo artisticamente o cenário, o estilo do

espaço, mais padronizado para desfiles de moda, ainda confere uma atmosfera básica.

Os  looks femininos  que  compõem os  aspectos  visuais  formais  do  foco  do  que  é

apresentado foram  elaborados  como camadas  de  sobreposições  vestimentares,  formando

imagens do corpo vestido sob tecidos, em cores e grafismos preto, branco e vermelho, em um

visual bastante urbano. As peças eram largas em sua maioria, em calças pantalonas esportivas

e clochard, shorts e bermudas estruturadas com barras largas, que lembram o uniforme de

lutadores de boxe. Os  looks são compostos em diversos momentos com camisetas com os

dizeres “I love quebrada” (que faz alusão a lugar, território) e “ubuntu” (que em algumas

línguas  africanas  remete  a  respeito,  fraternidade,  compaixão).  Também  foram  mostrados

alguns vestidos e saias longas e outras curtas mais próximas ao corpo. Há algumas camisas

longas abertas, como cardigans98 bastante longos e outro metalizado, um moletom, e grande

parte das peças superiores possuem capuzes e mangas três quartos, inclusive em quimonos

estruturados ou mais leves. Aliás, o uso de quimonos foi um dos destaques desse desfile da

Lab, sempre nas cores ou grafismos preto, branco e vermelho, apresentados como novidades

vestimentares em designs diferentes: é difícil perceber e descrever suas formas, mas são as

citadas experimentações realizadas nas costas dessas peças, ora como mangas estruturadas

“sobrando”, ora como bolsos ou mochilas saltadas para trás. 

Por vezes, por cima dos looks, eram usadas faixas largas pretas, como grandes cintos

no estilo oriental (os obi). Para os calçados, nenhum salto: tênis de cano alto brancos, pretos e

em um vermelho lustroso, combinando ou contrastando com meias pretas ou brancas usadas

até  o  meio  das  canelas.  Não  pareceu  haver  outros  acessórios,  como  brincos,  colares  e

pulseiras. A maquiagem usada foi bastante neutra, sem destaques de partes do rosto ou uso de

cores diferentes. Completando os adereços, bonés pretos, com palavras e frases bordadas em

vermelho ou branco, ou os capuzes das próprias roupas, sob os cabelos naturais das modelos,

conferindo até um ar misterioso em algumas aparições. 

98 Camisão ou casaco de tecido não muito pesado, geralmente usado aberto na frente, como uma peça a mais
por cima de looks. Muitos são compridos, ultrapassando os quadris.
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A maioria das modelos eram negras, em formatos corporais diversos: magros, gordos,

“comuns”. Das 11 mulheres, é possível perceber a presença de somente duas brancas (uma

oriental e uma gorda) e a presença de duas mulheres gordas (uma negra e outra branca). Vale

destacar que, dentre os homens, a maioria era de negros, sendo um gordo e um com vitiligo.

Essa variedade corporal foi um dos pontos de destaque da apresentação, que realiza, assim,

todo um desfile de moda com outros parâmetros em relação àqueles comumente utilizados; de

certa maneira, um contraste entre a neutralidade das formas padrão da estrutura do desfile

com os corpos não-padrão elencados para essa mostra. Nesse desfile, o corpo seria forma de

resistência e empoderamento, deslocando o sistema de distinção da moda.

As padronizações do formato desfile de moda têm, também, suas estruturas balançadas

com o recurso musical desse desfile da Lab. Trata-se de uma performance do rapper Emicida

que, mais do que conferir o clima à apresentação, como um dos  aspectos construtores da

ação do desfile, compõe artística e esteticamente a sua forma. A presença de  Emicida na

passarela completa o argumento sobre outras presenças possíveis na SPFW: o rapper, o gordo,

o  negro,  marginalizados  pela  sociedade  e  ainda  incomuns  em  eventos  de  moda  dessa

magnitude.  Além disso,  a  letra  da  música,  cantada  ao  vivo por  Emicida,  indica,  literal  e

poeticamente, esses questionamentos de padronização e democratização da presença. Antes

mesmo  da  entrada  dos  modelos,  o  desfile  começa  com um canto  religioso  de  senhoras,

acompanhado por alguns instrumentos em estilo oriental,  seguido da fala de uma criança:

“Isso é pra afastar todos os maus espíritos: AXÉ!” Segue, então, fala de Emicida, por vezes

acompanhado da voz da criança, com dizeres que remetem à resistência do povo negro e da

periferia, como nas frases: “sempre foi quebra de corrente”, “resistência mocada na trança,

beleza guerreira”, “foi sonho, foi rima, hoje é fato pra pauta”, “a rua é nóis” (sic). A fala de

Emicida se transforma em música (EMICIDA, 2018), ritmada ao som do hip hop com sons de

instrumentos de matriz africana, marcando o momento da entrada dos modelos. Durante a

mostra das roupas, há intervenções mixadas das frases do início da apresentação na voz da

criança e de Emicida, que volta a cantar em alguns momentos do desfile, fazendo reverências

espaçadas a pessoas e amigos. 

Durante o percurso dos modelos, essa música marcou um ritmo médio, compondo,

junto à  coreografia,  um andar  de ritmo padrão.  O percurso foi  realizado no largo espaço

demarcado no chão pela cor cinza, com a ida pelo limite de um dos lados e volta pelo limite

do outro lado. Não fica claro se a coreografia pedia uma parada na frente dos fotógrafos, pois

alguns  modelos  paravam e  outros  não.  Ao  fim  da  última  modelo,  Emicida a  segue  aos

bastidores  e  diz:  “Hoje  é  dia  da  favela  invadir  o  Fashion  Week.”  Na  entrada  final  dos
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modelos, o rapper volta a cantar, com destaque para a frase: “fiz com a passarela o que eles

fez (sic) com a cadeia e com a favela: enchi de preto.”

Fica claro pelos elementos visuais e pelas frases ditas durante a apresentação, que o

desfile da Lab pretendeu passar uma mensagem de cunho social e, para além das roupas, na

presença de corpos diversos. A música do desfile da  Lab reforça, junto à performance de

Emicida, essa presença,  e a letra cantada se coaduna aos dizeres estampados das próprias

roupas, fatores que imprimiram um forte caráter do tipo Afirmação (DUGGAN, 2002). Essa

performance do cantor também confere ao desfile  nuance do  tipo Espetáculo, pois, mesmo

com objetivos de contestação, a presença de  Emicida e seu show dão ares espetaculares à

apresentação. Há momentos marcantes em que o desfile se coloca como tipo Estrutura (idem),

quando propõe outras silhuetas a partir  de novas formas de design nas partes de trás dos

quimonos, peças que são apresentadas entre o usável e o conceitual oriental. É uma proposta

que podemos ler, ainda,  como uma aproximação de desfiles de tipo Substância,  quando a

própria Lab informa que “as mais ‘conceituais’ são, por exemplo, os quimonos, que vão ser

produzidos em pequena escala.” (FFW; LOPES, 2016a).

Não  pudemos  deixar  de  perceber,  entretanto,  que  se  trata  de  uma  empresa  cuja

existência  foi  fundada sob proposta  de comercialização,  o  que  também transparece  nesse

desfile da Lab, a partir de roupas e looks “usáveis” (mesmo os quimonos) a seu público-alvo.

A marca já inicia sua participação em desfiles de grande porte seguindo o viés do see now,

buy now: matéria do site de moda FFW (FFW; LOPES, 2016a) indica a inserção da Lab nessa

tendência,  informando  que  “camisetas,  bermudas,  tênis  e  outras  fundamentais  estarão

disponíveis no site da venda online da  LAB assim que o desfile terminar.” O site da  Elle

Brasil classificou a coleção como um “street chic sem deslumbre […] desejável e feito para

usar muito, a coleção é inteligente e quase toda intercambiável, como bem mostrou o styling99

de Thiago Ferraz.” (ELLE; WHITEMAN, 2016). O mood100 da coleção apresentada no desfile

é de um urbano para o cotidiano, apresentado nas formas e estilo das roupas, cujos  toques

orientais,  mesclados  ao  africano  nos  grafismos e  nas  cores  utilizadas,  são  elementos  que

apareceram também na videoarte e nos instrumentos da música. 

Mesmo como foco de análise os corpos vestidos femininos,  pudemos notar que as

peças de roupa propostas eram apresentadas em usos diversos nos corpos, por vezes com saias

para homens, e quimonos estruturados amplos com capuzes escuros para mulheres. De fato, a

99 Forma de arranjo das peças  e dos outros elementos para a composição dos  looks,  da imagem do corpo
vestido.

100 Palavra que, em inglês, significa estado de espírito ou humor. Bastante usada na moda para indicar o clima,
a ambientação, o tema de uma coleção, imagem ou evento de moda.
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proposta  da marca  era  de uma moda sem determinação  de gênero  que,  nesse  desfile,  foi

trabalhada a partir de modelagens alargadas e estilos de peças usadas por todos. Vale dizer

que o estilista João Pimenta, responsável pela coleção, é conhecido no meio por fazer moda

masculina  e,  de  certa  forma,  foi  possível  observar  esse  estilo  em  sua  proposta  agênero

apresentada pela  Lab. O desfile da marca pessoal de João  Pimenta mostrado na  São Paulo

Fashion Week anterior à temporada aqui analisada (ou seja, na SPFW de abril de 2016), foi

apreciado  pelo  site  FFW da seguinte  maneira:  “se firmaram num conceito  de  streetwear

couture101 com forte apelo de alfaiataria – DNA de João –, desfilado por homens mas que

poderia muito bem ser vestido por mulheres, o que já fazem as clientes do estilista.” (FFW;

VASONE, 2016). 

Água de Coco

A marca  cearense  de  moda  praia  Água  de  Coco foi  fundada  por  Liana  Thomaz,

também sua diretora criativa. Confecciona desde biquínis, maiôs, sungas e bermudas a batas,

saídas de praia,  bolsas, chinelos e acessórios. Presente na  São Paulo Fashion Week desde

2001 (TRIBUNA…; LEITE, 2016), é uma grife cujo estilo de seus produtos são “idealizados

dentro do conceito de luxo” (ÁGUA DE COCO, 2018),  já tendo realizado parceria com a

grife mundial de lingeries  Victoria’s Secret em 2006, conhecida pelo estilo sensual de seus

desfiles e campanhas; ao mesmo tempo, a Água de Coco se coloca como uma grife que atenta

ao conforto nas peças, para um “público ávido por uma moda autêntica e que curte descansar

ou se divertir nas mais belas paisagens litorâneas.” (ÁGUA DE COCO, 2018).

101 Expressão utilizada na matéria, indicando a mistura de dois estilos: o  streetwear,  palavra em inglês que
significa roupa das ruas ou urbana,  e  couture,  uma referência ao refinado e bem cortado estilo da Alta
Costura, típica de Paris.
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

A coleção apresentada no desfile da Água de Coco (ANEXO C) na SPFW42, do dia

26 de outubro de 2016  – (Vídeo 13) (YOUTUBE; MARLON…, 2016) –, levou a inspiração

da República das Maldivas para as passarelas, presentes nas estampas de fauna e flora. A grife

investiu  em muitas  peças  pós-praia,  segundo a  FFW, em um clima  de  festa  no bangalô,

seguindo a proposta de Liana Thomaz: “Imaginei um verão jovem, um verão fresh!” (FFW,

2016b). Dos 30 looks apresentados, dois foram desfilados pelo mesmo modelo masculino e os

28 restantes revezados por um elenco repleto de ex-modelos e modelos experientes ainda em

exercício, um dos principais pontos de destaque do desfile.

O espaço da Casa Água de Coco, loja conceito da marca em São Paulo “que reúne a

label de mesa e decoração da grife” (VOGUE BRASIL et al., 2016) foi o local de arranjo dos

aspectos visuais do espaço do desfile apresentado. Para a SPFW42, a grife investiu em uma

aparência de resort bastante arborizado. A sala lembrava uma estufa para plantas, fechada em

cima por um teto transparente,  por onde entrava a luz natural do meio dia102, iluminando,

junto  a  alguns  refletores,  todo  o  ambiente.  A  sala  parecia  ser  quadrada  com  uma  ilha

arborizada gradeada no meio, perfazendo a delimitação do espaço de passarela quadrangular.

Esta foi elaborada com ripas de madeira clara, conferindo um clima praiano sofisticado. O

público foi posto em uma fileira ao redor da ilha e em duas fileiras ao redor da sala, deixando

a passarela com aparência levemente estreita, pela presença dos pés dos convidados, rentes ao

caminho de desfile.

102 Segundo a programação do evento, o desfile da Água de Coco estava prevista para 12h30 (SPFW, s.d.).

Figura 24: Looks das modelos das entradas 1, 21 e 24 no desfile da Água de Coco na SPFW42 2016
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Como  comumente  compondo  os  aspectos  visuais  formais  do  foco  do  que  é

apresentado em desfiles  moda praia,  foram mostrados certos  tipos de biquíni:  alguns dos

clássicos de lacinho, mas também outros mais largos, como hot pants103 com sutiãs grandes.

No geral, o desfile apresentou bastante peças compostas, aquelas para serem usadas fora da

água, como calças cargo e pantalonas, pantacourts, shorts, macacões curtos e saias, em tecidos

soltos  e  de  aparência  flexível.  Também  muitas  camisas,  cardigans,  kaftans104 e  mesmo

jaquetas bomber105 em tecidos leves, com mangas longas largas ou presas aos punhos. Muitas

dessas partes de maior cobertura foram usadas com tops curtinhos ou por cima dos próprios

biquínis, deixando a barriga à mostra ou com grandes decotes na frente e nas costas; muitas

das  partes  debaixo  mais  cobertas  foram apresentadas  em cintura  alta.  Como contraste,  a

presença de alguns looks que cobriam o corpo por inteiro, ainda assim, em tecidos cuja leveza

remetia a um frescor. Um ar esportivo sutil foi aliado a essa moda praia mais sofisticada, com

cordões de amarração nas cinturas de peças, em calça com listras laterais e na presença das

jaquetas bomber. 

As estampas foram preponderantes na coleção, trazendo cores variadas, em tons ou

combinações lavadas ou terrosas, como uma vegetação verde amarronzada ou folhas verdes

combinadas a um terracota. Ainda apareceram folhagens em preto e branco, flores em rosa,

alaranjado, amarelo e verde, faixas entrecruzadas em azul escuro e terracota e looks inteiros

em um vermelho alaranjado.  Como pontos de destaque,  grandes  estampas de abacaxi  em

verde e amarelo e de coqueiros, que estavam também em aplicações, como patches, no busto

e em mangas de algumas peças.

Esse tema de folhas e flores foi levado aos brincos, em grandes placas douradas, de

cerâmica ou em terracota (ELLE; JACOB, 2016), usados em uma só orelha. Como calçados

somente  chinelos  cobrindo  o  peito  dos  pés,  de  solado  uniforme,  em  um  material  com

aparência de plástico nas cores beje, preto e dourado metalizado. Esse visual “à vontade” foi

complementado por uma maquiagem de ar saudável, elaborada por blush e sombra levemente

alaranjados e cabelos simples e soltos, repartidos ao meio e postos discretamente atrás das

orelhas. Duas modelos negras foram acionadas, uma com o cabelo alisado e a outra usando o

seu próprio cabelo curto, sendo a maioria, portanto, branca (uma delas de feições orientais). O

casting foi  composto  por  modelos  conhecidas  no  meio  da  moda,  ex-modelos  e  modelos

veteranas, com algumas modelos de carreiras mais recentes. Embora muitas não desfilassem

103 Calcinha mais larga, quase um short.
104 Espécie de túnica de tecido fluido, bastante usado por cima de biquínis e maiôs em ocasiões de praia.
105 Jaquetas  com  inspiração  nas  usadas  por  pilotos  de  avião.  O  estilo  foi  adotado  também  para  jaquetas

esportivas.
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mais  profissionalmente,  ainda  se  enquadravam  no  padrão  magro  e  alto,  com  três  delas

apresentando uma magreza torneada.

Compondo os  aspectos construtores da ação dos corpos vestidos desse desfile, uma

música em estilo lounge106,  com elementos que lembavam a natureza,  como sons de água

mixados. A despeito de certo desconforto com problemas técnicos (VEJA SP; IZQUIERDO,

2017)107, a trilha seguiu um ritmo tranquilo, e pareceu uma sequência de duas músicas: uma

usada durante todo o desfile, terminando com os sons de água, e outra com elementos um

pouco mais eletrônicos, usada mais ao final da mostra e para a última entrada das modelos e

da  estilista.  A coreografia  apresentada  sugeriu  um andar  padrão  de desfiles  e  semblantes

tranquilos, realizado pelo centro da passarela em um percurso só de ida, sem paradas na frente

dos fotógrafos.

O desfile  da  Água  de  Coco na  SPFW42 fez  jus  ao  nome “resort”  em seu  título,

mostrando  uma  coleção  com  ares  sofisticados  –  sem,  no  entanto,  se  comparar  a  uma

sofisticação como a da grife francesa  Chanel, em sua coleção  resort. A presença de peças

mais cobertas e para a parte superior, como cardigans e kaftans, o arranjo das cores, de um

tropical mais calmo e também em preto e branco, e o tipo de modelagem levemente ampla e

seus  tecidos  conferem  essa  ideia  mais  sofisticada,  mas  sem  perder  a  dimensão  praiana.

Podemos considerar também que trazer uma série de modelos e ex-modelos conhecidas no

mundo da moda confere prestígio à marca, inclusive na repercussão nos jornalistas de moda:

“Modelos  históricas,  celebridades  causando,  desfile-tumulto,  backstage disputado.”  (FFW;

LOPES, 2016b). 

Assim,  poderíamos identificar  nesse desfile  alguma pretensão espetacular,  presente

nos desfiles de tipo Espetáculo (DUGGAN, 2002), embora,  de maneira  geral,  não tivesse

cunho chamativo. Não foram mostradas maiores experimentações em texturas de tecidos nem

em formas de silhuetas.  A mostra também não foi elaborada como uma contestação,  nem

privilegiando  o  processo  ou  atitudes  mais  conceituais;  embora  os  desfiles  das  grandes

semanas de moda sejam elaborados a partir de um conceito ou história, não identificamos o

desfile da Água de Coco aos de tipo Substância.

A coleção propriamente  dita  parece bastante  usável  e conversa com o que já vem

sendo feito na moda praia, e leva a crer que seria de fácil comercialização. No interior das

características da  SPFW42, que traz um novo momento da moda, esse estilo de roupas e

106 Termo em inglês que significa “sala de estar”.
107 Esse foi o ponto destacado pela matéria da Veja Online, que informou que “Durante alguns minutos, as

modelos atravessaram a passarela em silêncio total. Um problema no áudio provocou a saia justa, resolvida
rapidamente.”, enquanto o público pedia à cantora Claudia Leitte, presente na plateia, que cantasse à capela.
(VEJA SP; IZQUIERDO, 2017).
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desfile parece corresponder bem à demanda atual do see now, buy now. No entanto, o DNA da

marca já é, antes de tudo, de uma grife mais comercial, sendo que o desfile analisado só vem a

corroborar  a  nova  onda  do  “pronto  para  vender”.  Tanto  a  coleção  quanto  o  formato  da

apresentação  em  si  revelam  esse  caráter  comercial,  onde  as  classificações  propostas  por

Duggan parecem escapar. Ainda assim, vamos reconhecer a artisticidade desse desfile, em sua

mostra de ambientação criativa e nas roupas, em seus patches de abacaxi, no arranjo de cores

e na presença de camisas  e jaquetas  bomber,  “quimonos e roupões de seda” (FOLHA…;

MESQUITA, 2016) mesmo para ambiente praiano.

Ronaldo Fraga

O estilista  mineiro  Ronaldo Fraga é bastante  conhecido no meio da moda por sua

relação com a cultura, ao apresentar coleções com inspiração em temas identitários brasileiros

e outros globais da atualidade. Do Rio São Francisco, passando pelo universo do futebol108 e

artistas  brasileiros,  como  Noel  Rosa  e  Zuzu  Angel,  à  grave  questão  dos  refugiados,  a

identidade  de  suas  coleções  está  nas  elaborações  bastante  lúdicas  e  poéticas  de  roupas  e

adereços.  Lançou  seu  trabalho  em desfiles  em 1996,  no  evento  antecessor  da  São Paulo

Fashion  Week,  o  Phytoervas  Fashion (REVISTA  DONNA;  TANCREDI,  2016).  Hoje,

também gerencia o  Grande Hotel Ronaldo Fraga, casa dos anos 1920 localizada em Belo

Horizonte, que abriga mostras de suas coleções e de artistas da moda, música, gastronomia,

entre outros.

108 Os temas trazidos nas coleções de Ronaldo Fraga por vezes levantam polêmicas: no desfile Futebom (2014),
por exemplo, o estilista foi acusado de racismo por utilizar esponja de aço como adereço que simulava os
cabelos das modelos. À época, Fraga afirmou em nota em sua página no Facebook: “O meu desfile é uma
crítica ao racismo e ao preconceito que respinga até os dias de hoje. […] Procurei, como em outras coleções,
fazer uma análise crítica e analítica sobre a influência e apropriação do futebol pelo brasileiro.” (G1, 2013).
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Fonte: FFW. Soubhia/Fotosite (2016).

Para o desfile do dia 26 de outubro de 2016109 da SPFW42 (ANEXO D), a coleção de

Ronaldo  Fraga –  (Vídeo  14)  (YOUTUBE;  CLUBE ROSA,  2016)  –  propôs  discutir  nas

passarelas a questão das mulheres trans. Para isso, além de um casting de “29110 modelos trans

de vários estados do país, com biotipos diversos” (GNT; BRADFORD, 2016), Fraga decidiu

apresentar  uma coleção em que os  corpos fossem os  protagonistas:  os  looks foram todos

elaborados  a  partir  de  aplicações  e  desenhos  sobre  um  único  modelo  de  vestido. De

modelagem mais reta, a peça compunha o clima de cabaré dos anos 1920 até 1940, desse

desfile nomeado “El Día En Que me Quieras”, nome inspirado na loja que o estilista baiano

Ney Galvão abriu nos anos 1970 na cidade de Itabuna-Bahia (VOGUE BRASIL; SANTOS,

2016b) e  que tinha  também travestis  como clientes. Essa  história,  bem como os  motivos

temáticos da coleção, foram explicados por Fraga no início do desfile. O estilista informou

sobre  o  protagonismo  do  Brasil  no  ranking  de  assassinatos  de  travestis  e  transexuais  no

mundo, segundo a ONG Transgender Europe, alertando: “Mas e o que isso tem a ver com o

desfile da  São Paulo Fashion Week? Bom, a moda tem o poder de não só ver poesia em

terreno árido, como também lançar luz sobre a face da roupa e nela encontrar uma forma de

libertação.”  Sobre a  coleção,  apresentou a  ideia  do trabalho com a temática  trans  para  o

desfile: “Poderiam ser roupas de bonecas de papel, como aquelas que encantavam as crianças

109 Segundo a programação do evento, o desfile de Ronaldo Fraga estava previsto para 14h30 (SPFW, s.d.).
110 Outros veículos de comunicação, como os sites Hypeness (HYPENESS; PEREIRA, 2016) e da revista Veja

(2016) informaram 28 modelos trans.

Figura 25: Looks das modelos das entradas 9, 18 e 25 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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de antigamente.  Mas a  história  deste  desfile  não  está  na roupa:  está  em quem as  veste.”

(FRAGA, 2016).

O Theatro São Pedro, prédio de 1917, foi utilizado como locação – um lugar “re-

existente”, segundo a fala inicial de Fraga – para compor uma ambientação que remetia aos

salões e cabarés dos anos 1920 no Brasil, fazendo com que os  aspectos visuais do espaço

fossem caracterizados pelos elementos típicos de um teatro: palco alto, cortinas e coxias nas

laterais, cenário ao fundo, fileiras de cadeiras para a plateia na frente e corredores em tapete

vermelho entre eles. O cenário, elaborado pelo ilustrador Renan Santos, retratava a traços de

lápis o espaço de um salão antigo, com desenhos de uma escadaria, um piano, um lustre e

uma cadeira sob um chão quadriculado, como se vistos de cima, na diagonal.  A iluminação

abriu a apresentação com um avermelhado ressaltando o lustre desenhado do cenário, mas

pareceu branca e bem comum durante todo desfile; ao final, o vermelho voltou no cenário e

em azul iluminou as modelos que valsavam juntas em duplas no palco. O espaço de passarela

principal acontecia,  portanto,  no palco,  não delimitado fisicamente,  mas com uma direção

coreográfica desfilada em um caminho quadrangular em todo o espaço do teatro: passava pelo

meio do palco, descendo aos corredores entre a plateia e voltando ao palco.

Os  aspectos  visuais  formais  do  foco  do  que  é  apresentado nesse  desfile  têm  a

característica peculiar de partirem de uma coleção composta toda de vestidos com a mesma

modelagem de base.  Por  seu formato  padrão,  o  que  poderia  parecer  um desfile  de  looks

uniformes  se  apresentou  como  composições  diferenciadas  justamente  pelas  nuances  das

variedades de elaboração sobre os vestidos. A peças só diferiam por suas cores e estampas,

por aplicações  em mangas e  golas  e  pelos corpos que vestiam cada  peça,  que conferiam

visualmente as formas a cada roupa como corpos vestidos. A partir de uma modelagem de

vestidos retos, como os dos anos 20, 30 e 40, Ronaldo Fraga os estampou com desenhos de

alcinhas e sutiãs, de saias, camisetas e tops, desenhos de vestidos sobre os vestidos “reais” e,

ainda, desenhos de costuras, texturas de tipos de tecidos, divisórias, drapeados e panos em

recortes  –  o desenho mesmo de  tesouras  mostrando o  processo nos  próprios  vestidos.  O

estilista compôs, assim, sua ideia, anunciada na fala inicial, de roupas para bonecas de papel. 

Os detalhes desenhados das roupas eram típicos da época de referência trabalhada,

com ornamentos bastante diversificados, em flores e art déco ou em motivos que formavam

quadriculados, lembrado tecidos mais grossos dos anos 1940. Desenhos de bustos em vestidos

tomara-que-caia  (vestidos  sem  alças)  ou  em  meia  taça  e  saias-espartilhos  “sensuais”  se

misturaram a desenhos de peças de golas fechadas com gravatas e capas. Ainda por meio de

desenhos nos tecidos, foram elaborados enredados pretos, como uma camada errante cobrindo
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o colo  por  baixo  dos  “vestidos”,  e  drapeados  e  vincos  das  barras  das  saias.  Os vestidos

também  eram  diferenciados  entre  si  pelas  cores  e  suas  combinações,  em  uma  cartela

cromática variada e de aparência “lavada”, em laranja, amarelo, mostarda, vermelho, salmão,

vinho, azul, cinza, preto e branco. 

Grande parte dos “estilos de vestidos” apresentados foi elaborada, portanto, na forma

de desenho sobre a peça central, mesmo nos botões e cintos desenhados. Algumas partes, no

entanto,  eram  “reais”  como  uma  camisa  branca  transparente  de  manga  longa,  uma  gola

lembrando rufos111 e a maioria dos adereços e das aplicações nos ombros, mangas levemente

volumosas em tule ou em enredado preto, alguns com grandes bolas pretas grudadas. Uma

variedade de acessórios foi utilizada, em cintos, colares, brincos, adereços de cabeça e golas.

Cintos alaranjados,  com uma fivela  preta  em forma de fogo no centro,  foram desenhados

sobre os vestidos e apareceram também em sua forma “real”.  Os sapatos utilizados foram

ankle boots112, que igualmente receberam o desenho do formato de um modelo clássico dos

anos 1920113, em rosa e laranja claros. Vale ressaltar que duas ankle boots fora do padrão do

desfile apareceram, no que podemos suspeitar de ajustes de última hora, comuns em desfiles

de  moda.  Bolsas  reais  também tiveram seus  detalhes  desenhados,  tanto  em simulação  de

formatos, que iam de pequenas e delicadas a pastas médias, como em simulação de texturas,

como dobras de panos e costuras aparentes, em preto, cinza, salmão, mostarda, beje e rosa

antigo. 

Um objeto de pescoço, parecido com uma almofada de avião com pontas, em cinza,

preto e rosa, foi utilizado como acessório por duas modelos, sendo tirado por elas e desfilado

sob  os  braços  no  restante  do  percurso.  Brincos  longos  imitavam  a  dobra  de  paninhos

pendentes, em preto e cinza ou vinho e creme, motivos que também figuraram em grandes

pingentes de colares largos ou desenhados em alguns dos braceletes.  Essas pulseiras eram

finas, utilizadas com outras mais largas que imitavam punhos de camisa, em preto, branco e

mostarda, com abotoadura simulada por uma bola branca colada em cima da peça. Os cabelos

das modelos foram presos em volumosos coques com grandes arranjos de flores pretas  e

penas amareladas e pretas em uma das laterais da cabeça. A maquiagem trouxe sensualidade

com olhos pintados de preto, blush levemente marcado, boca  nude114 e unhas pintadas em

preto e branco. 

111 Adereço volumoso, geralmente em renda, usada principalmente entre os séculos XV e XVII como golas das
roupas de homens e mulheres de prestígio social.

112 Botas de cano curto que vão até a altura dos tornozelos.
113 Só para se ter alguma ideia do tipo de sapato referenciado, lembram também os “sapatos-boneca” dos anos

1990).
114 Cor próxima à cor da pele. Existem diversas cores nude, pois existem diversos tons de pele.
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Dentre as modelos, mulheres trans conhecidas socialmente por trabalhos de destaque,

como as modelos profissionais Carol Marra e Valentina Sampaio, a designer Aretha Sadick, a

artista visual Patrick Rigon, a atriz Glamour Garcia e a cantora Veronika Valentino  (VOGUE

BRASIL; SANTOS, 2016b), que compuseram, junto a modelos não-profissionais, o  casting

do desfile, destaque e motivo de sua realização. A coreografia foi orientada por um andar em

ritmo médio, com o percurso com saída por uma das coxias laterais do fundo, passando pelo

meio  do  palco  em direção  à  frente  e  descendo  as  escadas  por  sua  lateral  dianteira,  para

continuarem, agora, pelos espaços laterais delimitados pelas cadeiras da plateia, perfazendo

um  caminho  quadrangular  de  ida  e  volta  ao  palco.  Compondo,  junto  à  coreografia,  os

aspectos construtores da ação, três músicas foram escolhidas para a apresentação: abrindo o

desfile,  Bandolins,  de  Oswaldo  Montenegro (2018),  que  fala  justamente  sobre  o

enfrentamento  das  mulheres  em  ambiente  adverso  e  preconceituoso;  a  segunda,  She,  de

Charles Aznavour (2018), em instrumental de violino, reforçando a referência às figuras dos

corpos vestidos desfilados como femininos; após, outra música instrumental, animada como

as dos anos 20 e 30. Ao final, a música Bandolins voltou na forma instrumental em violino,

enquanto as modelos valsavam em duplas no palco, todas com o mesmo modelo de lingerie

preta: calcinha larga, sobreposta por uma  hot pant transparente,  e sutiã meia taça também

transparente.

Podemos dizer que o desfile de  Ronaldo Fraga na  SPFW42 apresenta alto grau de

artisticidade pela maneira com que seus elementos foram arranjados: as aplicações diversas

em roupas padronizadas e o próprio ambiente em si, repleto de nuances e referências lúdicas,

percebido por público e mídia como “boa parte da sensação dramática deste desfile, com uma

bagagem de um passado histórico” do Theatro São Pedro (FFW; LOPES, 2016c). No caso, o

desfile  é  literalmente  palco  a  um discurso,  aos  corpos  trans  apresentados  como principal

motivo da mostra, na sua publicização. Assim, o desfile de Fraga tem principalmente o caráter

conceitual dos desfiles de tipo Substância e a contestação dos de tipo Afirmação (DUGGAN,

2002), sem deixar, no entanto, de se apresentar em seu caráter Espetáculo (idem) aos olhos de

público e mídia.

Matéria da Vogue Brasil online (VOGUE BRASIL; SANTOS, 2016b) classifica esse

desfile  de Fraga na  SPFW42 como “desfile-manifesto”,  e  o  próprio estilista  afirmou,  em

entrevista à jornalista de moda Lilian Pacce, que a mostra “é a nossa luz sobre os invisíveis.

Essa face política da moda vai além das roupas.”  (GNT; BRADFORD, 2016). Mesmo as

músicas utilizadas, em seus temas e letras, atestam e destacam os conceitos e mensagens do

desfile, em um arranjo estético capaz de emocionar. Segundo o portal de moda FFW (FFW;
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LOPES, 2016c), “ouvir ‘She’, de Aznavour, enquanto as modelos desfilavam pelo teatro foi

uma  experiência  de  imagens  e  sensações  que  levou  o  poder  da  moda  a  grandes

consequências”.

Em favor da comunicação de uma mensagem reivindicatória, o desfile ultrapassa as

questões comerciais de venda, segmento e calendário (FFW; LOPES, 2016c), sem deixar de

se vincular,  de modo incisivo,  aos diálogos que o mundo da moda vem estabelecendo de

maneira  estreita  com os  movimentos  de  aceitação  e  valorização  das  diferenças115 –  vide

desfile da Lab, realizado na mesma edição. Tal engajamento, no entanto, sempre foi marca do

trabalho de  Ronaldo Fraga, como mostra seu histórico de temas das coleções. Aliando sua

marca, portanto, a um movimento de grande visibilidade, o estilista apresenta, a seu modo

costumeiramente lúdico, um desfile que foi elaborado e entendido por grande parte da mídia

por  uma qualidade  poética:  “Enxerga-se arte  e  política  num ativismo lírico e  dramático.”

(FFW; LOPES, 2016c). Ainda que se tenha afirmado, no início do desfile, que a roupa não era

o foco da apresentação, foi possível a elaboração de peças interessantes – algumas, tal qual os

quimonos da Lab, podem ser usáveis, inclusive –, através do jogo da artisticidade do estilista

em peças de modelagem única, mas com muitas variações em desenhos de estampas, cores,

aplicações e acessórios. Sua proposta de corpo é, portanto, o corpo “re-existente”.

115 De acordo com o site  Catraca Livre (2016), “Vale lembrar que o tema desta edição da SPFW é ‘Trans’ –
mas Ronaldo diz que essa foi uma coincidência.”
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PARTE III

VENTANA SOBRE EL CUERPO
La Iglesia dice: El cuerpo es una culpa. La ciencia

dice. El cuerpo es
una máquina. La publicidad dice: El cuerpo es un

negocio. El cuerpo dice: Yo soy una fiesta.

EDUARDO GALEANO (2001, p. 109)
*Jornalista e escritor uruguaio.
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5. OS CORPOS VESTIDOS NA SPFW42

5.1 Os desfiles de moda como espaços de experimentações de corpos vestidos

Sob o pretexto da mostra e da venda, os primeiros desfiles de moda foram formatados

em um modo que, hoje, é frequentemente classificado como tradicional: tratava-se do ir e vir

em um espaço sofisticado, sobre o chão ou uma passarela, muitas vezes sem música ou com

um instrumental suave ao fundo, em que o que se ouvia como destaque eram os números dos

looks desfilados  e  os  aplausos,  compondo toda  uma ambientação  de  um mostruário  vivo

glamoroso. Se traçarmos um paralelo com os desfiles considerados mais tradicionais de hoje,

teremos,  igualmente,  o  ir  e  vir  em  um  espaço.  No  entanto,  vimos  que  o  formato  se

desenvolveu  e  sofreu  alterações,  e  mesmo  os  desfiles  mais  comuns  foram minimamente

profissionalizados  ou  incrementados  com  elementos  técnicos  e  artísticos,  pensados  para

ultrapassar a esfera do mercadológico e propor também uma adesão emocional no público. 

A diferença entre a visualidade de uma roupa em um cabide na loja e nas modelos nas

passarelas  começa  na  composição  do  desfile,  que  agrega  os  elementos  técnicos  de  som,

iluminação,  cenário  e  todos  aqueles  anexos  ao  corpo  (maquiagem,  adereços  e  a  própria

roupa), de forma a agregar valor simbólico às peças e instigar a acepção de sentidos para além

da cobertura corporal. Cada um desses elementos se vincula para apresentar o desfile de moda

como uma forma complexa, capaz de vincular o emocional no público de diversas maneiras.

Por isso, a locação e sua ambientação como um todo são importantes à realização de uma

mostra na forma de desfile, pois há o estabelecimento de uma relação sensível e emocional

agregada ao corpo vestido mostrado.

A busca de uma adesão emocional passa, certamente, pelos esforços comerciais, mas,

antes de tudo, pelo reconhecimento de que o uso de produtos e objetos transcende o utilitário

e se vincula às pessoas por uma relação mais íntima, e mesmo subjetiva, que tem nos adornos

e no trabalho do design grandes aliados. Além disso, a moda mostra, na contemporaneidade,

que  sua função,  mais  que cobertura  corporal  e  adequação social,  é  de  ser  uma forma de

expressão pessoal  e cultural  (CIDREIRA, 2010),  em  que um caráter  emocional,  portanto,

estaria inevitavelmente investido. Se considerarmos o fortalecimento dessa compreensão da

moda por parte de seus criadores, especialmente a partir da década de 1960, em um momento

de grande efervescência  social,  cultural  e artística,  vamos compreender  as tentativas  mais
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constantes e intensas dos estilistas em pensar e testar possibilidades diversas de sugerir formas

e modos do corpo vestido, possibilidades do parecer.

Nessa  esteira,  os  próprios  formatos  dos  desfiles  de  moda  foram  modulados  e

experimentados. Uma ludicidade clássica, calcada no sofisticado, pouco a pouco aliava-se (ou

transgredia-se) ao inesperado e ao fantástico. Tentava-se, com isso, também repensar a moda

de forma ampla, no próprio formato das apresentações, utilizando-as como um dos elementos

de arranjo para a mostra global do corpo vestido, ou seja, um corpo que é mostrado em um

espaço e frequentemente  pensado para ser visto de forma integrada  à  ambientação que o

envolve  e  o  apresenta.  Por  isso,  diversos  formatos  de  desfiles  de  moda  passaram  a  ser

elaborados, culminando, ainda, em reflexões sobre as possibilidades de relação da arte com a

moda – e tudo o que ela envolve, como os desfiles.

Já  na  década  de  1910,  colaborações  entre  artistas  e  couturiers reforçaram  essa
conexão, a ponto de diluir criativamente o limite entre os mundos da arte e da moda.
[…]  O  final  da  década  de  1990  representa  um  ponto  significativo  nesse
desenvolvimento de um intensificado fenômeno arte/moda, com alcance maior em
seu efeito ao resultar em produções de desfile de moda que se comunicam através da
arte performática. Valendo-se de fontes de inspiração tão variadas quanto ativismo
político,  arte  performática  dos anos 60 e 70, performances  dadaístas  e  do grupo
Fluxus,  teatro  e  cultura  popular,  muitas  maisons de  moda  contemporânea
transformaram por completo o desfile de passarela. (DUGGAN, 2002, p. 3-4).

Ao agregarem cada vez mais arranjos artísticos e elementos emocionais ao ambiente

de apresentação dos corpos vestidos, acreditamos que os criativos da moda estabeleceram os

desfiles de moda como espaços de experimentações da moda e do corpo vestido, dando à

contemporaneidade a abertura a diversas possibilidades de apresentá-los. Visando proposições

da relação entre corpo e roupa, os desfiles de moda miram-se na vida corrente dos usos e

situações  cotidianas,  mas  se  diferenciam e  se  caracterizam por  lançarem mão  de  licença

poética para por corpos vestidos das mais diversas maneiras.  São investimentos  criativos,

conceituais e técnicos próprios a cada estilista e designer, a cada marca (de acordo com o seu

DNA), a cada  stylist (que combina as peças em looks completos para serem desfilados) e a

cada coordenador artístico do desfile como um todo, que deve agregar todos os elementos em

jogo, resolvendo a conexão entre o corpo vestido e o seu entorno. Assim, além de corpo e

roupa, que se coadunam para resultar no corpo vestido mostrado nas passarelas da moda,

devemos ter em conta que ele é o resultado de sua apresentação elaborada  para e  em um

espaço e ambientação específicos. 

As variadas maneiras e suportes em que o mundo da moda apresenta corpos vestidos

pode  considerar,  então,  o  espaço  ou  ambiente  para  compor  o  chamado  mood do  que  é

mostrado. Cores, formas e objetos se vinculam com o corpo e com a roupa, enquanto corpo
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vestido, como unidades que são arranjadas para compor uma mensagem visual. Os editoriais

em revistas e cadernos de moda são um exemplo de imagens que apresentam composições de

corpo, roupa e espaço, visando instigar o pensamento no observador sobre formas de presença

do  corpo  vestido,  tendo  o  seu  envoltório  como  um  dos  componentes  criativos  dessa

apresentação. 

A partir de outra perspectiva, que tem em vista as imagens dos próprios desfiles de

moda veiculadas nas revistas do ramo, o artigo Entre a imagem e a moda: a perspectiva das

passarelas, de Rosa Junior (2017), propôs analisar as práticas de representação do vestuário.

O que nos chama atenção em seu texto é que, para isso, parte justamente de uma noção de

espaço,  tendo  como  base  uma  definição  simples  de  Arnheim  (segundo  o  autor,  uma

apropriação do conceito de perspectiva de Panofsky), dizendo que “como espaço, podemos

definir um intervalo demarcado por limites visíveis e no qual se compreenda a junção das três

dimensões – altura, largura e profundidade – de uma área perceptível, encerrando, portanto,

uma forma” (p. 2). Esse autor observa que a visualização do espaço enquanto uma forma se

refere,  deste  modo,  tanto  à  “construção  de  uma  realidade  perceptível”  (p.  3)  quanto  à

dependência do ponto de vista do observador.

Atentando à ideia da elaboração de uma “forma”, observarmos que a imagem do corpo

vestido  em um espaço  em revistas  de  moda  também figura,  obviamente,  como uma das

formas que serão elementos da construção de uma “realidade perceptível”. Nesse âmbito de

revistas e impressos, vamos observar a visualidade do corpo colocada em um nível muito

parecido  ao  da  visualidade  do  espaço:  os  elementos  corpo  e  roupa  são  envolvidos  e

apresentados pelo espaço e seus outros elementos todos de maneira plana, em que as formas

do corpo vestido foram fixadas no instante do movimento, então realizado no momento da

captura. Espaço, corpo e roupa se presentificam ao olhar como uma rede de relacionamentos

já fixada na imagem parada, da qual o corpo nos aparece pronto, e o ponto de vista geralmente

pouco (ou nada) varia na visualização do corpo vestido apresentado. Ainda que sempre aberto

aos sentidos percebidos por cada observador, nesse tipo de imagem a relação entre corpo,

roupa e ambiente já nos é dada como algo acabado, e as possibilidades formais do corpo

vestido já estão postas como uma composição final à visualização.

Por outro lado, ao considerarmos a imagem do corpo vestido no espaço do desfile em

seu desenrolar (ao vivo ou em um vídeo gravado),  teremos os elementos – corpo, roupa,

cenário, luz, todo o ambiente – em outras condições de visualidade. Primeiramente, no desfile

de moda a questão do ponto de vista (do observador in loco ou do ponto de captação de uma

gravação)  realmente  incide  na  forma  de  visualização  do  corpo  vestido.  Isso  porque,  em
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segundo lugar, o corpo no desfile de moda é posto e registrado (pela presença do público e

pelo vídeo) em movimento. As formas da relação corpo-roupa vão sendo definidas a cada

andar e, em cada posição, a plasticidade de corpo e de roupa se efetivam e proporcionam

formas do corpo vestido na esfera do tridimensional. Esta, por sua vez, depende do ângulo de

observação para concretizar a sua potência e as suas possibilidades: será um corpo vestido

lateralizado  se  visto  da  diagonal;  imenso,  se  visto  de  baixo;  ampliado  por  uma  roupa

esvoaçante na parte de trás, se visto de lado. Assim, enquanto forma tridimensional que se

realiza, inclusive visualmente ao público, pelo corpo em movimento, o desfile de moda se

diferencia, enquanto imagem de moda, por ser um espaço dinâmico.

Essa dinamicidade compreende, portanto, a relação do próprio corpo vestido com o

espaço no qual age, a relação do corpo com os outros elementos na ocasião desfile de moda

para a sua composição. Nesse aspecto, o relato de Paul  Zumthor (2007, pp. 28-29) sobre a

ação dos cantores de rua,  que assistia  em sua infância  em Paris,  nos parece um exemplo

interessante: além do homem que cantava suas canções e passava o chapéu para vendê-las,

havia as folhas voando na calçada, os risos em volta, “os barulhos do mundo e, por cima, o

céu de Paris que, no começo do inverno, sob as nuvens de neve, se tornava violeta. Mais ou

menos  isso  fazia  parte  da  canção.  Era a  canção.”  Texto,  corpo,  voz,  sons  e  ambiente

compunham tudo aquilo que ele compreendia como um verdadeiro espetáculo, e considera em

suas reflexões sobre performance.

Quando  ressaltamos  o  desfile  como espaço  de  experimentações  do  corpo vestido,

devemos retomá-lo, antes de tudo, como um espaço que pode ser, por si só, experimental. Isso

porque ele deixou o então necessário ambiente institucionalizado das  maisons e lojas – os

espaços da comercialização das novas coleções por excelência,  no qual seus desfiles eram

como mostruários – para ser realizado como proposições de formas de aparição e presença,

que podem demandar e acontecer em espaços os mais variados. Para Zumthor, um artigo de

Josette  Féral  o  fez  compreender  que  o  reconhecimento  do  espaço  onde  se  realiza  uma

performance não pode ser definido por um inventário de propriedades ou uma fórmula geral,

mas dependeria da apreensão de suas manifestações específicas, do seu reconhecimento como

um  espaço  de  teatralidade  pelo  público:  de  que  não  somente  uma  sala  fechada,  com

iluminação e passarela elevada, seria um espaço de desfiles de moda, mas que, do mesmo

modo,  uma  livraria  ou  teatro  seriam,  em  determinadas  circunstâncias,  espaços  onde

ocorreriam desfiles de moda.

Reconhecemos, portanto, os desfiles de moda como uma forma complexa, agregando

diversos  elementos  para  resultar  em uma forma final  que  se  realiza  no  curso  do  tempo,
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durante  o  processo  que  compreende  o  curso  da  música,  do  acender  da  iluminação  que

acompanha cada modelo e se apaga ao final e, finalmente, no ir e vir dos corpos vestidos.

Podemos compreender, ainda tal qual Zumthor, que tudo isso compõe uma forma, mas que é

não fixa ou estável; nas palavras do autor, uma “força-forma”, um “dinamismo formalizador”

(p. 29), que concretiza algo do virtual ao atual. Aqui, vemos o fator tempo incidindo sobre a

realização  dessa  forma,  compondo  um  produto  que  será  realizado  no  curso  do  próprio

acontecimento, dando os contornos de cada desfile de moda na apresentação de seus corpos

vestidos.

Assim, diferente de outros formatos de apresentação do corpo vestido da moda, como

as revistas e as fotografias, nos vídeos de moda e nos desfiles de moda temos geralmente

grande parte desse processo espaço-temporal  como constituidor  desse formato próprio,  no

qual recai sobre a atividade dos corpos vestidos no ambiente, como agentes que são envoltos

por ele, mas que o compreendem, em toda a sua carga simbólica, e o realizam no corpo. Isso

porque  o  que  é  realizado,  enquanto  corpo  vestido  nos  desfiles  de  moda,  também  será

igualmente uma forma não fixa, desenvolvida no momento e durante sua ação no desfile, uma

apresentação em movimento. Levamos em conta, nos desfiles de moda que se desenvolvem

aos olhos do observador, a aparição corporal como um desenvolvimento da forma-corpo, que

se  dá  no  curso  do  tempo  de  ação  na  passarela.  Nesse  caso,  a  relação  processual  do

desenvolvimento da aparição do corpo vestido fica mais evidente, pois que é elaborada no

próprio ato, na execução da ação, do desfilar, dos movimentos e gestos. Portanto, se a forma

desfile de moda apresentada aparece como vetor de sentidos, na medida em que tem o corpo

vestido como agente do processo (uma forma-processo), será ele um dos principais vetores

dessa expressão.

Para tal,  os corpos estabelecem vínculos com o espaço em que agem, pois que se

conectam a  ele  tanto  objetivamente,  para  melhor  desempenharem as  apresentações  de  si,

participando do engendramento sugestivo de emoções, quanto subjetivamente, já que não se

trata rigorosamente de cabides, mas de corpos humanos. Por isso, podemos evocar, desde já, a

capacidade do humano, que não se refere a um elemento “objeto inerte”,  mas que, como

corpo vivo, vamos reconhecer como implicado profundamente em um verdadeiro processo de

ligação e elaboração da visualidade do corpo vestido nos desfiles de moda, por meio de sua

relação com o espaço.

Em  Merleau-Ponty (1999),  o corpo próprio é percebido com um papel  ainda mais

importante  na  sua  relação  com  o  espaço.  Isso  porque,  antes,  o  autor  busca  ir  além  do

postulado por Kant, sobre a existência do espaço como um a priori, e passa a levar em conta,
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por sua vez, o âmbito da experiência na percepção e configuração do espaço: considerando a

experiência de cada corpo, o espaço será resultante dessa relação sensível com o entorno.

Nessa perspectiva, ainda que haja o espaço objetivo e inteligível, com suas leis geométricas,

ele só existe em relação aos sujeitos. Por isso,  Merleau-Ponty diz que há, na verdade, dois

espaços – o espaço corporal e o espaço exterior – conformando um “sistema prático”, mas que

se estabelece a partir da perspectiva do corpo.

Se o espaço corporal  e o espaço exterior formam um sistema prático, o primeiro
sendo o fundo sobre o qual pode destacar-se ou o vazio diante do qual o objeto pode
aparecer como meta de nossa ação, é evidentemente na ação que a espacialidade do
corpo se realiza, e a análise do movimento próprio deve levar-nos a compreendê-la
melhor.  Considerando  o  corpo  em movimento,  vê-se  melhor  como ele  habita  o
espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta em submeter-se
ao espaço e ao tempo, ele  os assume ativamente,  retoma-os em sua significação
original, que se esvai na banalidade das situações adquiridas. (1999, p. 149)

Para  o autor,  diferente  dos  objetos,  a  espacialidade  do corpo não se refere a  uma

espacialidade de posição, mas de situação, na qual “meu corpo está ali onde ele tem algo a

fazer.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 336). A presença dos corpos nas passarelas não é posta

somente para compor uma relação de disposição entre os objetos em questão, de distâncias

geométricas calculadas entre a posição do corpo no espaço para uma melhor visualização das

roupas, como meros mostruários. O diferencial dos desfiles de moda foi, como sabemos, a

utilização  de  modelos  vivas,  que  adicionaram  tanto  o  fator  movimento  aos  cabides  e

manequim de madeira, quanto a própria intencionalidade do vivo em uma dada situação, em

que  o  corpo,  portanto,  seria  um  agente  que  “desempenha  um  papel  essencial  no

estabelecimento de um nível.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 336). 

Deste modo, não podemos desconsiderar o corpo em sua intencionalidade, quando em

relação e ação em um ambiente/ambientação, na nossa tentativa de compreender os corpos

vestidos no espaço dos desfiles de moda, pois são eles que realizam e colocam à visualidade a

si próprios como corpos vestidos à aparição e presença. Queremos, portanto, evidenciar mais

que a visualidade do corpo, mas o corpo vestido no desfile de moda como uma forma em

construção na temporalidade e nesse espaço, que tem suas especificidades de realização: o

modo como o corpo se constrói,  a  cada passo,  para cada público,  em sua relação com a

ambientação construída e com o que cada tipo de desfile demanda de sua performance.

5.2 A roupa a serviço do corpo; o corpo a serviço da moda

Desfiles comerciais: o corpo padrão da moda
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É incomum que um desfile de moda não tenha, por trás de suas dimensões artística e

estética, seus objetivos comerciais. Mesmo os criadores que apresentam grandes inovações

vestimentares, conceitos em roupas “inusáveis” – como o desfile Costura do Invisível de Jum

Nakao, na  São Paulo Fashion Week de 2004 – ou que acontecem posteriormente também

como mostras de arte – como as expostas na Miyake Issey Exhibition: The Work of Miyake

Issey, mostrado o trabalho desse estilista no Centro Nacional de Arte de Tóquio em 2016 –,

têm nos desfiles o intuito da divulgação do seu trabalho ou apresentação e reforço do DNA de

uma marca. 

No entanto,  há aqueles  desfiles que trabalham suas referências  formais  e artísticas

como pontos de vinculação para uma adesão maior da roupa apresentada à ideia de seu uso

cotidiano, o que gera uma provável compra mais imediata ou certeira. Em nível de destaque –

e,  de certa forma, aparecendo como uma diferenciação visível nas formas de aparição do

corpo vestido –, podemos classificar esses tipos de desfiles como de caráter mais comercial,

mesmo  no  interior  das  categorias  permeáveis  e  intercambiáveis  de  Duggan (2002).  São

aqueles que, em termos visuais, apresentam constância com as formas com que desfiles, em

geral, são apresentados, e nas maneiras com que o público está acostumado a ver as roupas e

os corpos vestidos: próximas à transposição das passarelas ao uso cotidiano e sem grandes

extravagâncias ou inovações em formas e ideias corporais de uso corriqueiro.

Para a adesão do público quanto ao gosto, os desfiles com objetivos mais comerciais

apresentam as novas coleções de roupas e, por vezes, suas inovações e destaques criativos, no

interior  de muitas referências reconhecíveis,  em cores,  cortes e estilos das peças. O valor

social dado ao estilo das roupas de uso da moda cotidiana é comumente utilizado pelas grifes

nas formas de suas peças e  looks, apresentados também em desfiles.  Por mais que sejam

conhecidos ou já tenham sido apresentados como inovação de moda em edições anteriores, a

marca se ancora nesse  aspecto familiar,  cujo  gosto comunal  já  vigora,  para vincular  suas

criações  à  venda.  Ainda  assim,  mesmo  que  no  interior  de  um  campo  confortável  e,

simultaneamente,  dentro  de  um escopo  aparentemente  limitado  pelos  valores  de  moda  e

usabilidade vigentes, as inovações e inventividades vestimentares aparecem: como vimos, por

vezes é esse arranjo entre o habitual e o novo o grande ponto de criatividade de marcas com

objetivos mais comerciais.
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Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a; 2016b).

A Animale parece ter esse direcionamento, como uma grife que realiza suas propostas

mais inovadoras dentro de um limite comercializável próprio à marca. Como reportado pela

mídia,  vimos que a presença de  Vitorino Campos como diretor  criativo  leva atualidade  à

identidade sexy da marca, e o criador, nesse caso, tem esse DNA da marca, de certa forma,

como uma demarcação de possibilidades, ponto de reconhecimento e adesão para a venda

entre  suas  clientes.  Junto  à  vocação  sensual  da  Animale,  uma  necessária  vinculação  a

novidades  e  rumos vestimentares  comercializáveis  que  a  marca  precisa  apresentar  a  cada

lançamento,  como é próprio da cultura de moda. São roupas de uma marca de grife com

pegada sexy, mas que instigam o olhar do público do desfile, quando apresenta suas fendas e

barrigas de fora junto a camisas caídas pelo ombro e calças largas. 

Quanto ao estilo das roupas, a Água de Coco também tem como característica de sua

moda de grife a fácil adesão comercial. Vincula-se o desejo da compra mais imediata a peças

de  modelagem reconhecida  e  cores  e  estampas  que  seguem tendências  de  moda locais  e

mundiais. O desafio, nesse caso, é agregar ao estilo,  de certo modo constante da criadora

Liana Thomaz (desde o surgimento da marca), pontos de adesão do desejo da novidade pela

criatividade, conseguida com estampas e motivos da moda (abacaxis e preto e branco estão

em alta), arranjadas de forma inventiva nas peças.

Figura 26: Look das modelos da entrada 22 no desfile da Animale e
da entrada 12 no desfile da Água de Coco na SPFW42 2016.
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A  própria  forma  de  apresentação  “desfiles  de  moda”,  como  equipamentos  de

comercialização,  entram nessa  lógica,  aliados  a  elementos  que chamam a  atenção  de sua

clientela específica, mas sem deixar de se reportar às referências gerais, que os inserem em

formas consideradas “normais” ou usuais de mostra; não se correria o risco de não vender por

uma apresentação que cause estranheza, ou seja, de um impacto demasiado contestador, que

poderia acarretar em desagrados a seu público potencial. 

Ainda,  dentre  aqueles  elementos  dos  desfiles  que  conformam as  apresentações  de

novas coleções, está principalmente nas formas corporais, que compõem os aspectos visuais

formais do foco do que é apresentado, a atenção a uma lógica que atenda aos interesses da

marca, pois é o corpo vestido a proposta-espelho de formas de aparição: a um desfile mais

comercial,  roupas usáveis e corpos padrão, aquele já utilizados comumente para esse fim.

Assim, além das roupas, os corpos e modelos escolhidas também funcionam como elementos

de manipulação material para a mostra final do corpo vestido no desfile de moda, no qual o

gosto comunal sobre esses corpos da moda sempre pairam sobre as escolhas do casting. Os

corpos padrão da moda são aqueles que apresentam especificidades, em aparência magra e

alta, e quanto à atividade, com suas técnicas corporais específicas das modelos de passarela.

No caso de desfiles com caráter mais comercial, o comunal da beleza é acionado como

ponto de adesão e apreciação do público, também já acostumado à visualidade das peças em

corpo magro.  Os desfiles da  Animale e da  Água de Coco são justamente onde os corpos

padrão da moda aparecem como escolha primeira: possuem essa visualidade de adesão quase

certa ao público geral do evento. Junto às roupas, proporcionam formas de aparição humana

feminina cuja sociedade constituiu como mais aprazíveis ao olhar, em seu longo processo de

emagrecimento  (VIGARELLO,  2004),  que  são  os  corpos  alongados,  longilíneos  e,

finalmente,  magros.  Esses corpos são o cânone, ou seja,  o referencial  da beleza corporal,

acionados para uma boa vinculação do produto e ideia apresentados pela marca nos desfiles

ao público.

Especialmente  a  Água  de  Coco procurou  dar  destaque  justamente  a  esses  corpos

padrão da moda, ao apresentar como ponto alto de seu desfile o  casting de ex-modelos e

modelos conhecidas do mundo da moda. Esse caso pode ser entendido como a personificação

e reificação dos corpos padrão justamente na figura da modelo: o que pode parecer óbvio, é

desvelado quando observamos que, no desfile da Água de Coco, a modelo deixa de ser mais

um elemento e passa quase a protagonista, por seu reconhecido papel-modelo, um ponto de

evidência importante  escolhido pela grife.  Junto à coreografia  também padrão apresentada

nesse  desfile  da  Água  de  Coco,  a  presença  de  modelos  conhecidas  e  experientes  pode
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representar, ainda, a reificação das técnicas corporais da atividade do corpo-modelo, em uma

mostra  onde  existe  uma  possibilidade  menor  de  erros  quanto  ao  andar  pedido,  pela

experiência  supostamente  já  bastante  incorporada,  em  uma  performance  demandada  sem

grandes excentricidades. Já o desfile da  Animale traz suas modelos no tipo magro com um

desfilar mais rápido, mas que não deixa de também aderir a certas expectativas do público,

quando se pensa em “modelos da passarela”: aliado ao andar, os saltos altos e ao aspecto

balançante dos tecidos nobres das roupas nos corpos, essa rapidez imprime um ar confiante,

reconhecidamente “de modelo”, à mulher Animale nesse desfile.

Nos dois desfiles, existe, ainda, a forma com que esses corpos foram pensados para a

exposição de estilo da marca: ambos investiram, de maneira mais ou menos adensada, em

modos  descobertos  do  corpo,  um  dos  pontos  de  valorização  para  o  público  brasileiro

culturalmente e quanto à moda, como trataremos no tópico a seguir.

Desfiles de pele e de praia: o privilégio do corpo

Como já afirmamos, existe nas passarelas da moda uma relação de co-presença entre

corpo e roupa: estas são postas no espaço do desfile como sugestões de formas possíveis de

silhuetas e estilos para os corpos humanos. O corpo permite a apresentação da roupa com a

forma humana, seja simplesmente por sua presença na passarela, seja por operar, no uso sobre

suas formas e movimentos,  a mostra das possibilidades visuais da tridimensionalidade dos

tecidos e formas das peças. Existe ainda, nesse arranjo corpo-roupa, um inevitável jogo entre

a cobertura e mostra do corpo, tanto em partes comuns à mostra da pele,  como braços e

pernas,  quanto  de partes  ainda  estigmatizadas  ou vistas  como sensuais  ou eróticas,  como

barriga, colo e seios. 

A amplitude das peças propostas pelo estilista  Vitorino Campos à  Animale, quando

combinadas à identidade sexy da marca, em fendas, tops curtos e transparências, acaba por

apresentar uma combinação de “mostra e esconde” que pode denotar equilíbrio. Mas devemos

pensar esse aparente equilíbrio no interior de um contexto, que crê nesse jogo específico da

mostra e cobertura entre corpo e roupa valorativamente com normalidade ou apreço. Vimos

que aos franceses, por exemplo, não é tão comum a mostra do corpo por entre as vestes, fato

cultural  que  os  diferencia  dos  modos  de  aparição  do  brasileiro,  como  já  observado  por

Malysse (2007). 

O caso do desfile da Animale revela que o jogo da moda com a mostra do corpo pode

ser arranjado, inclusive, em uma forma de aparição em que ao sexy seja agregada a ideia de
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sofisticação, ao menos para o público brasileiro ao qual o desfile primeiramente se reporta. A

mostra da barriga, em um top curto, recebe o tecido refinado de uma calça ampla, cujo salto e

o andar confiante da modelo só vêm a completar uma imagem que pode ser entendida, em

grande medida, como chique.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a).

No Brasil especialmente, essa cultura corporal está nas formas de aparição cotidianas,

no uso de shorts e saias mais curtas, barrigas de fora e transparências e calças bem justas ao

corpo, desenhando e mostrando, nos desfiles cotidianos nas ruas, as silhuetas corporais e toda

uma cultura da aparição em que a roupa parece estar prioritariamente a serviço do corpo. Nas

praias,  esse fator atinge seu ápice,  em que os corpos se vestem não somente com roupas

específicas para permitir o banho, mas especialmente porque se inserem e indicam uma lógica

de apreço à cultura corporal. 

Em sua observação sobre os corpos na cidade do Rio de Janeiro,  Malysse (2007, p.

112-113) percebeu que a forma de aparição e exposição dos corpos nas praias eram levadas

também ao cotidiano das ruas: “Esses corpos femininos trabalhados, moldados nas academias,

só suportam roupas que deixem o corpo valorizado à mostra sob o tecido.” A praia carrega

todo um simbolismo sobre os corpos e sua relação com a roupa para o brasileiro, observado,

também, em pesquisa de Marisol Goia (2010) sobre Modos e modas de Ipanema. A partir de

um levantamento em jornais, a autora mostra que existe uma associação clichê entre a praia

Figura 27: Looks das modelos das entradas 38 e 41 no desfile da
Animale na SPFW42 2016
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de Ipanema à própria cidade que a abriga, o Rio de Janeiro, e desta com o Brasil, justamente

na imagem dada a essa praia como personificação de seus frequentadores e seus corpos. 

Não à toa,  os desfiles moda praia  aparecem com maior  incidência  nos eventos  de

moda brasileiros.  Ao observarmos os desfiles  da  São Paulo Fashion Week 42 e  da  Paris

Fashion Week visitada, percebemos, pelo menos, três desfiles moda praia para o primeiro116 –

uma  edição  primavera-verão,  em  que  espera-se  corpos  mais  à  mostra  –  e  nenhum  no

segundo117, ainda que não se possa comparar à risca os tipos de desfiles apresentados em tais

eventos,  pois  de  contextos  culturais  distintos.  Vale  lembrar  que  a  SPFW já  vinha  se

desvinculando,  desde a  edição  41,  das  amarras  das  estações,  por  não representarem tanta

diferença para a maioria do uso da moda brasileira; a  SPFW42 se declarou abertamente em

transição quanto a lógicas vistas como ultrapassadas ou em transição do mundo da moda. 

Ao tempo em que entendemos, com Goldenberg (2010), que o corpo é tomado como

um capital pelo brasileiro, especialmente no que diz respeito às maneiras de valorizá-lo em

sua forma e aparência, cuja “roupa, neste caso, é apenas um acessório para a valorização e a

exposição deste corpo da moda” (p. 47), vamos ter nos próprios produtos vestimentares que

estão “na moda” as formas de colocar esse corpo trabalhado à visualização. Os desfiles moda

praia são situações de apresentação dos corpos vestidos em que é quase certo o privilégio dos

corpos na aparição. Claro que não se trata somente de privilegiar o corpo, pois esta já lhe é

uma condição nesse estilo de roupa; mas a presença mesma do desfile moda praia como uma

das características do evento brasileiro de mostra de moda – e da SPFW, principal semana de

moda do Brasil  – indica o apreço por essa forma de aparição corporal,  relacionada a um

imaginário e cultura próprias que têm nos corpos da praia sua figura de referência.

Se considerarmos, junto a Goia (2010), que a valorização do corpo feminino desnudo

no Brasil foi uma vez construída sobre a imagem libertadora dos corpos em trajes de banho

das praias do Rio de Janeiro nos anos 1960, ela será atualizada pela autora, quando observa a

associação da imagem da mulher brasileira a valores cariocas que incluem, hoje, o culto e a

modelagem corporal, bem como o alto poder aquisitivo e o consumo de produtos de primeira

116 O  que  não  significa  que  desfilaram  somente  roupas  de  banho,  nem  que  outras  marcas  que  não  são
classificadas como moda praia não tenham desfilado biquínis e outras peças que deixam o corpo à mostra.
Além do exemplo aqui analisado, da  Água de Coco e suas peças compostas sobre os corpos, a  SPFW42
contou com o desfile da Memo (FFW; YAHN, 2016) marca de moda fitness que acaba por apresentar looks
em que o corpo é desenhado pelas roupas justas,  e da Lolitta,  que apresentou  muitos  looks análogos a
biquínis.

117 Verificamos esse dado a partir do acompanhamento de todos os desfiles desta edição da PFW 2016 pela
internet. No entanto, alguns desfiles não deixaram de apresentar seus looks em que partes do corpo aparecem
mais ou peças quase análogas às de banho: no início do desfile de Sonia Rykiel, modelos usaram hot pants e
casacos  pretos  iguais,  com uma grande  letra  estampada em cada;  alguns  looks do  desfile  da  Miu Miu
também foram compostos de hot pants.
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linha da ipanemense.  A roupa, portanto, continua a fazer parte dessas imagens desejosas de

corpo da mulher brasileira, principalmente através da atualidade e engajamento prestigiosos

que a ligação com a moda e seus produtos oferece. 

Vamos observar na propagação desses valores, em novelas de TV, em sites na internet

e em revistas de personalidades de alto poder aquisitivo, que seus produtos de primeira linha

indicam outras possibilidades de moda não tão justas ao corpo – estas bastante relacionadas a

classes populares atualmente. O desfile moda praia aqui trazido, da marca de grife  Água de

Coco, não se furta em apresentar os clássicos trajes de banhos, mesmo que estilizados, como

os biquínis cortininha e os maiôs – no caso, de mangas longas. Estas, por sua vez, junto à

apresentação de outros modelos de biquínis maiores, como as hot pants, indicam uma coleção

mais  comedida  quanto  a  mostra  de  pele  e  corpo,  como  também  percebido  pela  mídia

especializada:  “Inspirada  nas  Maldivas,  Água  de  Coco desfila  biquínis  comportados  na

SPFW”  (FOLHA…;  MESQUITA,  2016).  A  totalidade  desse  desfile  atesta  uma  maior

cobertura corporal, pois composto majoritariamente por outras peças de uso na praia, como as

saídas, shorts, calças e caftans, todos ligeiramente largos junto aos corpos magros. 

Tal qual o desfile da Animale, no da Água de Coco há também um aparente equilíbrio

entre  a  mostra  e  a  cobertura  corporal,  ao  menos  aos  olhos  do  brasileiro,  acostumado  a

entender que desfiles moda praia exibem prioritariamente (quando não somente) biquínis e

maiôs e, consequentemente, corpos mais desnudos. Com o desfile moda praia da  Água de

Coco na  SPFW42, podemos observar que mesmo em uma situação que teria, a princípio, a

premissa da mostra dos corpos, o corpo também pode estar a serviço da roupa. Os tipos de

desfiles e seus sentidos não são estanque, na medida em que estendemos que o espaço do

desfile é, além de equipamento de publicização para a venda, um local propositivo e estético.

Corpo e roupa podem ser, então, maleáveis, como elementos de manipulação da mostra do

corpo vestido,  onde o jogo pode proporcionar  arranjos  diversos  entre  eles  para  aparições

variadas.
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

A ideia de privilegiar um ou outro desses elementos que compõem o corpo vestido vai

depender  da coleção,  das  variações  de  looks em um mesmo desfile  e,  evidentemente,  da

proposta da marca ou criador, considerando o desfile de moda para além da mostra de roupas,

como um local de propostas de formas de aparição. No caso do desfile de  Ronaldo Fraga,

temos declaradamente, como proferido pelo próprio estilista no início de sua apresentação de

forte  caráter  Afirmação  (DUGGAN,  2002),  o  protagonismo  do  corpo,  visando  expor  a

problemática trans através do espaço da moda. Como afirmou Fraga,  a história do desfile

estava  nos  corpos  trans  que  usavam  as  roupas,  e,  para  isso,  a  utilização  de  uma  única

modelagem de vestido como base, para que a diferença entre as figuras na passarela se desse

justamente no uso, pelas formas e atitudes únicas de cada corpo. 

Não se tratava  de uma modelagem justa  ao corpo, para evidenciar  suas diferenças

volumétricas formais, mas um modelo de vestido próximo ao corpo e reto dos anos 1920, uma

escolha que acaba por se adequar à proposta do estilista, pois coloca a carga diferenciatória

nas presenças únicas nos corpos que os vestiam. Temos, então, à primeira vista, um caso em

que o corpo não é evidenciado por uma roupa justa ou com transparências e decotes, mas que,

ainda assim, tem nas vestes um elemento de evidenciação corporal: mesmo com a ideia do

protagonismo do corpo, a roupa está presente em grande parte do desfile de Fraga, inclusive

sendo meio que ajuda a passar a ideia do privilégio do corpo. De maneira geral, a aparição dos

Figura 28: Looks das modelos das entradas 14 e 28 no desfile da
Água de Coco na SPFW42 2016
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corpos nas passarelas acontece com e por meio das roupas, sejam elas maiores ou menores, na

medida  em que conformam,  em relação mútua,  o  corpo vestido  apresentado.  No caso do

desfile de Ronaldo Fraga, a roupa aparece com essa função dupla, de compor as formas de

aparição ao tempo em que evidencia os corpos que cobre.

Fonte: FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

A cena final, das modelos trans dançando em duplas usando lingeries transparentes, só

veio a corroborar essa ênfase; no entanto, a fala inicial do estilista, com o discurso defensor da

causa trans e a explicação do protagonismo dos corpos, se confirma já na apresentação da

parte principal do desfile, da presença mesma da roupa, em seu formato único, cobrindo o

corpo.  A execução da proposta conceitual  do desfile  apresenta,  deste  modo, grande valor

estético com o uso do corpo, pois a forma com que foi trabalhado inventivamente toca o

público de maneira inovadora, tendo o corpo como um dos principais elementos de evidência.

Desfiles contestação: abertura às possibilidades de corpo

Das maneiras que se pode sugerir formas de aparição pelos desfiles, tanto o corpo

pode estar a serviço da roupa quanto a roupa a serviço do corpo, em modos que vão além de

uma lógica cobertura-mostra corporal óbvia, como foi possível observar nos desfiles da Água

de Coco e de Ronaldo Fraga. Tem-se, portanto, no espaço dos desfiles de moda certa abertura

a  possibilidades  de  corpo.  O que se estabeleceu  ao longo dos  anos,  no entanto,  foi  uma

inventividade  nas  propostas  de  aparição  que  recaía  com  maior  peso  sobre  as  roupas,

avançando-se em relação às maneiras e formas de cobertura, ou seja, no evidente trabalho da

Figura 29: Looks das modelos da entrada 8 e da entrada final no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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indústria da moda sobre o que, a princípio, lhe competiria: a roupa. Novas tecnologias em

tecidos,  como  os  que  não  amassam  ou  dificilmente  absorvem  água,  foram  criadas  e

possivelmente  mostradas  ao  público  em  muitos  desfiles  Ciência  (DUGGAN,  2002),

posteriormente incorporadas à moda e ao uso cotidiano.  Também outras formas do corpo

foram sugeridas por meio das modelagens das roupas, desde a imagem reta dos anos 1920

(que tem a Chanel como ícone) e a cintura fina em saias amplas (cujo principal expoente é

Dior),  às  minissaias  de Quant  e às  roupas espaciais  que  André Courrèges apresentou em

desfile de 1964. Muitas dessas inovações apareceram em desfiles considerados verdadeiras

performances e em outros com ares de contestação ao vigente.

A característica contestadora ou provocadora de alguns desfiles acontece justamente

para promover saltos maiores nas parcelas de novidades e inovações da moda, comumente

realizadas dentro de certos limites para uma adesão mais fácil e maior ao desejo geral e à

venda dos produtos. Tais inovações não vêm sem embates com diversos valores socialmente

estabelecidos – de moda, religiosos, morais e visuais. Por isso, desfiles com estímulos os mais

diferentes são realizados para instigar o pensamento, denunciar causas sociais e propor outras

maneiras de aparição dos corpos vestidos. Os desfiles do tipo Afirmação (DUGGAN, 2002),

sejam mais ou menos artísticos ou usáveis, parecem servir a esse propósito de maneira mais

direta ao público.

Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c) / FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

Figura 30: Looks das modelos da entrada 13 no desfile da LAB e da
entrada 30 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016.
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O desfile Afirmação (DUGGAN, 2002) da  Lab é abertamente uma reivindicação da

presença da diversidade de formas corporais, tando na sociedade quanto nas passarelas da

moda, levando a elas formas humanas do magro ao gordo. Propôs silhuetas e visualidades

variadas, nos limites de sua proposta de moda, ou seja, de peças amplas, em quimonos, shorts

e calças. Por essa apresentação, a moda é convocada a trabalhar de maneira mais real e efetiva

sobre as formas de aparição do humano, que, como foi reivindicado pela Lab, se coloca para

além  da  apresentação  de  roupas  novas,  mas  como  sugestões  de  modos  do  parecer  que

envolvem a inevitável variedade de corpos existentes.

Desfiles Afirmação são formas de contestar o vigente através da tentativa de quebra do

comunal  que,  com no caso  dos  corpos  da  moda,  tem na  forma  magra  estabelecida  seus

modelos  corporais.  O  gosto  comunal  sobre  os  corpos  em desfiles  recai  sobre  as  formas

costumeiras ou até então creditadas como mais adequadas à apresentação de novas roupas,

mas  também são trabalhadas  sobre  a  acepção  de  beleza  que  emerge  das  visualidades  da

composição do corpo com a roupa, dos corpos vestidos apresentados. No desfile da  Lab, o

belo é reapresentado nas propostas formais de corpos variados, inclusive o corpo gordo, tendo

a moda como aliada de estilo de uma visualidade afirmativa de presença. A forma “desfile de

moda” já é conhecida pela licença em apresentar sugestões de modo bastante convincente,

entendido socialmente como local institucionalizado da apresentação de formas de beleza e

uso. No espaço do desfile, portanto, o que se apresenta tem grandes chances de ser admirado e

tomado, a partir daí, como moda e como belo, passando a se difundir entre os modos de vida

e, quem sabe, entrar no escopo das acepções comunais sobre o belo. O que se reivindica pode

virar “moda” e passar a conformar, no curso do tempo, outras formas da parcela comunal do

gosto geral de uma sociedade e cultura. 

O corpo magro, uma vez tendo se estabelecido como um dos padrões de beleza, do

qual o mundo da moda e seus desfiles participaram como uma das instâncias de reificação e

reforço, passa a ser questionado quanto a sua hegemonia sobre os gostos, através do uso e

mostra de outros corpos possíveis. Pelo mundo da moda e no espaço privilegiado e vitrinesco

dos desfiles,  como instrumentos  que vão além do comercial  e  do artístico  e  são também

sociais, esse movimento reivindicatório de corpos possíveis pode ser realizado de maneira a

atingir maior número de pessoas. Mais do que isso, com a legitimidade que a SPFW imprime

nos discursos que são apresentados em seu espaço, desfiles de grande teor Afirmação, como o

da Lab na SPFW42, e também o de Ronaldo Fraga, podem chegar mesmo a institucionalizar

essa forma de utilização dos corpos, em formas variadas, em mostras de moda no futuro. O
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desfile de Ronaldo Fraga propõe aparições femininas que são ainda socialmente julgadas com

preconceito. A presença trans é afirmada em sua feminilidade pelos vestidos e pelo andar com

o salto, na maquiagem e em adereços de cabelo. As possibilidades de silhuetas apresentadas,

menos  diferentes  do  que  os  mostrados  no  desfile  da  Lab em seus  aspectos  formais,  são

reivindicadas  na  realização  e  presença  mesma  dessas  mulheres  singulares  nas  passarelas.

Tem-se, assim, em desfiles de formatos contestadores, como os desfiles categorizados por

Duggan (2002) como Afirmação, essa possibilidade de abertura à aparição dos corpos.

Desfiles performances: a força das presenças corporais

Um desfile como o Afirmação de  Ronaldo Fraga pode ser posto no mesmo rol de

outros  que  transcorrem  como  verdadeiros  acontecimentos,  como  os  já  citados  desfiles

Substância de  Issey Miyake e Espetáculo de John  Galliano para a  Dior. Eles nos lembram

porquê os  desfiles  de moda são geralmente  percebidos  como espetáculos  e  shows – vale

atentar  que o termo em inglês  para desfile  de moda é  fashion show –,  e  frequentemente

compreendidos como performances artísticas. 

Vamos encontrar a performance considerada mesmo como uma linguagem específica

do mundo das artes, entendida por autores como Glusberg (2005) e Cohen (2002) como um

gênero  artístico  imagético  e  tridimensional  do  acontecimento  ao  vivo,  mas  de  difícil

definição,  pois  se  trata  de  experimentações  que  permitam  ultrapassar  os  enquadramentos

formais das linguagens artísticas, proporcionando outras possibilidades para a arte. Portanto, é

uma linguagem anárquica,  que  visa  ao  mesmo tempo  o  deslocamento  e  a  construção  de

sentidos  através  da  interação  de  diversas  artes  e  suas  técnicas  e,  mais  ainda,  da

experimentação  e  da  colagem  entre  formatos  artísticos  e  elementos  do  cotidiano  (em

cenografia, música, objetos e movimentos corporais). A experimentação, seja ela mais livre

ou mais formalizada, leva à ação em locais alternativos de realização, a tempos extremamente

variados de execução e a apresentações muitas vezes incompreendidas para um público de

não-iniciados.

Como  exemplo,  podemos  citar  uma  das  várias  performances  descritas  por  Cohen

(2002,  p.  76),  como o  Videoteatro  de  O.  Donasci,  que  mostra  uma “criatura”  ou  “totem

eletrônico” com uma cabeça de televisão e voz metalizada andando por uma galeria de arte de

dois andares, seguida por uma espécie de contrarregras que carregava seus fios. A ação do

performer  era  composta  de  discurso,  gestos,  choro  e  dança  com uma pessoa  do  público
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circundante.  Ao final, “na frente do público a ‘criatura’ começa a ser ‘desmanchada’. É o

tempo de sair de um envolvimento mítico e voltar-se para uma observação normal.” (p. 79)

A performance como arte é entendida pelos autores como pertencente a uma mesma

raiz  de  manifestações  artísticas  iniciadas  especialmente  no  início  do  século  XX com  os

movimentos Futurista, Dadaísta e Surrealista, e de desenvolvimentos subsequentes, como a

collage (colagem) e a assemblage (montagem, encaixes, pinturas escultóricas com materiais

não-tradicionais).  Os  Ballets  Russes (1909-1929)  de  Serguei  Diaghilev,  que  misturavam

dança, música e artes visuais, em cenografia e figurinos, e A Fonte, de 1917, um urinol levado

ao status de arte por  Duchamp118, são alguns exemplos localizados nos movimentos iniciais

do que viriam a ser as performances. O uso do acaso é outro elemento inovador para a época,

como trabalhado por Jackson Pollock na década de 1940, em que seu próprio ato de pintar

fazia parte da obra (a action paiting – pintura em ação ou pintura gestual), enquanto Kaprow,

em 18 Happenings em 6 Partes (1959), envolveu e deu certa responsabilidade ao espectador

na participação da obra. Outra possibilidade artística desenvolvida foi a ocupação de espaços

com o apoio de iluminação e outros elementos, em que o próprio ambiente passa a ser um dos

componentes  da  obra,  dando  origem aos  environments.  As  formas  que  se  seguem são o

happening e a body art, nos anos 1960 e 1970, em que o fundamental era que o próprio corpo

fosse a obra. 

Tais movimentos e expressões apresentavam novas possibilidades para os objetivos da

arte e o rompimento com as formas de arte tradicionais e, para tal, utilizavam da ironia, da

ludicidade, da criatividade e funcionavam como mediadores do público para envolvê-lo na

atividade artística. O gênero artístico da performance, surgida nos anos 1970, reúne, portanto,

qualidades de suas predecessoras, como a promoção de outras maneiras de olhar a partir da

aproximação  da  arte  com a vida,  agregando expressões  artísticas  diversas  e  apresentando

novas  funções  e  valores  a  objetos  do  cotidiano  e  ao  próprio  espaço,  com participação  e

mesmo protagonismo da atividade corporal (GLUSBERG, 2005; COHEN, 2002). 

Quando observamos os desfiles  de moda para além de sua finalidade de mercado,

entendendo-o  em  suas  dimensões  estética  e  artística,  podemos  traçar,  em  um  primeiro

momento,  um paralelo  que  os  aproxima  de  performances. Vale  dizer  que  mesmo  Cohen

(2002, p. 13) indica a possibilidade de tal aproximação, ao reconhecer, sobre as manifestações

da  linguagem  da  performance,  a  “[…]  plena  absorção  dessas  manifestações  expressivas,

disruptoras, nos mais diversos segmentos que vão da arte dramática – com pleno diálogo no

118 O urinol propõe todo um questionamento sobre a arte, uma vez que desloca um artefato funcional para o
espaço do museu, requalificando o objeto para a contemplação com o aval institucional.
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teatro contemporâneo – às artes plásticas e literárias, da moda ao cotidiano, da televisão à

política.”  Tal  como  as  artes  de  performance,  os  desfiles  de  moda  também são  formatos

imagéticos,  tridimensionais,  do acontecimento  ao vivo.  Aliam interação entre  artes e  suas

técnicas em locais variados, utilizando e dando funções diferentes a elementos do cotidiano,

em seus adereços e cenários, para provocar novas experiências no público. 

Os desfiles  de moda têm a tarefa  de  aproximar o artístico  da vida,  em mostras

inventivas que apresentam roupas e sugestões de estilos de presença para o uso no corpo

humano.  A moda,  muitas  vezes vista  em seus aspectos  uniformizantes,  por meio de seus

desfiles e suas coleções pode agregar expressões artísticas e  apresentar novas funções e

valores a objetos do cotidiano, tanto para reificar conceitos já estabelecidos pela sociedade e

pela moda, quanto para ajudar a promover outras formas de olhar para a roupa, para o ato

de vestir e para si mesma enquanto guia de comportamento e estilo da sociedade. É possível

observar  no  desfile  da  Lab,  por  exemplo,  a  sugestão  de  uma aproximação  da  cultura  da

periferia e de uma maior presença do corpo negro, através da moda, a um público mais amplo

na SPFW. Além disso, a Lab também ofereceu outras formas de considerar as próprias peças

de roupa e, consequentemente, os corpos vestidos, com as experimentações nos quimonos e

jaquetas.

Nos desfiles, os ensaios são o que permitem certa uniformidade e a identificação, ao

observador, de um direcionamento coreográfico; mas, como acontecimento ao vivo, o acaso

ainda incide sobre a ação realizada,  e uma dimensão performativa  recai,  portanto,  para o

executor da ação – no caso, as modelos –, fazendo com que a atividade do corpo vestido seja

parte importante do acontecimento. As ações em apresentações, como os desfiles de moda,

contam, ainda, com a influência da composição do ambiente. Um espaço mais fixo, como o

da Lab, ou variado, como os que mudam a cada desfile de moda – do teatro de Ronaldo Fraga

ao resort da Água de Coco e ao escritório da Animale – vão dar o clima à atividade do sujeito

em ação. O indivíduo e seu corpo respondem aos estímulos que os envolvem, seja a roupa ou

o  local:  iluminação,  música,  elementos  visuais,  passarela,  que  bloqueiam ou  permitem a

passagem do corpo e proporcionam determinado andar e gestos.

Tal aproximação entre desfiles de moda com a performance pode ser pensada, ainda,

se observarmos com Glusberg (2005, p. 43), que ela vem de uma palavra em latim que se

refere a espetáculo, “no sentido de algo para ser visto (spectaculum)”, e também a presença

física.  Cohen (2002) acaba por evidenciar essa dimensão da presença, quando considera a

performance  uma  expressão  cênica  realizada  no  tempo  presente:  “[…]  um quadro  sendo

exibido para uma plateia não caracteriza uma performance; alguém pintando esse quadro, ao
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vivo, já poderia caracterizá-la.” (p. 28). Nesse ponto, é importante trazermos as considerações

desse autor a respeito das aproximações e diferenças entre a performance e o happening, pois

ambas, como os desfiles de moda, carregam a dimensão da presença (e, portanto, do corpo)

em suas formas, com grade importância para sua execução.

Para  Cohen, o  happening, que já tem em seu nome a marca do “acontecimento”, se

relaciona mais ao deslocamento e às novas possibilidades de  vivência e transformação do

próprio  performer no ato.  O artista,  através  de sua ação corporal,  é  parte  da  obra,  e  o

happening assume,  assim,  um  teor  terapêutico  e mais  próximo  ao  mítico.  Quando  nos

reportamos ao universo dos desfiles de moda, de fato já havíamos observado as mudanças que

ocorreram nas formas do  prêt-à-porter e da Alta Costura, a partir da década de 1960, que

levaram todo um clima experimental  para as passarelas,  em formas de apresentação mais

livres na mostra da expressão pessoal do estilista, ultrapassando os enquadramentos formais

das  linguagens  artísticas  e  se  configurando  como  acontecimentos  e  lugares  de

experimentações corporais com a roupa.

Désormais, de présentation d’une nouvelle collection, le défilé de mode change de
sens,  devenant  parade,  spectacle  ou  happening artistique.  Au  cours  de  cette
décennie, novatrice à plus d’un titre, prend forme donc cette idée que le défilé de
mode est un moment particulier : c’est un état d’esprit qu’il doit refléter, un message
qu’il  va  délivrer.  Il  sera  là  pour  capter  l’attention  du  public  qui  y  assiste,
impressionner  tous ses  sens  au-delà  du  strict  intérêt  des  vêtements  qu’il  met  en
scène. (KAMITSIS, 2006, p. 166).

Nessas apresentações de moda, o empenho do corpo aconteceria no caráter ritualístico

do próprio estilista na apresentação, que teria a sua realização no acaso da construção da obra

na  ação  do  momento  presente.  Mas  Cohen (2002)  afirma  que,  como  diferenciação  do

happening, na performance há uma maior preocupação no controle da preparação da ação, se

aproximando  de  um  caráter  mais  estético,  cuja  veia  ritualística  herdada  do  happening

apresenta um maior arranjo de elementos com finalidade expressiva, de mostra, com vistas à

transformação do público.  Mais aberta, a performance vai incorporar outros elementos ao

uso do corpo,  em que este  aparece  justamente  como mais  um elemento  da apresentação,

cabendo-lhe, no entanto, o importante papel da execução da performance.

Kamitsis (2006, p. 169) informa que é nas “escolas do norte”, como na Bélgica e na

Holanda, cuja cultura é mais voltada para as belas artes, onde a ideia do desfile de moda como

uma performance artística começou a ser trabalhada de maneira mais incisiva. Os holandeses

Victor & Rolf são bons exemplos de estilistas contemporâneos que apresentam desfiles em

que o processo e sua própria presença na passarela fazem parte da obra que desejam mostra ao

público.  Em desfiles de 1999 e 2010 a dupla de estilistas  entrou na passarela  para vestir
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modelos em bases giratórias no momento da apresentação, mostrando, nos vários ângulos de

visão, a montagem dos looks nos corpos. Em desfile de 2015, realizaram o processo contrário,

retirando  das  modelos  peças  de  roupas  análogas  a  quadros,  pendurando-os  na  parede  do

espaço do desfile, tais quais obras de arte. 

No artigo  Moda e performance (2012),  Cidreira observa a crescente conjunção entre

moda, arte e performance, em desfiles que lançam mão da multissensorialidade da relação

entre  elementos  cênicos  e  movimentos  corporais  dessa  linguagem artística,  na  “busca  de

presentificação desses corpos vestidos em ação” (p. 2). A autora cita exemplos, como Issey

Miyake, que, como vimos, realizou modificações das roupas na própria passarela em desfile

de 1999, e também Hussein Chalayan, em desfile no ano 2000, que levou a ação direta das

modelos para a apresentação das roupas: “[…] as modelos vão vestindo pedaços de pano que

se encontravam sobre os móveis, finalizando com a transformação surpreende de uma mesa

numa saia.” (p. 8-9).  Cidreira traz, ainda, o emblemático desfile do brasileiro  Jum Nakao,

realizado  em 2004,  em que modelos  vestidas  e  maquiadas  como o  brinquedo  Playmobil

usavam saias e vestidos de papel, rasgados por elas ao final do desfile. 

Como performances – que têm sua herança nos  happenings –, é possível ao corpo

protagonismo ou cessão de espaço à roupa, ambos em prol da obra de arte como um todo. A

ação pode ser realizada tanto por quem não usa a roupa, como no caso de Miyake e Victor &

Rolf, manuseadores das peças ao vivo, quanto pelas modelos, como no desfile de Chalayan e

Jum Nakao. Portanto, o corpo, junto à roupa, pode se transmutar em possibilidades outras

para além do desfilar, que exijam da atuante-modelo movimentos e gestos que conformem

determinado  tipo  de  presença  e  atividade  na  passarela:  de  um simples  andar  a  danças  e

intervenções nas próprias roupas que vestem, as visualidades do corpo vestido se ampliam.

O formato desfile de moda já carrega, portanto, mais do que sua associação a espaço e

evento,  mas  uma  indicação  de  um  fazer  ativo.  Encontramos  essa  dimensão  na  própria

etimologia da palavra performance em inglês:

[…] etimologia da palavra  performance,  um vocábulo inglês, que pode significar
execução, desempenho, preenchimento, realização, atuação, acompanhamento, ação,
ato, explosão, capacidade ou habilidade, uma cerimônia, um rito, um espetáculo, a
execução de uma peça de música, uma representação teatral ou um feito acrobático.
GLUSBERG (2005, p. 72).

Vemos que, ao tempo em que a performance se relaciona a essa noção de mostra e

apresentação, também sustenta a ideia de desempenho, ação, habilidade e feito acrobático,

noções diretamente relacionadas às atividades do corpo.

No entanto, uma questão emerge quando observamos que  Duggan (2002) classifica

muitos  desfiles  como  esses  citados  como  Substância,  em  seu  artigo  que  leva  o  nome
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“performance” no título. Se, por um lado, já observamos certo reconhecimento da autora de

todos os tipos de desfiles de moda como performances, por outro lado, podemos supor certa

dificuldade,  ao  menos  em  âmbito  teórico,  na  realização  plenamente  confortável  dessa

incorporação.  De fato,  Glusberg (p.  73)  defende  que  “[…]  apesar  de  ser  uma expressão

artística, […] a  performance não se caracteriza, necessariamente, por ser um espetáculo ou

um show”, como muitos desfiles de moda (ou fashion shows) são classificados. 

Uma ressalva deve ser feita também no que se refere aos objetivos dos dois gêneros.

Se  desfiles  de  moda  são  compostos  de  um  objetivo  fortemente  mercadológico  ou  de

divulgação  em  sua  elaboração  artística,  podemos  apontar,  agora,  os  limites  das

experimentações  mais  livres  nessas  apresentações  da  moda,  justamente  porque  precisam

trabalhar de forma mais efetiva com uma parcela comunal do gosto (GUYAU, 2009) para

garantir a adesão do público. Além disso, também a função da ação corporal na passarela

geralmente não permite experimentações em atitudes demasiadamente próprias da modelo.

Por  mais  que  consideremos  cada  corpo  como particular  em suas  ações  e  movimentos,  a

atividade corporal no espaço do desfile de moda não é tão livre para criar como o que é

permitido, ou mesmo próprio, ao performer. Ainda, não podemos esquecer do caráter mais

experimental e anárquico da arte da performance frente aos desfiles de moda, quando estes

apresentam  um  tempo  de  execução  geralmente  pré-determinado  e  pouco  (ou  nenhum)

envolvimento direto do público.

Assim, as aproximações são possíveis, como já identificadas por  Kamitsis (2006) e

Cidreira (2012), mas de identificação um pouco comprometida em um evento prioritariamente

mercadológico, como a SPFW, a despeito de seus temas instigantes e de certas apresentações

espetaculares ou contestadoras, como o desfile Afirmação da Lab. Este, por exemplo, expõe,

por meio da artisticidade da moda, sua mensagem como foco do desfile, mas, ainda assim,

com o objetivo de apresentar uma nova coleção de roupas, inclusive com a comercialização

imediata pelo  see now buy now.  Nesse desfile, está justamente na evidência dos corpos o

deslocamento de sentidos proposto na passarela,  que acontece como corpos vestidos, mas

inseridos no importante papel comercial desempenhado pelas roupas novas. Nos desfiles da

Animale e  da  Água  de  Coco os  objetivos  mercadológicos  e  a  atuação  dos  corpos  se

aproximam ainda mais das formas padronizadas de desfiles de moda: modelos agindo como

modelos de passarela,  apresentando os  looks nos corpos vestidos magros, altos e brancos,

comuns  a  esse  espaço,  mas  sem deixar  de  nos  lembrar  da  responsabilidade  da  atividade

corporal para a realização dessas apresentações criativas.
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Já  no  desfile  apresentado  por  Ronaldo  Fraga,  é  possível  a  realização  de  uma

aproximação mais tangível, pois tem a clara pretensão de promover outras formas de olhar, no

caso,  para  a  causa  trans  e  mesmo para a  imagem corporal  feminina,  a  partir  de arranjos

inventivos. O desfile de Fraga se dá quase como um acontecimento, em que o corpo é parte

importante  do por em forma dos corpos vestidos na passarela,  realizando,  como sugere o

pensamento de Cohen (2002), a ação mesma no momento presente como parte da obra. Isso

porque as próprias formas femininas, conformadas em seu desfilar e corpos únicos, realizam a

forma do desfile,  que visa mostrar a história que “está em quem as veste”,  como definiu

Fraga. O elemento corpo opera, em presença e movimentos, a transgressão e o trabalho dos

valores sociais, em uma forma análoga a uma performance, aproximando vida e arte.

Fonte: FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

O espaço do teatro influencia na composição do desfile enquanto performance, pois

ele  também é parte  conformadora dos objetivos  de transformação do público,  ou seja,  da

experiência  estética  provocada pela  apresentação.  A roupa-figurino  de Fraga  apresenta  os

corpos trans envoltos na ambientação artística e histórica do palco do Theatro São Pedro. A

movimentação corporal no interior desse amalgama artístico prescindiu de direcionamentos

prévios,  ainda mais  em se tratando de muitas  modelos  não profissionais.  A padronização

coreográfica nos modos do desfilar não tira, no entanto, o acaso e as especificidades que cada

corpo  imprime  nas  formas  de  aparição,  como  desejado  por  Fraga.  A  performance  não

Figura 31: Looks das modelos das entradas 1 e 10 no desfile de
Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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aconteceu somente pela intenção do desfile, mas especialmente pelo modo com foi elaborado

com a atividade do corpo. 

Nesse  protagonismo  do  corpo,  as  roupas  iniciam  o  desfile  de  Ronaldo  Fraga já

destronadas pelo discurso do estilista, mesmo que ainda presentes como corpos vestidos. São

roupas que não parecem ter sido elaboradas com a finalidade primeira de comercialização

(mesmo que seu uso seja possível): sua modelagem única já contraria os objetivos comerciais

dos  desfiles  de  moda,  que  usam  esse  espaço  justamente  para  apresentar  variedades

vestimentares,  mesmo que dentro dos  limites  de sua identidade  e  formas.  No entanto,  as

variedades, que estão presentes em outros elementos dos vestidos apresentados na coleção,

chamam a atenção à criatividade das peças, que as transformou quase em figurinos femininos,

compondo, dentro do espaço escolhido do teatro, a forma mesma do desfile. Temos, portanto,

que as roupas aparecem como elementos de manipulação material, tais quais cenário, música

e iluminação, para realizar os objetivos estéticos do desfile: uma apresentação que tem uma

existência mais complexa (para além da apresentação de roupas novas), em sua existência

enquanto  complexo de  elementos  e  expressões  artísticas  (como música,  desenho e moda)

gerador de sentimentos e emoções no público, principalmente na presença e na atividade do

corpo com a roupa.

A aproximação entre os desfiles de moda e as performances vai se fundamentar na

semelhança dos elementos elencados nos dois gêneros e na maior liberdade para misturar

expressões e técnicas de artes diversas, a fim de proporcionar deslocamentos e construção de

sentidos  pela  visualidade,  revelando,  assim,  certa  dimensão  performativa.  Longe  de

propormos qualquer apropriação, o que tentamos observar são momentos em que os desfiles

de moda dão um passo além em seus aspectos artísticos e estéticos rumo a uma maior riqueza

nas suas possibilidades plásticas e simbólicas – sejam eles ou não performance no sentido

estrito trabalhado na linguagem da performance. Tais desfiles têm justamente o corpo como

operador  dinâmico  da  apresentação,  e  possibilidades  ainda  mais  diversas  e  amplas  de

visualidades  de  corpo  vestido.  Resta  saber  sobre  a  dimensão  performática  dos  próprios

corpos-modelo, tópico que será discutido em capítulo específico sobre o papel e a ação das

modelos nas passarelas da moda (capítulo 6).

5.3 Elementos da visualidade do corpo vestido na SPFW42

Formas, texturas e cores do corpo vestido na passarela
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Observamos as estruturas gerais de quatro desfiles da  SPFW42, no que diz  respeito

aos  elementos  que circundam,  contém e  apresentam o corpo vestido.  No espaço de  cada

desfile, com seus ritmos, percursos, coreografias, cores e estímulos, o foco visual formal do

que  é  apresentado se  enche  de  referências  à  visualidade  do  público,  mas  também  é

transformado por elas, que influenciam nas formas, ao mesmo tempo generalizadas e únicas,

dos corpos se apresentarem em ação. Nos propomos a analisar, agora, o próprio corpo vestido,

observando mais de perto os elementos dessa unidade específica quando em atividade nas

passarelas.

O elemento roupa foi o motivo da criação dos desfiles, elaborados para apresentá-la ao

público  comprador  ou comercializador.  A qualidade  das  roupas  é  reconhecida  pelo  estilo

composto junto ao corpo, inserido em uma ambientação que completa e amplia essa espécie

de mensagem vestimentar que a marca pretende passar. No entanto, não podemos esquecer

que,  além de estilo,  a  roupa é forma,  textura e cor,  apresentados como que uma unidade

completa, mas que é fruto das relações específicas dessas características com os corpos, os

resultados visuais dessas relações.

No princípio, a estrutura dos desfiles, como lugar da mostra de novas coleções, era

feita para a observação dos  looks mais de perto, com a especial possibilidade do toque: tal

qual as passantes das praças e espaços públicos, as modelos dos desfiles do início do século

XX passavam por entre as cadeiras do espectador presente, a um palmo de seus olhos, para

que esse observador pudesse perceber a espessura e textura dos tecidos também com as mãos.

Hoje,  esse formato de desfiles não é frequente119,  ainda mais com a presença de todos os

outros elementos artísticos que os compõem em sua dimensão estética, que os transformaram

em apresentações para serem apreciadas, a certa distância mesmo pelo público presente. 

Os detalhes referentes aos tecidos utilizados nas peças não são mais percebidos nos

desfiles  através  do  toque,  mas  com  o  olhar  e  no  investimento  da  marca  de  moda  na

experiência do público com o acontecimento do desfile. Com o avanço das tecnologias e a

popularização e mesmo o status dos desfiles de moda, a captação de imagens permitem fotos,

vídeos e transmissões pela internet de desfiles em alta qualidade, e grandes aproximações por

zoom em detalhes das roupas e adereços. Assim, é “à distância” das roupas a forma geral pela

qual comumente se observa,  in loco ou pelos meios de comunicação, as novas coleções de

moda mostradas nos corpos vestidos dos desfiles atualmente.

119 Existem alguns desfiles, como os no formato de showroom, que possibilitam maior proximidade e mesmo o
toque nas roupas apresentadas.
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Ainda que através de imagens, os tecidos não deixam de imprimir formas ao corpo

vestido, e também apresentam visualmente texturas e outras impressões ao observador, como

a sensação de fluidez  e  peso dos  corpos que os  portam.  Aspectos  que se evidenciam na

visualização da roupa em um corpo vestido – no caso aqui tratado, o da passarela – são, por

exemplo,  a  cor,  a  cobertura  corporal  e  os espaços de nudez e  a  percepção de simbioses,

afastamentos e estranhamentos corpo-roupa.

Ao  entendermos  o  corpo  vestido  como  uma  unidade,  podemos  pensar,  de  certa

maneira, que ele se apresenta à visualidade como uma massa de texturas e cores compostas

pelos tecidos e pela pele. Junto às texturas da pele, as texturas dos tecidos imprimem planos

visuais  diversos,  entrecortados,  em  mosaicos  ou  continuidades.  O  material  de  que  são

compostas várias das peças apresentadas no desfile da Água de Coco, por exemplo, atestam

justamente certa continuidade fluida na passagem da textura da roupa à textura da pele.

Essa impressão é quase uma constante em desfiles moda praia, já que seus tecidos e malhas

possuem geralmente textura de aparência deslizante. Na coleção da Animale, vamos observar

também  uma  composição  corrente  da  massa  visual  corpo-roupa,  pois  as  texturas  lisas  e

aparentemente de toque de cetim apresentadas pela marca na edição 42 da SPFW ajudam a

conformar essa ideia de proximidade entre as texturas do tecido e da pele em um possível

toque.

Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b; 2016a).

Figura 32: Looks das modelos da entrada 3 no desfile da Água de
Coco e da entrada 6 no desfile da Animale na SPFW42 2016
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Uma outra impressão aparece quando do contraste de texturas mais diferentes das da

pele. O desfile da Lab trouxe a grossura de tecidos urbanos e quimonos orientais, contrapondo

a delicadeza da pele à espessura das peças. O contraste de texturas da visualidade do corpo

vestido aparece de outra maneira no desfile de Ronaldo Fraga, que tem em seu modelo único

de vestido um tecido de toque aparentemente liso, mas ranhuras nas aplicações de tule das

saias e mangas. 

Tanto as semelhanças quanto as diferenças das texturas entre pele e tecido fazem parte

do jogo artístico dos elementos da moda, bem como da elaboração estética das peças para

proporcionar  sentidos presumidos – nesse caso,  de toque e texturas  – no público que vê.

Barthes (2009)  tentou  identificar  determinados  sentidos  possíveis  das  roupas,  como  uma

linguagem reconhecível socialmente, na qual o tempo presente da moda funciona como guia

de valores epocais e locais das culturas.  Mas se afirmamos que os sentidos das roupas se

abrem  a  possibilidades,  vamos  justamente  nos  ancorar  nessa  abertura  das  mudanças  de

contextos para afirmar que ao tempo que a continuidade pele-tecido pode apresentar certa

aparência  sofisticada  –  como no caso  do  “toque  de  cetim”,  tal  qual  a  pele,  de  peças  da

Animale –, seria igualmente possível uma coleção mais despojada e urbana para a marca a

partir da mesma ideia da semelhança de texturas. De modo equivalente, via arranjo inventivo

dos criativos da moda, um tecido grosso, como o utilizado em um conceito de urbanidade e

orientalidade  da  Lab,  poderia  ser  aplicado  em  coleções  de  desfiles  sofisticados  e  bem

ocidentais – vide os tweeds usados pela Chanel, que até hoje são tidos com prestígio, como no

desfile Cruzeiro da marca em Cuba, aqui apresentado.

Tudo depende, também, da escolha e arranjo dos elementos no interior do conceito

preterido para a coleção. Junto ao tipo de tecido e sua textura em relação ao corpo, há o

elemento cor, que igualmente entra em semelhança ou contraste com a pele. Aqui, as cores

das peles das modelos utilizadas são mais um fator no mosaico da massa visual do corpo

vestido120. Em primeiro lugar, podemos observar as proximidades de tons, como nos já citados

brancos que permeiam peças da coleção da Animale sobre os corpos de maioria branca de seu

casting; destaque para o vestido tramado, justo ao corpo, que quase desaparece, cuja cor se

confunde à cor do corpo da modelo que o veste. Por outro lado, se não como novidade, mas

de maneira  inovadora121,  temos no desfile  da  Lab a apresentação da proximidade de tons

120 Vale observar que, diferente do aspecto cor de pele, suas texturas não ficam claras quando se assiste a um
desfile, nem ao vivo nem em capturas em vídeo.

121 Isso porque a maioria dos corpos elencados para desfiles é branco e vimos que o desfile da Lab trouxe um
casting predominantemente de corpos negros.  Trataremos dos corpos utilizados na moda, inclusive suas
cores, no capítulo 6.
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escuros de roupa e pele na maioria dos looks, desfilados por corpos negros. Como mostramos,

o desfile da Lab é todo em preto, branco e pontos em vermelho e, nos muitos momentos em

que o preto aparece, a proximidade do corpo negro é evidenciada como uma continuidade de

cores na imagem da massa do corpo vestido. Existe, de certa maneira, nessas unidades de

cores apresentadas,  um jogo na apresentação do corpo vestido pela  relação entre  corpo e

roupa, através da igualdade e mesmo desaparição, ora dos corpos, ora das roupas. 

Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a; 2016c).

O  desfile  colorido  apresentado  por  Ronaldo  Fraga permite  certa  interpretação  de

aproximações nos tons lavados, pastéis, especialmente em alaranjado e salmão claros, tais

quais os diversos tons de pele humana existentes. É claro que não vamos deixar de perceber

os contrastes de cores, um dos recursos criativos de apresentações de coleções de moda: essa

coleção de Ronaldo Fraga traz peças repletas de detalhes em cores que, junto aos desenhos de

estampas e texturas diversas sobre os vestidos “reais”, formam mosaicos vestimentares.  O

próprio desfile da  Animale,  que apresenta o branco em grande parte  de sua coleção,  traz

alguns momentos importantes de contrastes, em vivas peças vermelhas ou azuis-escuro usadas

em corpos brancos.

Figura 33: Looks das modelos da entrada 13 no desfile da Animale e
da entrada 27 no desfile da LAB na SPFW42 2016
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Fontes: FFW; Soubhia/Fotosite (2016) / FFW; Takahashi/Fotosite (2016a).

Ainda como cores, existem as estampas, que operam um jogo com os elementos cor e

forma de modo a apresentar a massa do corpo vestido como um mosaico visual. Na ordem de

observação dos quatro desfiles, vemos no da Animale um look que coloca um corpo permeado

por listras  curvas,  uma proposta  de superfície  corporal  que brinca  com a visualização da

segunda pele. A Lab também traz nas estampas das peças as referências dos temas escolhidos.

No caso, apresenta africanidade, orientalismo e mensagens de palavras e frases em estampas

gráficas:  são símbolos e palavras  aumentadas que acabam por figurar como estampas nas

peças e instigam o observador à decifração.

Figura 34: Looks das modelos da entrada 21 no desfile de Ronaldo
Fraga e da entrada 29 no desfile da Animale na SPFW42 2016
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Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a; 2016c).

A  Água  de  Coco apresenta  figuras  mais  literais  em  seus  tecidos  para  retratar  o

conceito de vegetação de sua coleção “resort”: são plantas, folhas, flores, grandes abacaxis e

aplicações de coqueiros, “tatuando” a roupa, além dos brincos de pranchas de surf. Já Ronaldo

Fraga traz em seu jogo criativo uma proposta também literal de desenhos de vestidos, mas de

alto teor lúdico, quando propõe uma “roupa da roupa” (ou da não roupa) e, consequentemente,

uma “estampa da não-textura”: uma forma de negação da roupa, suas texturas e formas, que

pode ser lida, por outro lado, como uma maneira de conferir sua re-existência (utilizando uma

expressão do próprio estilista). A estampa apresentada nesse desfile, representação literal do

estilo da peça vestimentar, acaba sendo um recurso metalinguístico, da roupa que se refere à

própria roupa, em um desfile que se propõe a deixá-la em segundo plano em favor do corpo.

Com esse  artifício  da  criação,  vemos  a  importância  da  roupa,  ou  da  ideia  da  roupa,  na

passarela, quando da apresentação de uma noção ou proposta de corpo pelo mundo da moda.

Figura 35: Looks das modelos da entrada 16 no desfile da Animale e
da entrada 11 no desfile da LAB na SPFW42 2016
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Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b) / FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

Ronaldo  Fraga propõe  o  privilégio  do  corpo,  ora  por  meio  da  aparição  da  roupa

padronizada, ora pelo corpo descoberto nas lingeries ao final, compondo o desfile de dois

momentos  marcantes  da  utilização  de  tecidos.  Nos  outros  desfiles  observados,  existem

também momentos de corpos cobertos e descobertos pelos tecidos das roupas. O desfile da

Lab tem igualmente o corpo como um de seus conceitos, mas a pele aparece de maneira mais

usual e esporádica, geralmente em braços descobertos ou nas pernas sob os vestidos. Aliás,

vamos  perceber,  de  maneira  geral  nesse  desfile,  que  a  maioria  de  looks apresenta  uma

sensação maior de cobertura corporal, existente, de fato, pelo uso de sobreposições de roupas

– como quimonos e capuzes por cima de camisetas –, e pela amplitude e espessura dos tecidos

junto ao corpo.

De maneira oposta, a Animale traz um desfile com várias formas de transparências e

barrigas à mostra. Diferente da urbanidade da  Lab, a da  Animale é, como vimos, sensual,

especialmente pela quantidade de pele à mostra ou visualizada por debaixo das transparências,

que contrasta, na própria coleção apresentada no desfile, com a sofisticação das amplas calças

pantalona. Também, e de maneira até esperada, o desfile moda praia da Água de Coco traz os

momentos  de grande nudez de suas  roupas de banho,  mas também outros  de quase total

cobertura: o revelador biquíni cortininha está na mesma coleção de um  look composto por

Figura 36: Looks das modelos da entrada 22 no desfile da Água de
Coco e da entrada 17 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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calças e camisas longas e largas, que cobrem a pele e acabam por camuflar os contornos

naturais dos corpos das modelos que os vestes.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

Ao  pensarmos  o  tecido  isoladamente  junto  ao  corpo,  pudemos  observar  as

características  relativas  à superfície  de ambos,  e na relação que se dá,  portanto,  quanto à

percepção  de suas  texturas  e  cores.  Ultrapassemos,  agora,  os  limites  das  superfícies  para

observar os tecidos em sua relação estrutural com o corpo. Será enquanto roupa, através dos

cortes, pedaços e junções que lhe dão formas, que os tecidos serão colocados para cada corpo.

Compõem-se, nessa junção, as silhuetas corporais e os estilos das visualidades operadas pelos

corpos vestidos. 

Como  vimos  com  Oliveira (2008),  o  corpo  vestido  preenche  o  espaço  visual  à

percepção do observador do desfile principalmente no plano da horizontalidade. A roupa tem

papel importante no desenho da massa do corpo vestido, bem como o corpo, pois é um dos

elementos  de composição  dessa aparição  que é  uma proposta  humana.  O que geralmente

acontece nos desfiles é o trabalho com os mesmos tipos volumétricos de corpos; com isso,

acaba  recaindo  nas  roupas  e  suas  estruturas  uma  maior  responsabilidade  por  configurar

possíveis formas diversas das figuras humanas.

No desfile da Água de Coco, existem os biquínis e maiôs que se acoplam de maneira

discreta, quanto à forma, às silhuetas corporais do corpo magro de suas modelos, revelando-o

Figura 37: Looks das modelos das entradas 19 e 4 no desfile da Água
de Coco na SPFW42 2016
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em  sua  estrutura  humana.  O  que  a  roupa  faz,  nesses  casos,  é  cobrir  mais  ou  menos

determinadas  partes  da  pele  do  corpo.  Mas  ao  apresentar  na  sua  coleção  para  além dos

biquínis,  a  grife  escolheu  trabalhar  também  com  looks afastados  do  corpo,  em  calças  e

camisas  leves  soltas  e  algumas  saias  amplas,  para  uma utilização  de  aparente  conforto  e

sofisticação. O desfile da Água de Coco mostra que a relação corpo-roupa, portanto, pode ser

também de proximidade  e  mesmo afastamento,  em que cabe  à  roupa  proporciona  outras

silhuetas ao tipo padrão de corpo mostrado em todo esse desfile. Por meio da amplitude das

roupas são compostas massas corporais de corpos vestidos diferentes das formas humanas.

Pela roupa no corpo, é possível o aumento de áreas, diminuição de outras em relação a essas

áreas aumentadas e mesmo efeitos de afinamento corporal.

Uma roupa que tenha suas formas justas ao corpo, por exemplo, delineia os contornos

corporais humanos e apresenta uma maneira específica de por o corpo em evidência, aquela

que aproxima a percepção do observador das formas próprias do corpo que o veste. Nesse

aparecer do corpo, uma roupa justa acaba por revelar as diferentes formas dos tipos de corpos

vestidos. No desfile da  Animale, os vestidos em tramas são justos aos corpos das modelos

magras, caso que evidencia sua silhueta esguia: a impressão visual do casamento entre roupa

justa e corpo magro é aquela de um corpo ainda mais magro e alto. Já no desfile da Lab, o

vestido  justo  também aparece,  igualmente  evidenciando  as  formas  do  corpo que o porta.

Nesse desfile, no entanto, além de corpos magros, temos o corpo gordo, posto justamente para

a mostra em um vestido justo. Seguindo a premissa visual de que o justo salienta as formas

corporais, temos como impressão dessa visualidade o próprio corpo gordo evidenciado em seu

volume,  formas  e  curvas.  As  roupas  não  são  postas  em  determinados  tipos  de  corpos

aleatoriamente em desfiles de moda: tudo é pensado para realizar o conceito da coleção. Na

apresentação da Lab, as formas da roupa parecem ter sido pensadas para mostrar determinada

proposta formal de corpo vestido, e se coadunam às formas corporais precisamente com o

objetivo  de  passar  a  mensagem  desse  desfile  Afirmação  (DUGGAN,  2002):  nesse  caso,

questiona-se a  condição cabide  dos  corpos dos  desfiles  quanto  a  sua  forma,  repensado e

recolocado como reivindicação de outras formas de presença, para além do magro delineado

em roupas justas, já bem convencional em desfiles de moda.

Ainda que tenha mostrado algumas peças justas ao corpo, identifica-se na maioria do

desfile  da  Lab a amplitude  das  peças,  em formas que conferem visualmente  formatos  de

corpos vestidos ampliados em seu volume total, em sua forma visível como uma massa única,

apresentada com contornos que não os do próprio corpo. Ao mesmo tempo, vemos, na relação

das  camadas  e  volumes  de  roupas  usadas  nesse  desfile,  diferentes  formas  possíveis  dos
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corpos, com seu  casting composto de corpos diversos. Enquanto o já mencionado  look que

combina corpo gordo/vestido justo salienta as formas comuns daquele corpo humano, mas

não  traz  uma  ampliação,  pela  roupa,  da  massa  do  corpo  vestido  apresentado,  um  look

composto de corpo magro/short largo evidencia a magreza das pernas da modelo, que não

preenchem o espaço interno do short.

Percebemos, nos desfiles observados, outras maneiras de ampliação visual do corpo

vestido,  inclusive com a sensação de prolongamento e acréscimos de partes do corpo. As

roupas são um dos recursos de modificação da visualidade do corpo, e o caráter Estrutura

(DUGGAN, 2002) que existe em certos desfiles é capaz de propor outras formas ao humano,

por vezes de maneira ainda mais incomum a suas formas. As inovações da parte de trás de

quimonos e jaquetas da coleção da Lab são um exemplo, em que, visualmente, ora o corpo se

alarga em uma espécie de mochila por meio da forma pela qual a roupa foi construída, ora a

veste ostenta uma estrutura nas costas, que pode sugerir, inclusive, a existência de mais um

par de braços para trás. Também o desfile da Animale brinca com a visualidade dos braços

humanos, “prolongando-os” através da roupa: as mangas que ultrapassam os punhos dão essa

ideia de braços maiores. Sabemos que esses casos não configuram uma verdade – mais braços

ou seu tamanho superalongado –, mas visualidades possíveis ao corpo humano são sugeridas

de maneiras as mais diversas no espaço dos desfiles de moda.

Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c; 2016a).

Figura 38: Look das modelos da entrada 3 no desfile da LAB e da
entrada 11 no desfile da Animale na SPFW42 2016
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Já as experimentações de Ronaldo Fraga não são propriamente quanto às formas das

peças, todas em uma mesma modelagem base. Para além das aplicações em mangas e golas,

sua  proposta  formal  das  roupas  acontece  pelo  jogo  realizado  a  partir  dos  desenhos  nas

superfícies das peças padrão. O que acontece na maioria dos looks é a sugestão do drapeado, a

sugestão das ondulações, a sugestão das formas dos vestidos. A massa visual do corpo vestido

não é alterada, mas, nesse caso, conformada a partir de cada corpo diferente elencado para o

desfile, em sua ação quando no uso do vestido reto.

Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a) / FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

Cores, texturas e formas de corpo e roupa se coadunam para apresentar os cabides

humanos para além uma aparência vazia ou objetal,  mas expressiva. Aqui, temos o corpo,

mesmo antes de sua fala, gestos e movimentos, como um composto cultural; a visualidade do

corpo cabide como corpo vestido não pode escapar, portanto, da dimensão da cultura e da

sociedade.

Os movimentos nas visualidades do corpo vestido nas passarelas

Pudemos  perceber  a  importância  do corpo na  elaboração  das  propostas  de formas

humanas pela moda. Roupas justas, largas, curtas ou maiores que as estruturas corporais se

Figura 39: Looks das modelos da entrada 34 no desfile da Animale e
da entrada 20 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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coadunam  a  corpos  magros,  mas  também  gordos,  de  volumes  e  cores  diversas  e  são

apresentados,  nas  passarelas  da  moda,  como  propostas  de  formas  de  aparição  da  figura

humana. Essa relação formal entre corpo e roupa é ativada pelo cinetismo de ambos, que

plasmam  as  diversas  maneiras  com  que  cada  corpo  vestido  é  capaz  de  se  apresentar

tridimensionalmente à visualidade do observador.

A  impressão do corpo vestido como uma massa  visual  aos  olhos  do  observador

evidencia  essa  relação  corpo-roupa  pelo  movimento,  que  opera  suas  compressões  e

liberdades,  fricções  e afastamentos.  Junto às roupas da coleção da  Animale –  (Vídeo 11)

(YOUTUBE;  FF  CHANNEL,  2016) –,  com  seus  tecidos  estruturados,  babados  e,

principalmente, faixas de amarração pendentes  (nos tempos 1m12s e 6m39s), o movimento

conferiu à visualidade uma dinamicidade às formas dos corpos vestidos propostos pela marca.

A agitação dos tecidos das calças poderia ser lida como a agitação citadina na qual o desfile se

inspira, impressa nas formas do corpo através de seu ritmo e dos movimentos da roupa. 

No caso da Lab – (Vídeo 12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –, percebemos

na visualidade do corpo vestido alguns momentos de contraste entre a fluidez própria dos

movimentos do corpo e a espessura de algumas peças, cobrindo-o em camadas (no tempo

2m54s). Ao contrário dessa imagem aparentemente mais sobrecarregada do corpo vestido, o

desfile da Água de Coco, por sua vez, mostrou corpos que apresentaram, junto às roupas, uma

figura mais suave quanto a execução dos movimentos. À fluidez de seus tecidos soma-se o

clima “informal” do resort (mesmo em uma marca e coleção de grife), reificados por uma

coreografia que orientou a movimentos aparentemente mais orgânicos do andar, quase que

como no cotidiano.

Se aproximarmos o olhar da figura do corpo vestido à roupa portada, veremos que o

movimento  do  corpo  produz,  ainda,  efeitos  diversos  na  própria  roupa  vestida  e  seus

tecidos.  As  roupas  pós-praia  apresentadas  no  desfile  da  Água  de  Coco –  (Vídeo  13)

(YOUTUBE; MARLON…, 2016) – demandam tecidos leves; no deslocamento, as peças se

movimentavam de forma suave e acabaram por demostrar essa qualidade fluida do próprio

material,  como nos  cardigans longos com pontas traseiras (no tempo 0m08s), nas mangas

amplas, em calças e saias. De maneira similar, foi possível notar a influência do deslocamento

corporal nas roupas na ocasião de tecidos mais leves e fluidos do desfile da Animale – (Vídeo

11) (YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016) –, como no vestido rosa claro, que se movimentava e

pairava  no ar  à  medida  que  a  modelo caminhava (no tempo 3m38s).  Nessa coleção,  que

apresentou outros materiais, como os paetês, o lamê e as tramas, o movimento fez as roupas

azul em escamas reluzirem, modificarem sua superfície a cada passada e na relação posicional
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da modelo em relação às luzes do espaço (nos tempos 4m28s e 4m54s). O uso das peças no

corpo dinâmico mexe com sua posição na própria estrutura corporal, refletindo aos olhos do

espectador  em seus  tecidos  dourado  (nos  tempos  1m45s  e  2m13s),  vermelho  (no  tempo

6m05s) e rosa (no tempo 6m49s). Nas peças estampadas, como nos tecidos em listras retas e

curvas, todo o corpo vestido se destacou como uma massa em movimento,  pois o ato de

desfilar fazia movimentar as listras, conferindo ainda mais dinâmica ao corpo, às pernas e ao

deslocamento da modelo que vestia o look (no tempo 3m0s).

O desfile da Lab apresentou uma movimentação mais tímida, pelo desfile ter sido feito

quase que totalmente com as  mãos nos bolsos e em um ritmo menos frenético, fatores que

repercutiram no corpo em uma imagem menos agitada. Ainda assim, o balanço inevitável,

inerente a tecidos, apareceu especialmente em momentos pontuais no desfile da Lab – (Vídeo

12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –,  como o  look usado pela primeira  modelo

gorda, justamente pelo uso de um tipo de tecido mais fluido junto ao movimento corporal.

Com uma coreografia padrão que investiu em um andar firme, ainda assim o movimento dos

corpos efetuou a inevitável dinâmica dessas peças de tecido leve e também nas bordas dos

caftans menos densos (no tempo 2m15s). Nesse desfile, o movimento serviu, ainda, como

potencializador da relação do corpo com as experimentações propostas na parte de trás das

jaquetas e quimonos aos olhos do público: a estrutura das peças não era clara e, no corpo, as

formas plásticas operadas por seu movimento com as peças representaram uma oportunidade

da tentativa de decifração.

Aliada ao estilo e às formas que a roupa confere aos corpos, existe, em sua  função

envelopante,  a  possibilidade  de  contenção  ou  liberdade  dos  movimentos  corporais,  que

podem  acontecer  pela  modelagem  das  roupas  ou  pela  qualidade  de  seus  tecidos.  Essas

características acabam por fazer parte mesmo do estilo da visualidade do corpo vestido, em

uma  imbricação  corpo-imagem  que  passa  pelo  elemento  movimento  também  como

determinante. Além das calças largas que caracterizaram a coleção apresentada pela Animale

e da clara liberdade corporal do look com o já citado vestido esvoaçante rosa, algumas roupas

mais próximas ao corpo, geralmente saias e vestidos, definiam, como vimos, as silhuetas de

maneira bastante próxima às formas reais do corpo humano. Em muitas peças como essas

poderia acontecer a compressão das pernas de modo a interferir na qualidade dos passos, mais

curtos pela impossibilidade de abertura das pernas em sua atividade de andar. No entanto, os

vestidos justos não pareceram impedir os movimentos das modelos nessa coleção da Animale

–  (Vídeo  11)  (YOUTUBE;  FF  CHANNEL,  2016)  –,  conferindo,  ao  ar  elegante  que

comumente se vincula a tal imagem corporal de uma saia ou vestido justo ao corpo, certo
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despojamento,  no  andar  urbano  proposto  pela  marca  (no  tempo  2m25s).  Esse  aspecto,

observamos, foi  possibilitado pelo tipo de tecido e pelo tipo de movimento realizado,  nas

passadas relativamente rápidas da coreografia do desfile.

Como vimos, a Lab – (Vídeo 12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) – tem em

grande parte do tecido utilizado e no tipo de cobertura corporal proposta, impressões visuais

que podem oferecer uma aparência de peso sobre o corpo; em contrapartida, a amplitude de

suas formas proporcionaram também certa ideia de liberdade dos corpos e seus movimentos

no  interior  das  peças,  fazendo  com  que  o  andar  parecesse  se  desenvolver  sem  maiores

entraves  na forma geral  do desfile.  Isso aconteceu com os  corpos magros  ou “regulares”

postos  a  desfilar  sob  os  looks compostos  em camadas  de  camisa  e  quimono  (no  tempo

7m13s), mas mesmo nos corpos gordos que usavam roupas justas (no tempo 4m33s), o que

acaba por nos lembrar da proposta da marca, de uma moda urbana de uso mais democrático. 

O desfile da  Água de Coco – (Vídeo 13) (YOUTUBE; MARLON…, 2016) –, que

também trouxe peças que cobriam mais os corpos do que o esperado para uma marca moda

praia,  ainda  assim  utilizou  tecidos  leves  que  também  conferiram  aos  corpos  vestidos

apresentados uma ideia de liberdade aos movimentos (no tempo 0m48s). Como comumente

ocorre em desfiles moda praia, estava nos biquínis e maiôs uma aparição dos corpos onde essa

liberdade  gestual  e  de  deslocamento  se  fez  mais  evidente.  Essas  peças  proporcionam  a

cobertura somente das partes pudicas dos corpos – sejam elas as genitálias, seios ou mesmo

barrigas e quadris que, para alguns, são motivos de pudor –, e permitem o contato dos corpos

com a refrescância da água do mar ou piscina. O uso das roupas mínimas de praia geralmente

representam  a  liberdade  dos  corpos  dos  costumes  e  modos  do  dia  a  dia,  também  das

“amarras”  das  vestimentas  e,  ainda,  dos  movimentos  corporais.  Os  corpos  “libertos”  nos

biquínis e maiôs nas passarelas revelam ao observador o desprendimento dos movimentos em

relação ao uso de maiores coberturas corporais; no caso do desfile da  Água de Coco, uma

possível relação foi percebida com as outras roupas apresentadas pela marca, pois, apesar da

cobertura, elas que permitiam, de forma bastante semelhante, os movimentos livres do corpo,

como uma confirmação da proposta leve e confortável para toda a coleção da marca.

Se o movimento imprime e ativa as plasticidades da roupa e do corpo vestido, temos

que  as  compressões  e  liberdades  dadas  ao  corpo  pela  roupa  também interferem em seus

movimentos,  na  qualidade  global  do  andar.  Para  a  Água  de  Coco,  esse  andar  foi

coreografado  como  padrão  e  tranquilo,  figurando  como  mais  um  dos  elementos  da

ambientação  do  resort proposto  pela  marca:  plantas,  passarela  de  madeira  e  mesmo  os

convidados  pareciam  compor  essa  espécie  de  cena  realizada  pelo  “passeio”  dos  corpos
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vestidos  no  resort.  Em uma proposta  igualmente  sofisticada,  mas contrária  em termos de

contexto,  o andar ligeiramente  rápido do desfile  da  Animale colocava  os corpos em uma

inércia de movimento que imprimia uma ideia de confiança, compondo, junto à roupa, o clima

do desfile.  O caminho desse  andar,  realizado  em um percurso  só  de ida,  favoreceu uma

observação como de passantes em sofisticadas e empresariais ruas urbanas de uma grande

cidade. Vale destacar que a música com batida marcada desse desfile da Animale pareceu ter

guiado o desempenho do andar pedido pela coreografia e deu o clima a esse trabalho das

modelos, em seu desempenho e na relação cinética do corpo com a roupa. 

O relato de modelos ao programa televisivo Models Talks com o tema “music of the

shows” do canal fechado Fashion TV (Vídeo 15) (YOUTUBE; FTV, 2017) confirma que a

música marca o passo, confere a atmosfera da coleção e, no caso de um desfile que peça um

andar rápido e confiante ou de uma música com batida eletrônica, funciona mesmo como forte

motivador à construção e execução das formas de presença na passarela,  enquanto corpos

vestidos baseados no andar. Vimos que no desfile da Lab a música é fator importante para o

contexto  geral  da  apresentação,  e  no  de  Ronaldo  Fraga acaba  também  por  ser  bastante

significativo ao conceito proposto para seu desfile. Se os corpos que desfilam podem ter no

ritmo da música um estímulo ao movimento, nesses casos a influência pode ter acontecido

especialmente porque ritmo e letra se aliaram às coreografias pedidas e às posições pessoais

dos modelos em ação. São os corpos negros, incentivados por letra cantada e tema do desfile,

respondendo  a  partir  de  sua  carga  histórica  gravada  no  corpo,  expressa  como  esquemas

corporais  de  cada  modelo;  são  os  trans,  cujas  temáticas  das  músicas  tocadas  e  o  desfile

tematizado em favor de sua presença afirmativa podem ter reverberado inevitavelmente em

seus desempenhos na passarela, nos corpos vestidos em movimento. 

No  desfile  da  Lab,  a  visualidade  dos  corpos  com  as  roupas  tiveram  em  suas

modelagens  aparentemente  confortáveis  um guiar,  junto  aos  outros  elementos  do  desfile,

como a música e o tema, à atitude dos modelos na passarela e seu andar. Como percebemos, o

andar geral da coreografia foi pedido em um ritmo médio, mas, junto à roupa, vimos corpos,

mesmo não profissionais, com um desfilar ao mesmo tempo comum e confiante. De maneira

similar,  o desfile de  Ronaldo Fraga levou às passarelas muitos corpos não-profissionais e

apresentou um desfilar também em ritmo médio. Mas diferente das figuras humanas da Lab,

com suas camadas de roupas, quimonos e sua proposta agênero,  Ronaldo Fraga investiu em

uma visualidade mais amena, pelo modelo único das peças e sua feminilidade em vestidos e

suas  aplicações  delicadas  e  lúdicas.  Junto a  isso,  a  própria  atitude  das  modelos,  em seus

movimentos, gestos e no desfilar, uma afirmação viva, plástica e ativa de feminilidade.
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6. OS CORPOS CABIDE NA SPFW

Os desfiles analisados exibiram seus formatos e composições criativas, envolvendo,

apresentando  e  complementando  as  sugestões  visuais  humanas  de  cada  marca,  designer,

estilista. Nessa perspectiva da relação corpo e roupa, é evidente a existência das variações dos

corpos vestidos apresentados, conformando aparições diversas. De forma mais profunda, cada

estrutura de corpo e roupa traz suas possibilidades em cores, formas, texturas; evidenciamos

como igualmente importante, no entanto, a capacidade cinética de ambos: a roupa molda o

corpo e simultaneamente é moldada por ele,  revelando, ainda,  as capacidades plásticas na

realização plena da veste e do corpo vestido no uso. 

Quanto aos corpos dos desfiles de moda, que são corpos cabides, congregam, como já

o apresentamos, ao menos os quesitos “aspecto” e “função”, como indica sua comparação

metafórica ao objeto cabide. Ao aspecto, compete a visualidade primeira do corpo, em que

modelos  encarnam a metáfora  do cabide para se  apresentarem em espaços específicos  de

mostra, convocando certa ideia de constância, de formas idênticas. Como “modelos”, seriam

justamente os moldes de um aspecto ideal, o que indica uma noção de padronização e mesmo

de serialização aos corpos cabide da moda. No entanto, vale observar mais de perto e desvelar

quando  a  metáfora  esbarra  no  fato  humano,  tanto  no  aspecto  corporal  quanto  em  sua

atividade.

6.1 A humanização dos cabides: a manequim e a modelo da moda

A ideia de um modelo de corpo humano já era realizada por escultores desde o período

grego antigo, neste caso, aliado à reprodução de uma perfeição ideal por meio das formas

corporais consideradas mais belas. Nesse contexto, a colagem das melhores partes humanas

para a elaboração de um ser perfeito acaba por atestar a inexistência de um modelo humano

que essa sociedade considerasse impecável (por isso, somente possível no mundo das ideias),

o que carrega certo estigma de irrealidade. De certo modo, um ideal não existente continuaria

a  acontecer  na  Idade  Média,  quando os  modelos  corporais  deveriam corresponder  a  uma

noção divina de proporções e beleza. 

A utilização de uma pessoa real como modelo de ações e representações artísticas será

acionada  justamente  no  meio  das  artes,  fazendo  surgir  a  figura  das  modelos  de  artista.

Conforme Harriet  Quick (1997) conta em Défilés de mode: une histoire du mannequin122, o

122Em tradução livre: Desfiles de moda: uma história do manequim.



240

modelo de artista poderia ser considerado um ancestral do manequim/modelo da moda. Será

no Renascimento, conforme a autora, que a figura da modelo feminina de artista ganha mais

destaque, ainda que atrelada a uma imagem escandalosa e vulgarizada – a qual modelos da

moda também ainda são por vezes vinculadas –, pela mostra do corpo e por conta das relações

amorosas  entre  os  artistas  e  essas  mulheres,  que  eles  transformavam em suas  musas.  As

modelos  vivas  começariam  a  ter  algum prestígio  por  volta  do  século  XVIII,  quando  do

estabelecimento do estatuto profissional das modelos de artista, uma necessidade vinda das

academias  de arte inglesas.  Muitas damas da aristocracia  e da nobreza se ofereciam para

posar, seduzidas pelos artifícios da pintura que as transformavam em belas figuras femininas,

a ponto de cortesãs ficarem famosas ao serem retratadas de maneiras tão elegantes.

No interior do mundo da moda, podemos vincular, de certo modo, o início do que viria

a  ser  a  profissão  da  modelo  da  moda  ao  universo  das  elaborações  artísticas;  quando  a

capacidade inventiva da moda insurge com força total,  como uma tentativa se estabelecer

como campo de criações, os costureiros emergem como reconhecidos artistas da veste, no

universo exclusivo e glamoroso da Alta Costura parisiense. Primeiro em showrooms em seus

ateliês e, após, nos desfiles, as primeiras modelos da moda eram, tal qual muitas manequins

de artista, justamente figuras da nobreza e mesmo atrizes de teatro e cabarés.

O  surgimento  da  modelo  da  moda  está,  conjuntamente,  atrelado  à  sombra  dos

manequins estáticos, até então os “corpos” que exibiam os produtos vestimentares à clientela.

“Enquanto  muitas  modistas  fiavam-se  em  bonecos  de  cera  ou  madeira  para  exibir  seus

produtos, muitas outras, já no século dezenove, contavam com uma moça para vestir a roupa

para  as  clientes”,  conta  Evans (2002,  p.  33)  no  O espetáculo  encantado.  Foi  assim  que

vendedoras e assistentes de loja foram chamadas para apresentar roupas à clientela e, junto às

figuras  da  nobreza  e  atrizes,  compuseram  os  primeiros  grupos  de  modelos.  De  início,

portanto, existia certa informalidade no modo com que muitas das primeiras modelos de casas

de moda foram escolhidas, haja vista que eram oriundas das próprias lojas ou do ambiente

familiar.  Marie Vernet, uma das primeiras e mais conhecidas modelos da moda, acabaria se

casando com o costureiro Charles Worth; havia também Denise, mulher de Paul Poiret; e uma

prima e uma tia de Coco Chanel, que desfilavam suas criações pelas ruas. 

O comerciante de tecidos Gagelin, e depois Worth, já seu ex-funcionário com sua loja

própria em meados do século XIX, são creditados como os primeiros a contratar manequins

para a mostra de seus produtos a clientes de posses, nas lojas e em pistas de corrida, como

também fizeram os costureiros Paul Poiret e Jeanne Paquin. Evans (2002, p. 67) acredita que,

mesmo se não creditarmos a “criação” da figura da modelo de moda a Worth, citando Diana
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de Marly, o estilista aumentou o número de manequins em seu ateliê, utilizando muitas das

que  já  atuavam em outras  oficinas  de  costura  parisiense.  A figura  da  modelo  servia  aos

objetivos de Worth, da venda a partir de “espelhos das clientes”, ou, como nomeou, sósias. 

Essa substituição do manequim de madeira para a manequim humana representou uma

passagem do estático ao vivo, cuja ideia de espelho e sósia se realizava, quando possível, na

relativa semelhança entre modelo e cliente, e mais ainda, na proximidade das possibilidades

do corpo vivo, em sua humanidade e dinamicidade. Mas a humanização dos manequins de

moda não deixou de trazer interrogações que se referiam e se referem atualmente ao seu papel

e à qualidade da atividade que desempenham, no interior de uma lógica industrial a qual a

moda passou a se vincular desde aquela época. Ao associarmos o aparecimento da modelo à

criação dos desfiles de moda, estes inseridos no momento próspero da industrialização e da

produção  em  massa  do  século  XIX  –  e,  como  vimos,  da  busca  pelo  movimento,  da

espetacularização e da estetização da vida –, podemos relacionar, junto a Evans, a figura da

modelo de moda a uma ideia de mulher como espetáculo, ao menos desde Worth. “Parte desse

paradoxo caracterizou também a manequim de moda no mesmo período, ante a ambiguidade

quanto ao que estava à venda exatamente: o vestido ou a mulher que o envergava” (EVANS,

2002,  p.  32-33),  uma coisificação  e  banalização  da  sexualidade  e  do  gênero  a  partir  das

imagens femininas como espetáculo. Tal coisificação já era prenunciada, segundo a autora,

quando a costureira Lucile passa a se referir como “modelo” tanto às roupas quanto às então

manequins humanas – ainda que fosse este o termo que perduraria como principal até os anos

de 1960.

Em uma de suas obras sobre desfiles de moda,  Le défilé de mode au début du XXe

siècle à Paris: esthétique industrielle et aliénation moderniste123, Evans (2006) afirma que, no

início do século XX, a imagem da modelo de moda era ainda assombrada pelos manequins-

objeto que elas vieram a substituir, e, assim, acabavam por ser associadas de forma oscilante

entre animado e inanimado, uma manequim real ou de vitrine. Tal dualidade inaugurou um

questionamento direto sobre a própria ação das modelos, o qual ecoa ainda hoje: ao tempo

que o inanimado era impossível à visualidade evidentemente humana e dinâmica do vivo, sua

atividade móvel já era denunciada por sua qualidade homogênea, sua mecanização e falta de

autenticidade.  Nessa atividade,  a autora  defende que o ir  e  vir  acabava por  representar  a

dinâmica industrial da reprodução em série, o que na contemporaneidade ultrapassa a questão

dos movimentos e pode se referir igualmente aos tipos de corpos padronizadamente magros e

123Em tradução livre: O desfile de moda no início do século XX em Paris: estética industrial e alienação 
modernista.
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sua  difusão  para  a  apreciação  social  como  belos,  visto  que  a  modelo  de  moda  é

predominantemente imagem.

Belezas e silhuetas em série

O  início  da  prática  do  uso  de  modelos  para  apresentarem  coleções  de  moda  foi

marcado por costureiros como Worth, Poiret, Lucile, Patou e Chanel. Ora como “sósias” das

clientes, ora vendedoras disponíveis, atrizes conhecidas e damas da sociedade ansiosas pela

aparição, podemos dizer que os corpos das primeiras modelos da moda apresentavam certa

variedade, ainda que fossem em direção a um “bom porte”124. Segundo Quick (1997, p. 24),

ao tempo em que, na maison Worth, Marie Vernet comandava a escolha de modelos nem tão

altas e nem tão bonitas, mas que deveriam andar bem, o romancista Edmond de Goncourt

escrevia em um jornal em 1879 sobre os “corpos esbeltos” das manequins que mostravam as

peças  elaboradas  pelo  costureiro  em seu  ateliê.  Poiret,  por  sua  vez,  concedia  méritos  de

sacerdotisas  a  três  de  suas  modelos,  bastante  diferentes  entre  si:  Andrée,  cuja  esperteza

duvidava,  mas  que  considerava  tão  bela  quanto  um  pavão;  Yvette,  pequena  e  de  voz

estridente; e sua preferida, Paulette, loira de olhos claros, braços roliços e ombros arqueados

(idem, p. 31). Já Lucile, em muitos de seus desfiles teatrais, apostava no deleite da plateia ao

admirarem suas belas manequins, como deusas que deveriam mostrar toda a sua beleza e suas

“carnes” aos homens presentes, sendo muito admiradas pela imprensa britânica da década de

1910 (EVANS, 2002, p. 35).

Uma presença mais efetiva de manequins de tipo magro será vista, por exemplo, a

partir de 1924, quando o costureiro francês Jean  Patou realizou a seleção, no escritório da

Vogue dos Estados Unidos, de seis manequins grandes, magras e com pouco tamanho de

quadris, diferentes das modelos mais encorpadas utilizadas em desfiles parisienses de então.

Evans observa que tal investida visava agradar norte-americanas em Paris, enquanto Lécallier

(2014) observa que foi uma forma de aumentar sua publicidade e estabelecer novos códigos

de beleza, cuja influência será manifestada através de várias décadas seguintes. Segundo esta

autora,  Chanel também  buscou  manequins  americanas  no  final  dos  anos  1920,  pois  se

conformavam à sua ideia de corpo vestido que, sabe-se, era baseada em sua própria figura

magra: rostos com traços proeminentes, corpo flexível e andar elegante (QUICK, 1997, p.

124 Ainda, devemos considerar aquelas que não figuravam propriamente em desfiles ou nas mostras dos ateliês,
mas serviam de propaganda das novas peças dos costureiros em espaços públicos, no qual podemos destacar
como um grande diferencial para a época a dançarina de jazz negra Joséphine Baker, em Paris, citada por
Quick (1997, p. 40).
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32).  Na  Nova  Iorque  de  1923,  a  magreza  já  figurava  como  uma  qualidade  almejada  a

manequins  recrutadas  para  desfiles  (e  serviços,  como  arrumação  de  vitrines,  vendas  e

limpeza), que seriam, para a maioria dos contratantes, “[…] apte au métier de mannequin si

elle était mince, jolie, en bonne santé, et capable de marcher droit avec une certaine assurance.

Seuls Vogue et Harper’s Bazaar avaient des critères esthétiques précis […]”125 (idem, p. 64).

A partir  dos anos 1930,  Quick mostra que,  junto à  imagem das atrizes  do cinema

hollywoodiano, sobre as quais se desenhava muito das ideias de beleza corporal da época, a

imagem das  modelos  de  moda vai  se  popularizar  pelas  revistas  –  apesar  de  que  deve-se

considerar diferenças entre as modelos fotográficas e de passarela, as primeiras consideradas

de rostos mais belos e as últimas justamente as de silhuetas mais esbeltas, preferidas pelos

costureiros  para  desfiles.  Vale  observar  que,  desde  o  início,  se  estabeleciam preferências

corporais  para  cada  costureiro  e  ateliê,  estabelecidas  e  percebidas  no  ambiente  de

concorrência dos anos 1950: Dior preferia formas suaves e bochechas ressaltadas por sorrisos

ou, ainda, mulheres exóticas; Givenchy, as jovens com corpo de adolescente e ossadura fina

(como a atriz Audrey Hepburn, que viria a vestir em diversas ocasiões); Balmain utilizava o

que Quick identificou como “mulheres do mundo”, damas da alta sociedade e das cenas do

teatro  e  do cinema;  além da feminilidade  e  graça de orientais,  que desfilaram para  Dior,

Givenchy e Cardin.

Até esse momento, as modelos de desfiles de moda oscilavam principalmente entre as

manequins francesas, circunscritas ao universo da Alta Costura, e as manequins americanas,

que desfilavam em lojas de departamento. A dinâmica do pronto para usar nos anos 1960 foi o

campo onde jovens da classe média e dos subúrbios da Inglaterra,  muitas descobertas por

fotógrafos, iriam mudar a imagem da moda, não somente no uso de roupas inovadoras, mas

pela própria aparência das estruturas corporais.  A elegância das damas da Alta Costura é

ultrapassada pela juventude pop, que abriu caminho para a imagem quase infantil de corpos

como  o  da  modelo  Twiggy:  dezesseis  anos,  quarenta  e  dois  quilos,  poucos  seios,  olhos

grandes e cabelo geométrico compunham uma imagem bem adolescente (QUICK, 1997, p.

96).  Esse  tipo  corporal,  ícone  da  moda  até  hoje,  parece  ter  sido  um  reflexo  dos

encaminhamentos  que  a  moda  desejava  para  os  seus  corpos,  aqueles  com  os  quais  já

trabalhava  e  que  viriam a  configurar,  a  partir  de  então  e  nos  anos  seguintes,  os  corpos

profissionais das modelos de moda.

125 Em tradução livre: “apta à profissão de manequim si ela fosse magra, bonita, em boa saúde, e capaz de andar
direito com certa segurança. Somente Vogue e Harper’s Bazaar tinham critérios estéticos precisos”.
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Fontes: Telegraph (2016); The Red List (2018); Dailymail (2014).

Os corpos da moda calcados no tipo magro, se conformaram no interior de um meio

diverso e mesmo contestador, em que tipos de corpos variados por vezes apareciam. Os rumos

do  próprio  mundo  da  moda  encaminhavam  para  um  ambiente  mais  descontraído  e  de

experimentações, desenvolvidos a partir de então nos diversos tipos de desfiles criados, como

já observamos. Quanto às modelos, foi nesse contexto que Courrèges levou mulheres altas e

de  seios  planos  para  se  apresentarem  em  seu  desfile  “espacial”;  Paco  Rabanne utilizou

mulheres  consideradas  exóticas;  e  Saint  Laurent apresentou  camisas  transparentes  em

modelos de cabeça raspada, grávida e gêmeas. (idem, p. 98). Tal diversidade era, segundo

Lécallier (2014), espelho das ruas e da mestiçagem, uma tendência americana a partir da qual

estilistas  como  Givenchy,  Saint  Laurent e  Kenzo (este  com  modelos  latinas  e  asiáticas)

mostravam suas coleções. Ainda, no ambiente reivindicatório da década de 1970, dos direitos

femininos e raciais, vale destacar, além de uma maior liberdade dos corpos femininos pela

moda, a aparição das primeiras modelos negras profissionais nas passarelas contemporâneas,

sob a influência de Courrèges e Rabanne (idem, p. 162).

Após a abertura da moda a certas possibilidades de aparição dos corpos, a serviço das

experimentações de estilos e formas do parecer pelos estilistas londrinos e, posteriormente,

parisienses,  é  dos  Estados Unidos que vai  emergir  o  modelo corporal  que  conferiu  fama

mundial às modelos da moda. Os anos 1980 lançaram, a partir das modelos americanas, uma

imagem que ia de uma feminilidade sexy e saudável a uma ideia de naturalidade – em que,

Figura 40: Modelo de Paul Poiret nos anos 1920, Modelo de Christian Dior nos anos 1950 e Modelo Twiggy
nos anos 1960. 
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segundo  Quick (1997,  p.  120),  até  defeitos  acabavam sendo qualidades,  como os  dentes

abertos da loira e esguia modelo Lauren Hutton. Um embate à imagem feminina “perfeita” foi

travado por movimentos como o punk londrino, levando aos desfiles mulheres gordas, idosas

e  modelos  não  profissionais,  e  estilistas  japoneses  em Paris  promoviam nas  passarelas  a

antítese da feminilidade sexy, a partir de formas assexuadas e desestruturada das roupas nos

corpos.

Mas o privilégio dos “corpos perfeitos” continuou a imperar e se difundir pelo mundo

ocidental, cada vez mais nas figuras das modelos da moda alçadas a celebridades e já elegidas

como ícones de beleza pela designação “The Body” (O Corpo): à época, essa expressão se

referia  principalmente  a  Elle  MacPherson e  seus  1,80  m  de  altura  (idem,  p.  142).  Um

dualismo entre essa perfeição escultural e uma beleza mais autêntica continuou a operar na

década  seguinte,  em  que  se  percebe,  ainda  assim,  o  efetivo  emagrecimento  dos  corpos

observado por  Vigarello (2004), mas exercido especialmente pelo meio da moda. Por um

lado, a fama das modelos e seus corpos altos e de magreza torneada só viria a aumentar,

consagrando a era  das  supermodelos,  personificadas  nas passarelas  da Versace,  em 1991,

pelas figuras de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington126

(EVANS, 2002, p. 61). De outro lado, surgia Kate Moss, como a antítese das top models, com

um tipo de beleza magérrima e infantil, nomeada de “heroin chic” (em alusão a uma imagem

fruto do uso de drogas, como a heroína).

A aparição de Gisele Bündchen como um ícone consagrado da beleza nos anos 2000

parece reverberar e concatenar essas duas tendências, de um corpo alto que apresenta curvas,

em  uma  magreza  acentuada.  Em  um  período  em  que  a  magreza  de  aparência  doentia

incomodava, e o mundo da moda tensionava uma mudança,  Gisele Bündchen apareceu aos

olhos da diretora da revista Vogue norte-americana, Anna Wintour, uma das mais importantes

do meio (EL PAÍS; SECO, 2014). Por sua forma de desfilar elegante, sobre saltos altíssimos

em uma passarela com água no desfile primavera-verão 1998 de Alexander McQueen (Vídeo

16) (YOUTUBE; FASHION CHANNEL, 2012), por sua aparência corporal – foi chamada

por McQueen de “The Body” (o corpo) –,  e  pela  desenvoltura  profissional  nos  trabalhos

posteriores,  Bündchen  acabou  encarnando  a  imagem  dessa  mudança,  tendo  conseguido

sustentá-la para além do momento: é a única a possuir o título de  übermodel, denominação

alemã inventada  especialmente  para ela.  Em edição da  Vogue de 2010, em que apareceu

como  celebridade  da  capa,  Wintour  escreveu  sobre  a  modelo  Bündchen:  “um  lembrete

126 Essas quatro já tinham aparecido junto à modelo  Tatjana Patitz com grande impacto na capa da Vogue
britânica de janeiro de 1990, que prometia mostrar “o que estava por vir” na década.
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fantástico que esportes e curvas estão sempre na moda, e de que as melhores modelos são

símbolos de saúde e amor à vida.” (FFW; PINHO, 2010). No breve artigo O padrão modelo, a

jornalista e pesquisadora Silvana Holzmeister (2012, p. 41) observa que

No início dos anos 2000, Gisele Bündchen se tornou ícone do novo movimento de
resgate do corpo saudável.  Numa visão ampla,  corpos saudáveis,  cores alegres  e
sensualidade ocuparam o lugar do visual doente e sem vida de mulheres assexuadas.
É  importante  ressaltar,  entretanto,  que  o  flerte  com  o  lado  mais  realista,
desglamorizado,  não  foi  banido completamente;  continuou a  ser  evidenciado  em
títulos de vanguarda,  com foco normalmente mais abrangente,  e voltado também
para a cultura e o comportamento jovem.

Fontes: Ego (2016); Pinterest; Vogue Magazine (2018); i-D (2015).

Não podemos deixar  de reconhecer  que a ampliação da globalização das imagens,

inclusive as dos corpos da moda, aliada a esse realismo e também às experimentações que

partem do mundo da moda e seus desfiles, proporcionaram uma entrada de modelos de todas

as partes do mundo no mercado, ávidas por uma carreira aparentemente rodeada de glamour e

fama127. Lécallier (2014) cita, por exemplo, a abertura do bloco soviético na década de 1990,

que fez com que muitas meninas da região passassem a figurar entre os tipos de modelos na

entrada do novo século, e  Evans (2002) observou a existência de uma diversidade de tipos

que, agora, misturavam o ar elegante e petulante dos tipos saudável e decadente elaborados

até então.

127 Existe um mito sobre o glamour da profissão das modelos, que não leva em conta o outro lado do trabalho,
como: madrugadas trabalhando; corrida contra o tempo para atender a diversas seleções e desfiles no mesmo
dia em locais diferentes da cidade, às vezes por dias consecutivos (como nas semanas de moda mundiais);
situações adversas de fotografia, como o uso de biquínis e lingeries em locais com neve, por exemplo.

Figura 41: Modelo Cindy Crawford em desfile da Chanel, 1993, Modelo Kate Moss em desfile de Vivienne
Westwood, 1994 e Modelo Gisele Bündchen em desfile de Alexander McQueen, 1997
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Embora tal diversidade tenha, de fato, existido desde sempre em diversos momentos

que desenharam o conjunto de modelos da moda, é evidente a existência de uma padronização

cada vez maior quanto aos tipos físicos e às atitudes das modelos, principalmente em direção

a um tipo magro. A ideia da padronização abarca a dinâmica da rapidez do mundo produtivo,

que demanda menos variações e mais moldes em favor de uma confecção dinâmica,  sem

surpresas de cinturas e quadris variantes, por exemplo. Mas vale observar que “padronização”

não demanda necessariamente “corpos magros”, e sim corpos iguais; a magreza estaria, por

um viés, a serviço dos valores da cultura ocidental, na demanda de corpos emagrecidos e, por

outro lado, se vincula aos requisitos da própria indústria da moda, em favor de uma aparição

mais visível (altura) e cujo tecido e formas das roupas fossem menos marcadas pelo corpo – e

aí se estabelece a analogia do corpo com o cabide. 

O estabelecimento do mercado e da profissão da modelo viria a especializar cada vez

mais os corpos em suas formas: a beleza alta e magra (e principalmente branca, vale dizer).

Nessa  lógica,  as  modelos  seriam  como  aqueles  objetos  padronizados  disponíveis  em

prateleiras, que já se conhece as características gerais iguais, que não apresentam surpresas ou

interferências  na  apresentação  final  do  produto,  visando  uma  eficácia  mais  certeira  na

realização dos objetivos da mostra da imagem dos produtos da moda. Por isso, a máxima do

corpo magro vigorou com força na massa de modelos vistas em campanhas e desfiles desde o

final dos anos 1990 e durante os anos 2000. Tal direcionamento da aparência corporal dessas

profissionais, em um mercado cada vez mais concorrente, acarretou nos conhecidos casos de

anorexia  e  morte  de  modelos  pelo  mundo,  como  no  Brasil,  Uruguai  e  Israel

(HOLZMEISTER, 2012), em busca do enquadramento a esse padrão. 

Nesse momento, a forma e a beleza corporal da modelo, uma vez criada no interior da

moda  industrializada,  finalmente  parecem  ter  se  equiparado  à  produção  massificada  de

corpos.  Conforme  a  profissionalização  do  ramo  avançou,  a  modelo  da  moda  seguiu,  de

maneira geral, rumo a uma padronização corporal, ainda que as aparências sejam específicas

quanto às nuances do rosto, cabelo e estrutura física.

Modos e Movimentos em série

Ao  seguir  a  dinâmica  industrial  no  seio  do  qual  surge,  o  desfile  de  moda  teve

inevitavelmente  sua  operacionalização  otimizada  aos  propósitos  mercadológicos  e  de

marketing que viriam a sustentar as casas de moda, ainda que aos seus criadores fosse, por

vezes,  conferido  status de  artistas.  Como  um  de  seus  componentes  mais  importantes,  a
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modelo  da  moda;  se  nas  formas  as  primeiras  manequins  se  distinguiam  entre  si,  pois

semelhantes aos corpos das clientes, por outro lado, eram padronizadas pelo encobrimento de

suas superfícies naturais com uma vestimenta-base escura (EVANS, 2006), sobre as quais as

novas peças eram colocadas à apresentação. De certo modo, podemos considerar que essa

uniformização configura uma continuidade da figura dos manequins de madeira ou cera; uma

coisificação do humano que representava uma oscilação entre o papel do objeto-manequim

estático  e  as  possibilidades  do  corpo  vivo,  nesse  início  que,  remontado  hoje,  pode  ser

observado como um tatear do que se vislumbrava para o futuro da moda. 

Além da aparência, temos, portanto, a passagem do estático para o vivo, que convoca

especial  atenção ao desempenho e ao movimento.  A apresentação dos corpos vestidos em

deslocamento se referia, conforme aponta Evans, à estética da modernidade que ansiava pelo

movimento,  como  também  já  apontado  por  Agamben (2008).  O  ir  e  vir  remontava  ao

movimento  repetitivo  das  máquinas  e  seus  produtos  serializados;  no  caso,  no ir  e  vir  de

figuras já igualadas em sua superfície, encerradas em uma mesma pele-tecido de base, não

fossem as peças exclusivas da Alta Costura portadas por cada uma.  Evans (2006) observa a

existência de um comentário a respeito do trabalho mecânico das manequins datado já de

1880, e comenta a observação feita por um jornalista que, em 1910, apontava o movimento de

ida e vinda das manequins, repetindo cerca de trinta vezes os mesmos gestos, passos e voltas

– em referência às necessárias repetições de um mesmo desfile realizado várias vezes ao dia

naquela época: “il établit une analogie éloquente: l’ ‘essayeuse’ a un ‘sourire industriel’, bien

que chacun des sourires ou des gestes semble être unique.”128 (idem, p. 77). Vemos assim, que

ao  tempo  que  a  padronização  existia  de  alguma  maneira  na  aparência,  ela  residia

especialmente  nos  próprios  movimentos,  como  uma  tentativa  de  também  encobrir  as

personalidades que emanavam dos gestos corporais individuais. 

Aliada à questão da uniformização pelos movimentos, temos o problema da dualidade

animado/inanimado que reside na estrutura-manequim sob as roupas. Elas eram apresentadas

como  bonecas  padronizadas  finalmente  animadas  por  direcionamentos  que  não  eram

propriamente seus, mas cujos desempenhos, ainda assim, já eram reconhecidos, de alguma

forma, como únicos. Não por acaso,  Poiret reteve uma jornalista de entrevistar uma de suas

manequins em 1920, informando-a de seu suposto “vazio” corporal: “elles ne sont pas ici”129

(CASTLE apud EVANS,  2006  p.  84);  concomitantemente,  reconhecia  a  personalidade  e

atitude da ação das manequins, afirmando que elas deveriam “[…] réagir sous une toilette, par

128 Em tradução livre: “ele estabeleceu uma analogia eloquente: a ‘provadora’ tem um ‘sorriso industrial’, ainda
que cada um dos sorrisos ou dos gestos pareça ser único.”

129 Em tradução livre: “elas não estão aqui”.
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l’esprit,  par  ses  mouvements  et  sa  pose,  par  l’expression  totale  de  son corps,  elle devait

d’aider la laborieuse genèse d’une nouvelle création.”130 (QUICK, 1997, p. 31). 

No seu início, quando as formas da moda ainda tateavam para o estabelecimento das

melhores maneiras de expor seus produtos, havia uma necessidade de teatralização do corpo

vestido,  concomitante  à  mecanização  e  padronização  dos  processos.  Seguindo  a  primeira

linha,  Lucile, uma das primeiras realizadoras de desfiles londrinos, passou a teatralizar suas

mostras,  criando  eventos  em  que  suas  manequins  desfilavam  em  estilo  dramático  ou

dançavam ao som de tango em cima de palcos (EVANS, 2002). No entanto, a maioria dos

desfiles de moda da época eram caracterizados em um tranquilo ir e vir das manequins na

mostra dos produtos aos clientes, sem maiores atrativos:

Les premiers défilés parisiens n’avaient rien de commun avec les shows actuels. Les
modèles,  ou  plutôt  les  mannequins,  arpentaient  le  salon  en  passant  devant  les
clientes  assises,  pendant  que  le  couturier  soulignait  les  détails  de  telle  ou  telle
toilette. Les mannequins étaient la sveltesse et les bonnes manières. Le mannequin
marchait  tranquillement, sans dire un mot et sans jamais dévisager les clientes.131

(QUICK, 1997, p. 27).

Os movimentos  que  deveriam realizar  já  eram estabelecidos  por  treinos,  como os

promovidos  pela  manequim  Marie  Vernet para  a  maison Worth,  com  as  mulheres  que

recrutava para desfilar. Muitas outras casas de moda treinavam suas manequins para formas

específicas de desfilar, o que, por um lado, já servia como uniformização dos modos e da

imagem do corpo vestido, bem como o início de codificação de uma técnica para o desfilar.

Por  outro  lado,  ao  tempo  em que os  costureiros  realizavam apresentações  idênticas  para

atender a objetivos comerciais, tal uniformização significava uma estilização das formas do

desfilar,  estabelecendo,  junto  aos  corpos  preferidos  para  cada  casa  de moda,  seus  modos

próprios do modelar, identificáveis visualmente, portanto. Foi o caso de Chanel, que treinava

suas  manequins  a  realizarem com perfeição  a  “pose  Coco”:  “un  pied  devant  l’autre,  les

hanches en avant, une main dans la poche et l’autre libre de gesticuler”132, para compor a

imagem de uma mulher independente e determinada (QUICK, 1997, p. 32).

As  codificações  do desfilar  vinham aliadas,  portanto,  a  um estilo  próprio  de  cada

costureiro, e tais variações nos tipos de ação das manequins de outrora nas passarelas revelam

que os movimentos do desfilar dependiam ao menos da congregação entre os objetivos das

130 Em tradução livre: “reagir sob um vestido, pelo espírito, por seus movimentos e sua pose, pela expressão
total de seu corpo, ela devia ajudar a laboriosa gênese de uma nova criação”.

131 Em tradução livre: “Os primeiros desfiles parisienses não tinham nada de comum com os shows atuais. As
modelos, ou melhor, as manequins, percorriam o salão passando perante as clientes sentadas, enquanto o
costureiro sublinhava os detalhes de tal ou tal vestido. As manequins eram a esbeltez e as boas maneiras. A
manequim andava tranquilamente, sem dizer uma palavra e sem jamais encarar as clientes.

132 Em tradução livre: “um pé à frente do outro, os quadris para frente, uma mão no bolso e a outra livre para
gesticular.”
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casas de moda e os tipos de desfiles que realizavam para atingi-los. Para tal, ancoravam-se

sobretudo na capacidade expressiva dos corpos das manequins e mesmo de cantoras e atrizes

que  desfilavam.  Assim,  ao  tempo  em  que  a  nascente  indústria  da  moda  encobria  as

pessoalidades das manequins para transformá-las em cabides andantes, necessitavam dessa

capacidade expressiva que inevitavelmente está  nas formas próprias com que cada corpo-

sujeito  se  dá  a  ver  em  seus  modos,  movimentos  e  gestos,  efetivando  o  desfilar.  Os

desempenhos deveriam estar  a serviço e  refletir  certas  características  de mulheres  que os

costureiros e suas marcas elegiam como seus tipos, como a independente e determinada de

Chanel, ou as glamorosas e sofisticadas figuras de Dior, que viria a pedir a suas manequins,

nos anos 1950, performances diferenciadas, em que andassem rápido, balançassem os quadris

e rodopiassem as amplas saias que usavam. “Avec Dior, les mannequins ne présentaient pas

seulement une ligne et un tissu, ils jouaient, ils adoptaient les vêtements et leur donnaient

vie.”133 (QUICK, 1997, p. 70).

A disposição das manequins foi mais testada em suas capacidades e possibilidades de

tipos  femininos  e  formas  de  mostrar  o  corpo  a  partir  dos  anos  1960,  quando  os  jovens

estilistas do prêt-à-porter materializam nas passarelas a liberdade e a realidade da moda das

ruas. A teatralidade dos desfiles de moda volta e se ancora na linguagem do desfilar como

base de dramatizações, movimentos e performances das modelos nas passarelas. Mary Quant

em 1955 e Courrèges, nos anos 1960, foram alguns dos primeiros estilistas a reconvocarem as

manequins para dançar em desfiles. Quick (1997) e Evans (2002) mostram a importância da

capacidade expressiva das modelos, quando informam que modelos fotográficos começaram a

fazer parte de desfiles por sua maior expressividade e desenvoltura. 

[…] na década de 1950, as modelos “deslizavam” pela passarela, descalçando uma
luva, no máximo; mas nos anos 60 e 70, começaram a representar e dançar ao som
de  música  pop  gravada,  em  desfiles  montados  por  coreógrafos  e  diretores  de
espetáculos (Castle, 1977: 45). Passou-se a selecionar modelos de acordo com seu
senso  de  humor,  capacidade  de  exprimir  alegria  e  fazer  palhaçadas;  ou,
alternativamente, de fazer drama. Era preciso “energia e verve, além de talento para
representar” (Helvin, 1985: 88). A remuneração subiu como foguete, e top models
passaram a cobrar $1.000 dólares por hora de desfile em Milão, um pouco mais em
Paris. (EVANS, 2002, p. 59-60).

Muitas das experimentações corporais em desfiles posteriores que, nos anos 1980, se

aproximavam mais da linguagem artística da performance, bem como os estilos elaborados

como linguagem das marcas e as experimentações propostas pelos estilistas, proporcionaram

variações  de  movimentos  e  gestos  que  compuseram  todo  um  acervo  junto  aos  modos

tradicionais do desfilar. Tais variações acabaram por ampliar a gramática do desfilar, mas não

133 Em tradução  livre:  “Com Dior,  as  manequins  não  apresentavam somente  uma linha  e  um tecido,  elas
brincavam, elas adaptavam as vestimentas e lhes davam vida”.
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apagam os modos padronizados que, de fato, operacionalizam a moda enquanto indústria. Os

caminhos  da  profissionalização  das  mostras  de  moda  e  de  suas  profissionais  modelos

construíram os modos do desfilar como uma técnica própria, a partir do estabelecimento cada

vez maior de tipos corporais específicos (que culminariam no corpo magro) e de seus modos

treinados como repertório e técnica. 

Com o ápice da profissionalização, especialmente a partir do prêt-à-porter, o próprio

evento desfile de moda parece ter pendido com mais força para seu lado comercial nos anos

1990, e se revelou em sua forma mais mecanizada. Mesmo em meio a desfiles como o que

Versace colocou  supermodelos,  como  Naomi  Campbell,  para  dançar,  e  dos  desfiles

Espetáculo de John Galliano ou Alexander McQueen, que colocavam suas modelos em ações,

movimentos e poses bastante expressivas, a maioria dos desfiles, de cunho cada vez mais

comercial,  passou a  apresentar  menos  inovações  e,  consequentemente,  formas do desfilar

menos variantes àquelas que deveriam ser seguidas como um padrão por todas as modelos. 

O fotógrafo e estudioso de desfiles de moda Vincent  Lappartient (2006) identificou

que, de modo geral, enquanto nos anos 1950 havia destaque para os movimentos da bacia, nos

anos 1960 o andar era mais livre e desordenado, em contraste com os anos 1980 e 1990, em

que as top models pareciam sofisticadas ou robóticas. Na primeira década dos anos 2000, ele

observou uma tendência a atitudes menos forçadas e poses finais mais raras. Para a mostra e

venda das roupas,  desfiles mais  “realistas” nos modos do corpo – mesmo que,  quanto às

formas, as modelos se apresentassem entre o humano e o cabide –, com menos voltas e poses,

como o estilista  Marc Jacobs aconselhara  em aviso pregado na porta  do camarim de seu

desfile, em 1996: “Marchez à une allure normale – ni trop vite, ni trop lentement. S’il vous

plaît – pas de mains sur les hanches. Pas de virevoltes. Ne posez pas!”134 (QUICK, 1997, p.

174). 

Os  direcionamentos  atuais  que  demandam  naturalidade  acabam  por  moldar  os

movimentos e atitudes corporais nas passarelas a certa objetividade do desfilar, ocasionando

paradoxalmente  performances  padronizadas,  que reacendem a questão do apagamento  das

modelos e sua consideração como objetos. Conjuntamente, no seio da lógica mecanizada da

indústria da moda, que exige e promove uma padronização dos corpos e uma técnica para o

desfilar,  as  modelos  são  convocadas  em suas  capacidades  e  pessoalidades  para  agirem e

materializarem as visualidades femininas a elas demandadas sobre as passarelas, e novamente

a moda realiza seu movimento cíclico, que coloca, depõe e recoloca as formas e modos do

134 Em tradução livre: “Caminhem em um ritmo normal – nem muito rápido, nem muito lentamente. Por favor –
nada de mãos sobre os quadris. Nada de giros. Não posem!”.
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corpo vestido nesse espaço: uma vez variadas, tornaram-se magras, depois variadas e magras

mais uma vez; uma vez em movimentos simples e deslizantes,  realizam experimentações,

para voltarem à calmaria da padronização dos modos e movimentos.

A  escolha  de  corpos  humanos,  vivos,  no  lugar  dos  manequins-objeto,  ainda  que

relativamente  padronizados,  indica  uma  necessidade  de  humanização,  esta  trazendo  a

inevitável mancha pessoal em aparências e atitudes. Não à toa, a padronização seriada a qual

o mercado das modelos se torna com a super-profissionalização e difusão da profissão nos

anos 1990 – momento no qual se começa o furor das meninas para se tornarem modelos – vai

por  vezes  destacar,  em  toda  a  história  das  modelos,  figuras  reconhecidas  por  suas

peculiaridades,  seja por uma beleza diferente  ou por um fazer  estonteante.  A dançarina e

coreógrafa Lisa Fonssagrives é considerada na moda como a primeira supermodelo nos anos

1930 a 1950, sendo uma das mais demandadas na época (QUICK, 1997, p. 54); para o atual

estilista da  maison Chanel, Carl  Lagerfeld, a modelo  Cláudia Schiffer além de possuir uma

beleza que a elencava como uma das mais sedutoras do mundo entre os anos 1980 e 1990, era

capaz de compor uma variedade de expressões (idem, p. 150); e a própria  Gisele Bündchen

nos  anos  2000,  com seu  “andar  de  garça”,  como  lembra  Benny  Rosset,  CEO da  marca

brasileira  de biquínis  Cia Marítima: “Logo quando a conheci fiquei impressionado com a

reação das pessoas quando ela entrava na passarela. Realmente o público ficava hipnotizado

com sua presença.” (VOGUE BRASIL et al., 2016)

A moda continua a destacar as modelos por suas performances distintivas e, nos anos

2010, volta a valorizar os pontos de diferenciação das modelos em suas características únicas

– mesmo modelos trans, andróginas e aquelas uma vez tidas como estranhas ou feias135 –,

ainda que geralmente circunscritos aos detalhes da face e aos cabelos, continuando em muito

calcada na ideia das proporções corporais “perfeitas” da magreza.

6.2 O atual corpo da moda na SPFW42

A SPFW42, em 2016, se insere no momento contemporâneo que já há algum tempo

tem sido reconhecido como aquele do maior espaço às diversidades e das multiplicidades de

identidades, tal qual Stuart Hall (2005) percebia: indivíduos que se identificam com variadas

tribos, correntes de pensamento e grupos culturais simultaneamente. Essa possibilidade coloca

135 Dentes separados, rostos largos ou com proporções “invertidas”, e características que já foram consideradas
sinônimo de feiura, como um nariz maior e orelhas para frente. Algumas matérias facilmente encontradas na
internet  mostram imagens  de  modelos  consideradas  de  “belezas  incomuns”  (INCRÍVEL,  2018; PARA
OS…, 2017)
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à vista, de forma cada vez mais presente, a existência da variedade das aparências corporais

que existem para além dos padrões estabelecidos.  As instituições  sociais  passam a lidar e

mesmo refletir tal disposição social, mas que ainda não se apresenta, ela mesma, como novo

padrão,  pois  a  capacidade  mutante  da  cultura  esbarra  nos  valores  arraigados  quase  como

regra, no seio do qual o padrão reside.

Quando se trata de uma indústria que é uma instituição poderosa, como a moda, existe,

em um primeiro momento, alguma distância entre certas mudanças e reivindicações que vêm

da sociedade e aquelas que são realizadas ou emergem do próprio mundo da moda. Seria

difícil  (ou lento) um processo pelo qual os padrões desta última, construídos ao longo de

aproximadamente 100 anos, fossem modificados imediatamente pelas influências e demandas

sociais. Por isso, vamos identificar, de forma ainda bastante forte e hegemônica na atualidade

dos desfiles de moda, um modelo de corpo padrão, cujas características são: magro, alto e

branco. Aqui, vamos estabelecer essa tríade como parâmetro para tratar desse tipo corporal

que é predominante nas passarelas, e que iremos chamar de “modelo padrão da moda”. Para a

análise,  o  foco  recai  na  questão  da  magreza,  embora  destacaremos,  em  determinados

momentos,  o  fator  cor;  o  fator  altura  só  será  observado  quando  se  apresentar  como

extremamente diferenciatório e significativo.

Apesar das devidas particularidades, a SPFW é um exemplar de desfiles de moda de

caráter mundial, visto sua importância global como um dos principais eventos do mundo da

moda. Vale dizer que os desfiles observados desse evento são uma amostra propositalmente

variada  das  formas  com que os  corpos  podem aparecer,  já  que  abarcam temas  variados,

marcas e modas diversas em suas intenções e tipos de desfiles que, em sua qualidade dual,

entre o mercadológico e o artístico, podem ser mais espetaculares, mais reivindicatórios, mais

experimentadores  ou  uma  mistura  dos  tipos  elencados  por  Duggan (2002).  Devemos

reconhecer, também, que comparativamente a outras edições, a SPFW42 foi, de fato, uma das

mais diversas em termos de tipos corporais até aquele momento, nos oferecendo um terreno

interessante para se pensar o corpo vestido dos desfiles de moda.

Duas ressalvas devem ser pontuadas quanto ao exame dos corpos nos quatro desfiles

escolhidos.  Primeiro,  optamos,  neste  tópico  em especial,  por  substituir  a  observação  das

“modelos” para tratá-las como “entradas”136. Isso porquê ao menos em três desses desfiles

(Lab,  Água de Coco e  Ronaldo Fraga), algumas modelos apareceram duas vezes, ou seja,

fizeram  duas  entradas;  para  além  da  quantidade  de  modelos  elencadas  com  alguma

característica  específica,  nosso interesse  visa mais  a  ocorrência  das  aparições  de tipos  de

136Tal como fizemos com as ilustrações dos quatro desfiles analisados em capítulos anteriores.
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corpos vestidos nos desfiles. Por fim, compreendendo a fluidez que envolve a percepção do

leque de possibilidades que definiriam quais corpos seriam negros e gordos, e mesmo magros

e brancos, pois convoca a identificação de quem vê e de quem é – além, no caso da análise, da

iluminação do espaço do desfile e da qualidade das imagens disponíveis –, a classificação e

enumeração  realizadas  nesse  trabalho  não  têm  pretensões  classificatórias  finalísticas.

Simplesmente partimos de um olhar, que se pretendeu cuidadoso, para a observação de uma

realidade, qual seja, a maior ou menor quantidade de corpos padrão da moda e seu exame

qualitativo em relação às formas como os corpos vestidos podem aparecer nos desfiles.

O padrão

Dos quatro desfiles observados –  Animale,  Lab,  Água de Coco e  Ronaldo Fraga –,

todos apresentaram no mínimo uma modelo padrão da moda. No universo desses desfiles, elas

eram maioria: ao todo, foram de 79 a 83 entradas de modelos padrão da moda, quase 70% em

um universo de 115 entradas  de modelos  femininas.  Se focarmos somente na questão da

magreza, foram de 103 a 105 entradas (cerca de 90%); se atentamos à cor, de 87 a 93 entradas

(aproximadamente 78%) eram brancas. De fato, não é difícil imaginar tal ocorrência, quando

o mercado profissional de modelos é, hoje, já bastante abundante, colocando um conjunto de

corpos padrão à disposição. Ainda, é esse tipo corporal que vigora nos processos anteriores ao

desfile de moda, da prefiguração da peça de roupa pelo estilista – pensa-se na roupa sobre um

corpo magro –, à sua confecção e ajustes nos corpos magros das modelos de prova137, aos

processos mecanizados das confecções, que possuem em suas máquinas os números do corpo

magro como padrão para os cortes e costuras dos tecidos.

O desfile da Animale é, no nosso entendimento, aquele que mais se adequa os moldes

da modelo padrão da moda. Das 41 entradas  de modelos,  todas  correspondem à magreza

estabelecida  como parâmetro  pelo  mundo da  moda (sendo a maioria  branca,  de 37  a  39

entradas). Isso acarreta em certa investida na padronização da visualidade do corpo vestido, o

que  inclui  uma  parcela  de  sua  dimensão  plástica:  a  relação  corpo-roupa,  nesse  caso,  se

apresenta em uma base física similar, diferindo quanto à plasticidade no aspecto dos tecidos e

outras peças e acessórios vestimentares. As formas dos corpos padronizadas, junto às formas

coreografadas do desfilar, resultam em um composto orgânico da coleção, cujos tecidos e

formas, que já conversam entre si enquanto uma coleção coerente, completam sua realização

137 Modelos de prova são utilizadas especialmente nas casas de Alta Costura, sobre as quais se confecciona com
mais precisão as peças que serão apresentadas nos desfiles; o corpo utilizado previamente, portanto, já é
análogo aos corpos que usarão as roupas no desfile final.
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aproximada e correspondente nesses corpos padrão e suas atitudes. Dos desfiles observados, a

presença  corporal  no  desfile  da  Animale é  um arquétipo  da  forma  mais  próxima  a  uma

mecânica industrial  da moda,  por meio de uma tentativa de serialização dos corpos,  pelo

menos quanto às suas formas base, que têm como apoio a própria oferta de tipos pelo mercado

profissionalizado, com suas modelos padrão da moda.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a).

Outro desfile que trouxe predominantemente os corpos padrão da moda na  SPFW42

foi o da  Água de Coco: das 28 entradas de modelos femininas,  podemos dizer que todas

correspondiam ao fator magreza do modelo padrão da moda (ao menos 22 eram brancas).

Nesse  caso,  o  convite  das  ex-modelos  e  modelos  conhecidas  no  Brasil  é  uma  mostra

intencional desses corpos padrão,  colocando tais corpos sob os holofotes da apresentação,

como um dos elementos principais a serem considerados pelo público. Não se questiona a

qualidade  ou  papel  de  tais  corpos  como  padrão  da  moda  (ou  mesmo  como espelho  das

clientes): as modelos desse desfile já são apresentadas como consagradas, o que reifica seus

tipos corporais em sua condição modelo aos olhos do público.

Figura 42: Looks das modelos das entradas 2 e 6 no desfile da
Animale na SPFW42 2016
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

No entanto,  ainda que se trate de modelos conceituadas,  tanto por seu trabalho na

moda  quanto  por  seus  corpos  magros,  considerados  sinônimo  de  beleza,  essas  modelos

veteranas já apresentam pequenas variações corporais que podem por vezes ser percebidas,

como quadris um pouco maiores, como parece ser o caso da modelo da entrada 7. Dentro do

padrão magro, diferenças corporais são marcadas por corpos ainda mais magros, como entre a

modelo da entrada 13, aparentemente mais nova, e a modelo da entrada 30, a veterana Isabeli

Fontana, ainda que conhecida pela beleza de seu corpo magro. Ainda assim, para a maioria

dos observadores de um desfile como esse, percebe-se os corpos todos correspondendo a uma

massa corporal magra, que são compreendidos como padrão.

Figura 43: Looks das modelos das entradas 6 e 8 no desfile da Água
de Coco na SPFW42 2016
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

No interior de uma massa de corpos padrão, vamos observar, portanto, que “padrão”

não significa necessariamente “igual”. O padrão se refere ao enquadramento a determinados

parâmetros, que nos permite percebe uma homogeneidade geral. No caso dos corpos da moda,

o parâmetro principal está na condição magra e, no espaço do desfile, se alia a condição alta

dos corpos, ambas certamente presentes nos desfiles da Animale e da Água de Coco. De resto,

não pudemos deixar de notar nesses mesmos desfiles cabelos diversos, fisionomias variadas,

nuances das estruturas físicas de cada corpo e mesmo nas maneiras de andar. No desfile da

Animale, diferenciamos a coleção em looks, pelas roupas, mas também pelas características

das modelos: os cabelos lisos predominam (35 entradas entre as 41), mas, dentre eles, pelo

menos nove eram loiros; ou ainda, foram no mínimo oito modelos de cabelos curtos e não

loiros, entre lisos, cacheados,  crespos e uma modelo careca.  As diferenças nos corpos, no

interior  de  um  padrão,  são  menos  evidentes,  mais,  ainda  assim,  existentes,  como  uma

impressão digital: todas parecidas, mas únicas, se fazendo presentes na visualidade. A modelo

da  entrada  12,  por  exemplo,  aparenta  uma  cintura  mais  fina,  impressão  demarcada  pela

posição das calças amplas bem baixas nos quadris e pelo top de amarração demarcando o final

das  costelas,  combinação  que  acaba  evidenciando  justamente  a  região  de  sua  cintura.  A

modelo  da entrada  14 aparenta ser mais magra e alongada que a seguinte, a da entrada 15.

Nesse caso, as estruturas corporais ligeiramente diferentes se revelam no interior do padrão

magro, auxiliadas tanto pelo cabelo curto direcionado para o alto, quanto pelo vestido justo

até os tornozelos, que ajudam no alongamento visual da silhueta da primeira modelo. 

Figura 44: Looks das modelos das entradas 7, 13 e 30 no desfile da Água de Coco na SPFW42 2016
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a).

As combinações  de  possibilidades  de  corpos,  e  de  suas  relações  com as  diversas

características  das  roupas,  revelam que as  pequenas  nuances  que  existem no interior  dos

padrões marcam a composição dos corpos vestidos. No escopo da padronização, o mundo da

moda busca esses pontos de diferença, como em cabelos, narizes, quadris mais estreitos e

pernas imensas, como mais um elemento de que dispõe como artifício de estilo à sugestão de

corpos  vestidos  apresentados,  oferecendo  possíveis  vínculos  estéticos  e  afetivos  com  as

pessoas do público. Aqui, percebemos que a humanização dos cabides abre a metáfora já no

que se refere às formas e estruturas do corpo.

Já o desfile da Lab se propôs justamente a variar os corpos apresentados na moda, ao

elencar  corpos  gordos e  negros.  Mas  observamos  que essa  variedade  não exclui  o  corpo

magro  (nem  o  branco),  compreendendo-o  justamente  como  um  dos  corpos  possíveis

encontrados no cotidiano das ruas, realidade a qual a  Lab buscou fazer referência. Das 11

entradas de modelos femininas, foram nove de modelos magras, que faziam contraste com as

duas entradas de modelos gordas elencadas (nesse caso, duas modelos diferentes). No caso

específico desse desfile, a quebra dos padrões hegemônicos das passarelas, de modo a ainda

abarcar a existência do padrão como um corpo possível, foi presentificada por três modelos

que correspondiam completamente à tríade do corpo padrão da moda. Não podemos nos furtar

de relembrar, no entanto,  a facilidade e disponibilidade de corpos modelo profissionais no

padrão magro, que podem ter sido acionados também pela dinâmica operacional da realização

de desfiles em um grande e corrido evento com a SPFW. Grande parte das modelos magras do

desfile  da  Lab pareciam  ser  profissionais,  vindas  do  acervo  de  agências  e  com  alguma

Figura 45: Looks das modelos das entradas 12, 14 e 15 no desfile da Animale na SPFW42 2016
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experiência  no que diz  respeito  ao  desfilar.  Nesse padrão  magro,  as  diferenças  aparecem

também nas cores: os cabelos platinados das  modelos das entradas 21 e 27 em relação aos

cabelos  escuros  das  outras  modelos  femininas,  por  sua  vez,  variantes  entre  crespos  mais

curtos ou mais volumosos e os lisos. Quanto às cores de pele, não só as modelos brancas em

relação às negras, mas dentre as ricas tonalidades variantes do próprio corpo negro, como

entre as modelos das entradas 26 e 27, por exemplo. Mesmo nas estruturas corporais padrão, a

magreza e altura da modelo da entrada 21 sobressaem às outras modelos femininas, auxiliadas

por suas longas e finas pernas à mostra pelo look que veste.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c).

As  mulheres  trans  do  desfile  de  Ronaldo  Fraga também  levam  à  passarela  uma

dimensão de transgressão pelo corpo. Todo o elenco de modelos foi trans, evidenciando as

possibilidades do feminino por meio dos corpos em sua diversidade formal. Buscou-se corpos

não necessariamente magros, mas, ainda assim, não vamos observar a questão da magreza dos

corpos, que comumente figuram em desfiles de moda, como um destaque denunciado pela

presença do oposto, o corpo gordo, como no desfile da Lab. Existiram corpos magros nesse

desfile, os quais podemos elencar de 15 a 25 entradas em um total de 35 – não é possível

enumerá-los com certeza, revelando uma imprecisão na padronização dos corpos escolhidos

para esse desfile. Além disso, esses corpos magros não contrastaram com corpos tão oposto,

acabando por se misturar ao conjunto de corpos do casting. Este não se enquadrou totalmente

nas medidas da magreza do corpo padrão da moda, nem fugiam totalmente dela.

Temos  afirmado  em  alguns  momentos  que  o  mundo  da  moda  e  os  veículos  de

comunicação divulgam os corpos magros, típicos dos desfiles de moda, de forma a serem

Figura 46: Looks das modelos das entradas 21, 26 e 10 no desfile da LAB na SPFW42 2016
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normalizados socialmente nesse compartilhamento generalizado. Ao levarmos em conta que

os desfiles que mais apresentaram corpos padrão da moda são os da Animale e da Água de

Coco, partirmos para uma busca ordinária sobre o tratamento desses corpos na mídia internet,

que possui um alcance variado e de fácil acesso. 

A  cobertura  dos  desfiles  da  Animale e  da  Água  de  Coco,  como  uma  cobertura

jornalística  de  moda,  focou  essencialmente  nas  respectivas  coleções  ou  nas  relações  dos

elementos  corpo e roupa,  com privilégio para o segundo deles:  se fixaram nos modos de

cobertura  e  construção das  silhuetas  dos  corpos vestidos,  e  não na relação recíproca  que

estabelecem, que levaria em conta as formas tanto da roupa quanto do corpo. Aqui, é onde o

padrão  se  impõe  e  as  especificidades  corporais  ficam  invisibilizadas.  Na  análise  do

acontecimento  dos  desfiles  e  das  coleções  apresentadas,  alguma  referência  aos  corpos

aparece, portanto, quando destaca as “‘hot pants’ e tops que cobrem mais a pele” (FOLHA…;

MESQUITA, 2016) do desfile da Água de Coco ou, como destaques do desfile da Animale, a

“assimetria e da silhueta desabada” (VOGUE BRASIL, 2016c), e o contraste entre as “peças

de modelagem mais ampla” (LILIAN PACCE, 2016) e o DNA da marca, de uma “silhueta

mais justa e pele à mostra” (FFW, 2016a). 

Mesmo que a cobertura geral desses dois desfiles não tenham focado na qualidade

formal dos corpos e em sua magreza como pontos de destaque dessas mostras, ainda assim

encontramos  dois  casos.  No  desfile  da  Água  de  Coco,  aquele  repleto  de  ex-modelos  e

modelos famosas, a maioria das coberturas e matérias jornalísticas trataram de evidenciar essa

presença,  das  “modelos  históricas”  (FFW;  LOPES,  2016b),  do  “time  de  tops”  (VOGUE

BRASIL et al.,  2016) e das “grandes modelos” (VEJA SP; IZQUIERDO, 2017), sem que

fosse comentado sobre sua magreza ou beleza de seus corpos. A única exceção encontrada foi

uma  matéria  da  Vogue  Brasil (2016),  que  abordou  sobre  o  “corpo  sequinho,  quase

inacreditável para uma mãe que teve o segundo filho há apenas 4 meses”, da modelo  Carol

Trentini que, na sequência, relatou ainda estar mais relaxada quanto ao cuidado com o corpo.

Em outra pequena matéria (2016b), posterior ao acontecimento, o mesmo veículo chama o

leitor a escolher o “melhor corpo do show” dentre a “turma de tops”. Ainda que não tenha

ressaltado ou opinado sobre as características corporais dessas tops, admite-se implicitamente

as nuances de diferenças, estas sim classificatórias em sua beleza, quando se abre a aparência

dos corpos à escolha da “melhor”, ainda que no interior de um padrão.

Quanto à presença das modelos magras nos desfiles da  Lab e de  Ronaldo Fraga, as

coberturas  também se referiram muito pouco a tal  característica  corporal.  O corpo magro

figurou nos textos das matérias como mais um tipo de corpo dentre os diversos elencados –
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“havia modelos magros, gordos, negros, asiáticos, brancos, pardos”, relatou cobertura do site

GLAM MAG (GLAM MAG; OLIVEIRA, 2018b) do desfile  da  Lab, como percebido de

maneira semelhante pela Folha de São Paulo (FOLHA…, BERGAMO, 2016) – de conteúdo

restrito a assinantes e cadastrados – na cobertura do desfile de Ronaldo Fraga. As referências

sobre a magreza corporal nesses desfiles se deu, portanto, somente no interior de um conjunto

da diversidade e quando postas  em oposição  aos  outros  tipos  de corpos existentes,  como

colocado pelo site do canal  GNT (GNT, BRADFORD, 2016) em relação à fala de Ronaldo

Fraga para o veículo: “Sobre a modelagem das roupas, que, geralmente, é pensada para o

corpo lânguido das modelos, Ronaldo comemora: ‘Algumas das meninas têm as medidas de

modelo, mas muitas são da ‘vida real’, lindas de cada jeito. Minha roupa ganhou bunda e

peito  com elas!’”.  O magro reverbera,  nesse caso,  até com certo peso negativo,  ancorado

justamente no discurso da necessidade da diversidade na fala do próprio estilista. O magro no

diverso também esteve presente na declaração de João  Pimenta, diretor criativo da  Lab, no

respectivo  desfile:  “Negro,  branco,  homem,  mulher,  gay,  gordo,  magro,  o  importante  pra

gente é a rua, é quem anda por aí de verdade.” (FFW; LOPES, 2016a).

Com somente  duas  ou três  matérias  ressaltando e  vinculando a magreza  à  beleza,

mesmo que de maneira indireta, foi possível perceber, no conjunto da cobertura dos quatro

desfiles  analisados,  que não se vangloriou  demasiadamente  o  corpo padrão  da  moda que

figurou em tais  desfiles da  SPFW42; por outro lado,  o magro,  no interior do discurso da

diversidade, acaba sendo problematizado, mesmo que indiretamente. Ambos os tratamentos

do corpo magro nas coberturas dos desfiles nos mostram, portanto, que o tipo corporal magro

já é, de fato, normalizado para esse espaço/apresentação desfile de moda, cabendo tanto certa

indiferença do normalizado quanto seu aparecimento no interior do discurso da diferença.

Quando a volta às passarelas da modelo Carol Trentini após a gravidez vira notícia na

cobertura do desfile da  Água de Coco, representa não só um elogio aos corpos magros em

desfiles  de  moda,  mas  temos  a  indicação  da  volta  à  “normalidade”  de  um  corpo

momentaneamente  diferenciado em suas formas.  Assim,  a  difusão social  do corpo magro

como belo acontece para além de um discurso imperativo direto, e mais com base em uma

realidade em que o magro é mostrado como normalizado. Isso, por si só, já entra na lógica da

positividade geral no tratamento desses corpos magros pela cobertura jornalística, ainda que a

maioria não tenha apresentado adjetivos qualitativos a seu respeito. Mas mesmo que tenhamos

o magro  como normalizado  nas  coberturas  e  repercussão midiática,  quando positivam os

corpos entendidos como “diferentes”, como os levados às passarelas pela Lab e por Ronaldo
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Fraga, também pudemos notar nas matérias uma certa negatividade sobre o magro da moda,

pois problematizado direta e indiretamente.

O “diferente”

O mundo da moda esgarçou o movimento de emagrecimento observado por Vigarello

(2004) ao estabelecer, ao longo dos anos, o corpo magro como padrão de beleza na moda e

influenciar também a sociedade. Assim, a modelo da moda, como o cânone que aponta as

regras da normalidade,  bem ao modelo grego antigo de harmonia,  baliza a existência  dos

corpos “normais”: aquele próximo ao magro perfeito, porque somente alcançável no plano do

ideal. O corpo modelo padrão da moda marca o que é o diferente atualmente por um princípio

de contraste; identificamos, assim, valorativamente na sociedade, ao menos os tipos corporais

cânone/modelo/padrão, o normal e o diferente.

Em  A produção social da identidade e da diferença,  Tomaz Tadeu da  Silva (2000)

esclarece  que  a  fixação  de  uma  identidade  como  norma  está  inserida  nos  processos  de

ordenação  e  classificação  simbólica  que  as  sociedades  humanas  realizam.  Isso  leva  a

classificações de oposições binárias, que acabam por considerar um lado positivo e um lado

negativo na determinação da identidade, o que implica, deste modo, também na determinação

da diferença.  Elucida-se, assim,  que identidade e diferença não existem  a priori,  mas são

produzidos no interior das sociedades e, como defende o autor, são mutuamente determinadas,

na medida em que uma não pode existir sem sua diferenciação em relação à outra: por isso,

Silva observa  que  a  própria  diferença  é  o  processo  pelo  qual  identidade  e  diferença  são

elaboradas.

Como processo que é produzido a partir dos sistemas de significação – ou seja, na e

pela cultura – por meio das relações sociais, o autor atenta que as definições do “diferente”

são resultados de relações de poder existentes nas sociedades; a afirmação de si, que passa

pela diferenciação do que não se é (ou seja, do outro, do diferente de si) acaba por demarcar

fronteiras, privilégios e normalizações a partir do ponto de vista de quem determina (ou de

quem tem o poder de determinar). Por isso, Silva examina que

A identidade normal é “natural”, desejável, única. A força da identidade normal é tal
que  ela  nem  sequer  é  vista  como  uma  identidade,  mas  simplesmente  como  a
identidade. Paradoxalmente, são as outras identidades que são marcadas como tais.
Numa sociedade em que impera a supremacia branca, por exemplo, “ser branco” não
é  considerado  uma  identidade  étnica  ou  racial.  Num  mundo  governado  pela
hegemonia  cultural  estadunidense,  “étnica”  é  a  música  ou  a  comida  dos  outros
países. É a sexualidade homossexual que é “sexualizada”, não a heterossexual. A
força  homogeneizadora  da  identidade  normal  é  diretamente  proporcional  à  sua
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invisibilidade. (SILVA, 2000, p. 83).

No momento em que a sociedade ao menos reconhece as identidades múltiplas, abre-

se espaço para as reivindicações de representatividade,  bem como, por outro lado, a certa

mercantilização simbólica a partir desse preceito. Tal qual os momentos iniciais dos desfiles

de moda, as marcas agora observam o aspecto da identificação de suas clientes como um

aliado mercadológico, não somente por meio dos conceitos, temas e molduras do design de

seus  produtos  e  formas  de  apresentação  –  como  embalagens  e  adornos  dos  desfiles.  As

questões identitárias relacionadas à moda, especialmente ao espaço dos desfiles, têm no corpo

vivo (não mais os de madeira ou cera), que anda e desfila com as roupas propostas, um dos

elementos mais próximo à identificação das clientes. Será sobre a fisicidade mais individual,

que são as formas corporais próprias, que os esforços parecem ter se voltado nos momentos

mais recentes da moda, retomando parcialmente a lógica do “espelho”, justamente a partir do

apelo das identidades ou da representatividade das diferenças corporais. 

Assim,  o  mundo  da  moda  tem começado  a  apresentar,  hoje,  corpos  variados  nas

passarelas, ora como reflexo da sociedade por motivos mais nobres, ora como um reflexo

inevitável  que  se  agrega  e  justifica  pelo  marketing,  atrelado  aos  seus  objetivos

mercadológicos. Mesmo a cultura tendo o peso influenciador de suas grandes instituições,

estas  não  deixam  de  sentir  os  ecos  do  que  vem  da  sociedade,  e  devem  lidar  com  a

reivindicação da presença da diversidade e  sua representatividade  nas passarelas:  a forma

como vão tratar das influências e demandas sociais depende do peso destas e dos objetivos

das marcas e do mercado da moda.

A demanda sempre existente pelo reconhecimento da diversidade sociocultural chega

à  moda,  agora,  com mais  força  e  por  vezes  com alguma  dose  de  apoio  de  camadas  da

sociedade que são mais favorecidas. Ao que parece, o movimento cíclico da moda, que opera

não somente na vestimenta, mas em toda a dimensão do parecer, como nos corpos da moda –

como nos mostrou o vai e vem de corpos mais mirrados aos mais curvilíneos ao longo do

século XX – lança à vez o contraponto ao hegemônico corporal. Se nos anos 1960 os corpos

considerados  como diferentes  têm seu  lugar  nas  passarelas  como reivindicação  de  outras

formas  de por  a  moda (ou a  moda-arte),  hoje  o considerado diferente  chega aos  desfiles

sustentado justamente pela premissa da diversidade.

Nessa  edição  42  da  SPFW,  identificamos  a  presença  desses  corpos  socialmente

“diferentes” (APÊNDICE E). Os desfiles da Lab e de Ronaldo Fraga pretenderam questionar

e mesmo transgredir  ao corpo modelo padrão da moda.  O desfile  da  Lab teve a peculiar

característica de propor uma abertura ao menos em dois dos elementos que compõem a tríade
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corporal: a magreza e a cor branca da pele. A Lab investiu em duas entradas de corpos gordos

femininos, em dois tipos diferentes (um branco e um negro), no seu casting de onze entradas

femininas (três entradas de corpos gordos no total, em um total de 27), formas corporais tidas

como  opostas  à  magra.  Ao  não  escolher  como  maioria  corpos  que  são  considerados

socialmente como mais “normais” e sim corpos entendidos como “diferentes” – o corpo gordo

–, a Lab esgarça mais ainda a dimensão das possibilidades por realizar certa delação, quando

aposta em corpos bastante opostos uns dos outros, expostos na relação magro-gordo. Deste

modo, o corpo gordo se impõe tanto como diferença e,  uma vez assim determinado pela

hegemonia  do  corpo  magro,  se  coloca  também  como  possibilidade,  revindicando,  pela

afirmação  do desfile,  ao  menos seu  lugar  no escopo da  normalidade.  Nenhum outro  dos

desfiles analisados apresentou corpos gordos na dimensão do oposto, mas vale pontuar que a

diversidade corporal formal também foi convocada no desfile de  Ronaldo Fraga, tanto em

corpos com medidas diversas, como reivindicando aos corpos trans o lugar da normalidade

também por essa diversidade corporal duplamente possível: a mulher possível enquanto trans

e a mulher possível em sua aparição formal variada.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c).

Figura 47: Looks das modelos das entradas 7 e 13 no desfile da LAB
na SPFW42 2016
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Não  à  toa,  nas  notícias  encontradas  na  internet  é  possível  inventariar  em  sites  e

páginas que cobriram o desfile da  Lab (FFW,  Vogue Brasil e  Elle, por exemplo) algumas

palavras recorrentes, como empoderamento,  representatividade, diversidade e inclusão, que

mostram  que  a  presença  do  diferente  social  no  espaço  desse  desfile  foi  recebida  e

externalizada como positiva pelos meios de comunicação, inclusive como foco das coberturas.

O site  Papel  Pop  (PAPEL POP,  2016),  por  exemplo,  narrou  como testemunha  o  evento

considerado inovador por boa parte da mídia: “Quem esteve lá viu modelos negros e negras

em maioria  e  poderosos.  Modelos  gordas  aplaudidas  enquanto  passavam.”  No pacote  da

diversidade proporcionada por esse desfile, a questão da forma corporal foi constantemente

mencionada junto à questão da cor da pele, evidenciando a aparição do corpo gordo e do

corpo negro como o conjunto presente do diferente: 

Já começa pelo casting misturando tipos de corpos diversos e com uma verdadeira
presença de modelos negros, algo que se espera da moda. […] Plateia ovacionando
modelos  plus  size.  […] A inclusão  é  o  que  mais  aparece,  de  cara.  Um casting
misturado, bem street, pensando em diversos tipos, corpos e cores. (FFW; LOPES,
2016a)

Especificamente  quanto  às  formas  corporais,  encontramos  na  internet  somete  uma

matéria focada, com uma das modelos do desfile considerada como plus size, Bia Gremion. O

site Ego (EGO; RODRIGUES, 2016) ressaltou a presença e o desenho do corpo gordo no

espaço do desfile de moda, ao informar que “pela primeira vez uma modelo plus size mostrou

suas curvas voluptuosas na passarela da SPFW.” Foi de conhecimento público as medidas da

modelo quando ela mesma relatou ao veículo que “Eu tenho 140 kg e meu manequim é 60.

Quem disse que é só mulher magra que gosta de se vestir bem?”

Interessante perceber que os “corpos diversos” constantemente citados nas matérias e

coberturas encontradas sobre a  Lab se referiam não só ao gordo e ao negro, mas ao ainda

presente corpo magro e branco (em parcela reduzida, como vimos) e a um modelo masculino

com vitiligo.  Ainda que atentemos especificamente  às formas corporais,  a  questão da cor

negra da pele se impõe a tais variedades como um fator importante para pontuarmos, pois o

corpo negro foi maioria no  casting da  Lab e, especialmente para a realidade brasileira, se

impõe  como diferente  ainda  socialmente  estigmatizado.  Este  corpo,  assim como  o  corpo

gordo, é comumente citado desta maneira adjetivada – o corpo “negro” – o que geralmente

não acontece com os corpos “brancos” nas coberturas da mídia na internet, por exemplo. O

negro  aparece  como  um  diferente  dos  corpos  em  geral  (o  branco),  estes  estabelecidos

historicamente na cultura ocidental como o tipo hegemônico e, portanto, normalizado. Foram

oito entradas de corpos negros femininos no desfile da  Lab (dentre 11), com três brancas

(dentre  27 entradas de corpos negros no geral),  em que a preponderância do negro nesse
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desfile supera margem do diverso, e que, por isso mesmo, se apresenta como reivindicação de

presença. Em todos os outros quatro desfiles o corpo negro aparece em menor proporção,

dando continuidade à sua visualização como diferente; já os corpos gordos não apareceram

nos outros desfiles analisados, figurando somente de maneira relativa no desfile de Ronaldo

Fraga, como já afirmamos, como possibilidade interpretativa. 

A presença do gordo e do negro como “o diferente” em desfiles de moda pode ser um

recurso estilístico, da apresentação das formas e das cores das superfícies de corpo e roupa em

inovação, contraste ou continuidade, e também como um estilo de presença, agregando valor

à marca ou aos objetivos da coleção apresentada, como parece ter acontecido com o desfile da

Lab, mesmo que se refira de forma direta a uma realidade contextual da empresa: 

O discurso da diversidade, que para muitos é marketing, para eles é natural porque
vem da raiz da história toda. O desfile apresentou opções para corpos de todos os
tamanhos, opções que de fato estarão à venda. O casting sobretudo negro não é cota,
não foi feito para “combinar” com o tema, não é exceção, é regra e verdade. (ELLE;
WHITEMAN, 2016) 

Devemos atentar que a convocação dos corpos diversos em desfiles de moda, como o

gordo e o negro, pode ser também reflexo de exigências sociais dessa presença por parte da

sociedade e de grupos identitários organizados ou pelas consequentes leis que incidem sobre a

realização de desfiles atualmente. Enquanto em reportagem de 2009 da Folha de São Paulo

(FOLHA…;  SAMPAIO,  2009)  a  promotora  Déborah  Kelly  Affonso  propunha  cota  para

negros em desfiles, por indicar que o percentual de modelos negros no evento era em torno de

3%138, no ano de 2011 um grupo de modelos negros realizou uma manifestação no primeiro

dia da SPFW da temporada de abril, para protestar pela inclusão de pessoas negras na moda.

À época, conseguiram garantir uma cota de 10% de negros e indígenas nos desfiles; segundo

a JusBrasil (2009) a cota foi estabelecida por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),

assinado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela empresa organizadora da

SPFW,  a  Luninosidade.  Lembrando  e  atentando  à  nossa  ressalva  quanto  aos  limites  de

classificações de tipos corporais (como certa relatividade ao considerarmos os corpos como

não-magros ou negros, por exemplo), pudemos identificar pelo menos de dois a quatro corpos

negros nas 41 entradas de modelos do desfile da Animale; seis no desfile da Água de Coco,

dentre suas 28 entradas de modelos femininas; e de 22 a 28 entradas de modelos negras, das

35 do desfile feminino de Ronaldo Fraga.

138 Pesquisa realizada pelo site The Fashion Spot (2016), que desde 2014 divulga relatório sobre a diversidade
nos principais  desfiles  mundiais  de cada temporada,  indicou que o mesmo período que compreendeu a
temporada da  SPFW42, aqui analisada, foi a mais diversa até então, com 25% das seleções não sendo de
modelos brancas. Ainda assim, segundo o relatório, 7 entre 10 modelos das principais semanas de moda
eram brancas.
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Fontes: FFW; Takahashi/Fotosite (2016a; 2016c; 2016b)  / FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

Embora o corpo gordo, e também o negro, tenham figurado positivamente no desfile

da  Lab,  não  podemos  afirmar  que  a  questão  da  beleza  desses  corpos  já  entraria  em

conformidade  com os  valores  compartilhados  sobre  o  belo.  O padrão  de  beleza  ainda  se

assenta socialmente no não-gordo e no branco, afirmado no meio específico da moda e dos

desfiles pelo corpo magro. O diferente, nesse caso, é colocado positivamente, mas ainda não

figura no âmbito do belo, e sim no interior do discurso reivindicatório do reconhecimento da

diversidade e da representatividade.

O diferente social foi também convocado como possibilidade pelo desfile de Ronaldo

Fraga com as modelos trans. Fraga colocou corpos diversos na sua proposta de humanizar as

trans, tal qual a diversidade de corpos que existe no cotidiano, e em seu intuito de substanciar

a roupa por meio das individualidades formais e de atitudes que põem o corpo vestido em

ação, conferindo à matéria “corpo” uma importância pouco usual quando se trata de modelos.

O  apagamento  parcial  das  pessoalidades  pelos  direcionamentos  coreográficos,  que

favoreceriam  atitudes  padronizadas  extensíveis  às  formas  padronizadas  das  roupas  desse

desfile  (todas  em  uma  mesma  modelagem),  tem  a  parcela  pessoal  ampliada  em  suas

possibilidades,  no mínimo pela  presença de corpos diferentes  entre  si  e,  ainda mais,  pelo

enfoque nos corpos-sujeitos, em seus modos únicos, conforme o discurso do estilista. 

Na esteira  da  Lab,  o  desfile  de  Ronaldo Fraga,  em alguns  veículos  midiáticos  na

internet,  formou  uma  dupla  tida  como  “desfiles  manifesto”,  cuja  premissa  era  a

representatividade  (VOGUE BRASIL;  SANTOS,  2016b)  (CATRACA LIVRE,  2016).  De

Figura 48: Looks das modelos da entrada 26 no desfile da Animale, da entrada 8 no desfile da LAB, da entrada
15 no desfile da Água de Coco e da entrada 28 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016



268

modo parecido às coberturas na mídia sobre o desfile da Lab, para o de Ronaldo Fraga o site

Hypeness  (HYPENESS;  PEREIRA,  2016) usou um conjunto  de palavras  adjetivas,  como

inclusão,  identidade,  aceitação e ajuda,  além de ressaltar  a questão corporal do link  Lab-

Fraga: “Depois do desfile absolutamente maravilhoso e inclusivo no qual  Emicida fez seu

debut no mundo fashion trazendo modelos dos mais variados padrões de beleza,  Ronaldo

Fraga também fez sua parte para ajudar a redefinir a relevância do evento”. 

De  maneira  geral,  a  repercussão  midiática  do  desfile  de  Ronaldo  Fraga recaiu  e

enfatizou a presença e protagonismo das modelos trans na passarela/palco – levando em conta

também a questão da modelagem padronizada das peças vestidas. O site do canal GNT (GNT;

BRADFORD, 2016) apontou a diversidade de biotipos e os relacionou ao uso das vestes,

como uma alternativa proposta por Fraga para além do “corpo lânguido das modelos”. Junto a

essa matéria, outra do site FFW (2016) apontou a variedade também das personalidades que

vestiam as roupas, ao informar o brieffing dado por Fraga, que “A prioridade para o estilista

foi menos a roupa que se estava mostrando, e mais quem a estava vestindo. Foram as modelos

a  dar  poder  para  os  looks,  e  não  o  inverso”.  Percebe-se  que,  ao  considerar  o  desfile  de

Ronaldo Fraga como “representativo”, a mídia atrelou a variedade de biotipos à variedade de

personalidades, reforçando ao leitor uma compreensão aparentemente preterida desse desfile:

o corpo como protagonista em suas atitudes também por seu aspecto formal, em que o poder

expressivo do sujeito social reside igualmente na presença e na aparência pessoal junto às

suas formas, como possibilidades de sentidos.

As distinções corporais apareceram de forma menos pronunciadas entre as modelos,

diferente do modo esclarecidamente comparativo que se impôs no desfile da  Lab. Assim, e

atentando à ressalva já feita sobre o relativismo classificatório, houve uma dificuldade em

identificar de maneira mais certeira quais corpos eram “os magros” e quais não o eram. Isso

porque houve, no elenco de modelos de Fraga,  uma maior gradação comparativa entre os

corpos,  aliada  a  certa  ausência  do  corpo  gordo  –  na  presença  de  corpos  que,  em  uma

observação  geral  para  a  análise,  poderíamos  considerar  como não-magros.  No  desfile  de

Fraga, há, como já observamos, os corpos magros padrão, os quais identificamos por volta de

25 aparições em um universo de 35; os outros corpos apresentaram variações de tamanho,

mas que pareceram colocar tais distinções não necessariamente como oposto ao magro, e sim

como diversidade que atesta as possíveis formas que o corpo feminino pode ter e ser: foram

aproximadamente 10 aparições de corpos que não se destacavam por uma magreza.
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Fonte: FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

A questão formal relativa à magreza é logo ultrapassada e mesmo posta em segundo

plano no desfile de Ronaldo Fraga, quando a apresentação de corpos femininos instiga o olhar

do observador quanto à qualidade do diferente do corpo enquanto figura feminina, pois sabe-

se, desde o início da apresentação, que se trata de mulheres trans. Para esse desfile, estava na

qualidade sabidamente trans das modelos o estigma da diferença dos corpos apresentados.

Novamente, o diferente pode ser utilizado duplamente como vinculação do criador ou marca a

alguma questão social,  revelando-a e revindicando a ela lugar nas instituições de poder e

pautas políticas – como acontece com muitos dos desfiles Afirmação (DUGGAN, 2002) –, e

também não deixa de funcionar como chamariz, estratégia de comunicação e marketing, um

recurso mercadológico.

Ainda assim, a repercussão desse desfile na mídia nos permitiu atestar que o corpo

“diferente” trans foi tratado majoritariamente de maneira positiva. Mas é importante atentar

que a presença do diferente nesse espaço só foi possível na medida em que era legitimado

tanto pela própria marca de moda quanto pelo desfile/evento em si.  É o que  Silva (2000)

afirmou sobre quem tem “o poder de definir” e de representar (na tentativa de atribuir e fixar

sentidos), também tem, consequentemente, o poder de normalizar. “Questionar a identidade e

a diferença significa,  nesse contexto,  questionar os sistemas de representação que lhe dão

suporte e sustentação.” (p. 91). A inserção do “diferente” na SPFW, como detentora do poder

de atribuir sentido, no interior sugestivo do uso das roupas em seus desfiles e coleções, já é

uma forma de questionamento da então normalidade pelo aval do próprio polo emissor da

normalização. Ainda que continue a ser visto no escopo do estigma da diferença, o diferente

Figura 49: Looks das modelos das entradas 4, 12 e 29 no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016
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esteve  nesse  espaço  para  ser,  de  alguma  forma,  positivado;  do  contrário,  seria  bastante

improvável  a  sua  presença  nesse  lugar,  onde se  veicula  prioritariamente  o  corpo  belo  já

estabelecido.

Outros padrões e reconhecimentos

Ao  tratarmos  como  modelo  o  corpo  padrão  da  moda  e  sua  tríade  característica,

podemos colocar  também dentre  os corpos diferentes  aqueles que dele destoam. Isso não

significa que seriam tratados como diferentes necessariamente naquele sentido que os põem

como oposto ao  socialmente  valorizado,  mas poderiam,  tal  qual  vimos  acontecer  com os

corpos diferentes da Lab e de Ronaldo Fraga, aparecer de maneira positivada nos desfiles de

moda: os corpos gordo, negro e trans são diferentes sociais que foram tratados positivamente,

tanto pelas marcas quanto pela mídia. Mas além destes corpos diferentes sociais, existem os

que  já  são,  em alguma  medida,  valorizados  na  sociedade,  e  que  por  vezes  também  são

elencados para os desfiles de moda.

No caso da cultura  brasileira,  a estima dos corpos como capital  (GOLDENBERG,

2010) coloca sob uma mesma lógica o culto ao corpo, que valoriza variados tipos corporais:

alguns  curvilíneos  e  que  põem  as  nádegas  em  evidência,  também  os  corpos  magros

globalmente veiculados (e que encontram reflexos em várias partes do mundo ocidental, como

no Brasil), e os corpos trabalhados nas academias, exaltando os músculos. No ambiente dos

desfiles de moda, as características que enobrecem cada modelo corporal brasileiro podem

aparecer:  quando não de forma a representar  uma transgressão dos modelos  hegemônicos

vigentes – como o caso das mulheres gordas no desfile da Lab –, estarão nos desfiles padrão

de forma mais sutil, ainda que perceptíveis. Nesse sentido, o desfile da Água de Coco é um

bom exemplar, pois tem na sua qualidade de desfile moda praia o ambiente ideal, já que social

e metodologicamente permissível a aparições de curvas e músculos, ainda que, em um desfile

padrão, tal aparição aconteça em certos limites. 

O desfile da Água de Coco apresenta alguns corpos de aparência levemente malhada e

musculosa, mesmo sendo identificáveis como corpos magros, pois parece ser esse o limite dos

corpos em desfiles padrão. A aparição dos corpos malhados delineia um modo de por o corpo

em evidência, na medida em que esgarçam o cuidado e o trabalho corporais, o investimento

proposital sobre a massa corporal, tal qual os trabalhos e exercícios gregos realizados para o

alcance do ideal. Foram ao menos duas modelos cuja aparência do corpo malhado chamou a
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atenção nesse desfile:  Renata Kuerten (que realizou duas entradas) e  Alicia Kuczman (uma

entrada).

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

Renata  Kuerten,  que  concilia  a  carreira  de  modelo  com  a  de  apresentadora  do

programa Conexão Models da RedeTV, é bastante conhecida pelos cuidados corporais que

divulga na mídia e em suas redes sociais pessoais. Existem várias matérias na internet, pelo

menos desde 2014 (EGO, 2014), e também de meses bastante próximos ao desfile da Água de

Coco de outubro de 2016 (BOA FORMA; ZANUTTO, 2016; IBAHIA, 2016), que tratam do

seu estilo de vida, ressaltando os exercícios e a alimentação da modelo. Durante todo esse

período, a mídia exaltou Kuerten como “um dos corpos mais sarados do mundo fashion nas

passarelas  brasileiras”,  de  uma  “barriga  chapada  e  o  corpo  esguio”  (TERRA,  2014).  A

repercussão de sua passagem pelo desfile da Água de Coco na SPFW42 continuou focando no

corpo malhado da modelo. O Estadão (ESTADÃO; SERAFIM, 2016) destacou que  Renata

Kuerten “roubou  a  cena  no  desfile  da  Água  de  Coco”  por  seu  corpo  considerado  sexy,

enquanto a seção Ela de O Globo (2016) deu destaque, junto à barriga sarada da modelo, ao

seu “bumbum lisinho e durinho”.

O caso da outra modelo, Alicia Kuczman, é interessante na medida em que seu corpo

malhado é bastante diferente do corpo pelo qual era reconhecido no início de sua carreira.

Enquanto  uma  matéria  da  Folha  de  São  Paulo  de  2010  (FOLHA…;  LOPEZ,  2010)

Figura 50: Looks das modelos das entradas 5 (Renata Kuerten) e 16
(Alicia Kuczman) no desfile da Água de Coco na SPFW42 2016
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evidenciava  seu “corpo longilíneo,  muito  pouca  carne  e  rosto  anguloso”,  outro  veículo  a

destacava como uma das “modelos e atrizes que levantam suspeitas de anorexia ou bulimia”

(BOL, 2013). Uma cirurgia de cisto no ovário e um agravamento de problemas já existentes

na tireoide a partir de 2013, desencadeou em mudanças bruscas e repentinas em seu corpo,

como a própria modelo contou na coluna “Eu, leitora” da revista Marie Claire (2016). Depois

da cirurgia,  o seu hipotireoidismo virou um hipertireoidismo, acelerando o metabolismo e

causando, entre perda de cabelo e ataques de pânico, justamente um grande emagrecimento

que despertava a desconfiança da mídia e do mercado, frente a casos paralelos de anorexia

entre as modelos na época, alternado com ganhos de peso: “Nesse período, meu peso chegou

a ter variações de 7 quilos em sete dias. ‘Alicia embuchou’, diziam pelas costas. ‘Cresceu e

ficou gorda.’ Ninguém me chamava mais para nada.”, conta. Após a regulação da tireoide, foi

possível observar sua aparição no desfile moda praia da Água de Coco como um tipo de corpo

magro malhado, ainda que sem maiores repercussões na mídia quanto a esse respeito.

Para  além  das  notícias  e  matérias  sobre  as  modelos  que  identificamos  como

“malhadas”  no  desfile  da  Água  de  Coco,  as  específicas  sobre  o  desfile  em si,  como  já

ressaltamos, não privilegiaram propriamente os corpos das modelos e suas características, mas

a qualidade das roupas, a adequação ou lançamento de tendências no universo da moda e as

características lúdicas do desfile; a referência às modelos salientou a peculiaridade do casting

já bem conhecido na moda. Ainda assim, foi por ter  percebido a diferença desses corpos

malhados em relação aos outros modelos  padrão da moda, que partimos para a busca de

referências específicas na internet sobre as modelos malhadas da Água de Coco, e pudemos

observar nas matérias complementares o seu tratamento positivo.

Outros corpos figuram no desfile da Água de Coco, como o da modelo das entradas 7

e  25  que,  comparativamente  a  outras  do  casting,  nos  pareceu  ser  um corpo magro  mais

curvilíneo nos quadris e pernas, uma forma de outro dos corpos valorizados no Brasil se fazer

presente.  Esse  corpo  comporta-se  tanto  a  certas  exigências  do  mundo  da  moda,  como  a

presença de uma magreza geral, como da própria cultura brasileira, que dá ênfase aos volumes

traseiros, mas que não se furta em exigir cinturas mais afinadas. Os corpos curvilíneos podem

fazer  parte  das  escolhas  estilísticas,  de  corpos  magros  curvilíneos  estrategicamente

evidenciados em desfiles moda praia.



273

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

O desfile da  Água de Coco traz, ainda, o que vamos chamar de “corpo conhecido”,

como aqueles de personalidades e famosos, que agregam valor à marca e à coleção por sua

presença nos desfiles de moda. Muitas personalidades de diversos ramos do entretenimento,

artes e esportes permeiam as plateias dos desfiles de moda, mas, aqui, vamos nos ater àqueles

corpos que desfilam, portam as roupas e figuram naquele momento como corpos vestidos da

apresentação. Dentre as ex-modelos e modelos veteranas trazidas pela Água de Coco, são ao

menos  dez  corpos  conhecidos  (a  maioria  com  duas  aparições),  pois  têm,  de  fato,

reconhecimento do público e da mídia especializada por suas aparições e profissões atuais na

televisão e na internet. Fernanda Motta, por exemplo, já apresentou, de 2007 a 2009, a versão

do Brazil's Next Top Model, versão brasileira do America's Next Top Model do canal Sony;

Renata Kuerten, como vimos, também apresenta um programa na TV;  Caroline Ribeiro já

apresentou programas na MTV a partir de 2008 e desde 2015 é uma das apresentadoras da

cobertura da cerimônia do Oscar para o canal TNT; e aquelas modelos que são conhecidas no

meio  da moda ou pelo  público  brasileiro  por  seus  trabalhos  no Brasil  e  no exterior  (nos

desfiles  e  catálogos  da  Victoria’s  Secret,  por  exemplo),  como  Isabeli  Fontana e  Carol

Trentini.

Figura 51: Look da modelo da entrada 25 no desfile da Água de Coco
na SPFW42 2016
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Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016b).

O  site  FFW (2016)  evidenciou,  nas  primeiras  linhas  de  sua  cobertura,  “modelos

históricas,  celebridades  causando,  desfile-tumulto,  backstage  disputado”;  a  Vogue  Brasil

(2016)  destacou  “o  time  de  tops  na  passarela”  do  desfile;  e  a  Veja online  (VEJA SP;

CARDOSO,  2016,  s.p)  informou  que  a  Água  de  Coco foi  a  que  “mais  trouxe  modelos

estreladas à São Paulo Fashion Week”, citando os nomes de “Isabeli Fontana, Carol Trentini,

Fernanda Motta,  Caroline Ribeiro,  Fernanda Tavares,  Ana Beatriz Barros,  Bruna Tenório e

Vivi Orth”. Percebe-se no tratamento da mídia especializada uma dimensão espetacular da

presença  dessas  figuras  conhecidas,  sem,  no  entanto,  como  já  observamos,  focar

demasiadamente nas formas e qualidades de seus corpos; um dos únicos em que encontramos

referência direta ao corpo desse desfile, foi a já referida matéria sobre o corpo pós-gravidez da

modelo Carol Trentini. 

A  Lab também  trouxe  “corpos  conhecidos”,  agregando  valor  ao  seu  desfile.  No

entanto, o valor não se localizava somente no conhecido espetacular, mas no discurso inerente

aos  corpos-sujeito  conhecidos  de  tais  aparições,  como  agregador  e  complementador  do

conceito  do desfile.  Os corpos conhecidos  eram ao menos dois:  os  cantores  Seu Jorge e

Hellen  Oléria.  Ambos  possuem  em  sua  trajetória  pessoal  e  profissional  histórias  que

expressam  os  preceitos  presentes  em  todo  o  desfile:  no  mínimo,  no  que  se  refere

especificamente sobre o corpo, a questão das possibilidades de presença dos corpos gordo e

Figura 52: Looks das modelos das entradas 3 (Fernanda Motta) e 20
(Caroline Ribeiro) no desfile da Água de Coco na SPFW42 2016



275

negro  em  um  espaço  hegemônico  do  magro  e  branco.  Tais  características,  localizadas

socialmente como “o diferente”, são contextualmente realocadas a uma outra categoria pelo

corpo conhecido: a do diferente valorizado por seu reconhecimento positivo.

Fonte: FFW; Takahashi/Fotosite (2016c).

Quanto  à  cobertura  da  mídia  encontrada  na  internet,  vemos  que  a  Elle (ELLE;

WHITEMAN, 2016) citou a participação de Seu Jorge e Ellen Oléria no desfile da Lab não só

como uma questão de presença, mas também “de apoio, de reconhecimento, pertencimento”:

a presença do corpo conhecido aparece justamente como legitimação mesmo da presença dos

corpos gordo e negro, e também dos usos possíveis das peças propostas apresentadas pela

marca. É o que aconteceu com coberturas como a da  FFW (FFW; LOPES, 2016a),  Vogue

online (VOGUE BRASIL; SANTOS, 2016b) e Veja online (VEJA SP; CARDOSO, 2017b),

que mencionaram a presença de  Seu Jorge vinculada ao uso de uma saia plissada. O corpo

conhecido legitima um modo de uso da vestimenta – a saia para homens – ainda em muito

estigmatizado socialmente. 

A fala dessas personalidades, como corpos conhecidos, acaba por também reforçar sua

presença  e  seu  discurso  corporal  pessoal.  O  site  da  revista  GQ  Brasil  (GQ  BRASIL;

GUIDINI, 2016) ressalta  que  Seu Jorge já  desfilou outras  vezes,  mas,  em depoimento,  o

cantor  revelou  que  aquele  desfile  da  Lab seria  “uma  coisa  emblemática  para  mim,  um

momento especial no trabalho do Emicida e do Fióti com a LAB, que é uma marca plural”; o

Figura 53: Looks da modelo da entrada 7 (Ellen Oléria) e do modelo
da entrada 22 (Seu Jorge) no desfile da LAB na SPFW42 2016
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site Ego (EGO; ANDRADE, 2016) publicou fala de Hellen Oléria após desfilar para a Lab,

afirmando que “Temos muitas cores e corpos diferentes, e passou da hora de a moda mostrar

isso. Vamos apreciar todos os tipos de beleza.” É o discurso verbal aliado ao artístico do

desfile e sua coleção, e ao corpo presente que desfila.

Fonte: FFW; Soubhia/Fotosite (2016).

Já os corpos conhecidos do desfile de Ronaldo Fraga, também elencados pela mídia –

como o site do canal GNT (GNT; BRADFORD, 2016), que mencionou a presença de Carol

Marra,  Patrick  Rigon e  Valentina  Sampaio,  completadas  pela  Vogue (VOGUE BRASIL;

SANTOS, 2016b) com os nomes de Veronika, da banda Veronika Decide Morrer, e da atriz

Glamour Garcia – poderiam ser compreendidos como conhecidos para um nicho menor; não

por acaso, matéria da Folha de São Paulo (FOLHA…; BERGAMO, 2016) – conteúdo restrito

a assinantes e cadastrados – considerou que “só uma das modelos é conhecida,  a também

mineira Carol Marra.” Ainda assim, sua presença viabiliza um reconhecimento representativo

positivo no público trans.

Figura 54: Looks das modelos das entradas 2 (Valentina Sampaio) e 3
(Carol Marra) no desfile de Ronaldo Fraga na SPFW42 2016

http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-so-com-modelos-trans.html


277

6.3 O trabalho das modelos nas passarelas

A visualidade do corpo vestido é composta por aparência e desempenho, conformando

a fisicidade plástica que se apresenta para o público em movimento e é capaz de engendrar

sentidos.  Ao encararmos o quesito “aspecto”,  que notoriamente envolve o corpo da moda

como uma metáfora do cabide, atestamos a existência das especificidades da aparência do

humano,  então  anuviadas  pela  encarnação  da  metáfora  pela  modelo  padrão:  nos  quatro

desfiles  da  SPFW42 analisados,  são  evidências  e  nuances  tanto  nos  corpos  “diferentes”

quanto nos aparentemente padronizados e normalizados corpos magros.

A relação corpo-roupa é ativada na aparência pela capacidade cinética dessas duas

matérias. No quesito “função” do corpo cabide, as coreografias exigem a igualação do desfilar

e, antes disso, o próprio mundo da moda exige a uniformização, através de técnicas que as

modelos  devem  aplicar  às  diversas  situações  e  tipos  de  desfiles.  Nessas  realizações

padronizadas,  os  tipos  femininos  solicitados  pelos  estilistas  e  marcas  dependem

inevitavelmente das capacidades humanas das modelos para tal realização, e vemos o traço do

humano que encarna os corpos cabide da moda continuando a se presentificar no trabalho e no

papel da modelo. 

Técnicas do desfilar

Para pensar na ação e no papel dos corpos nas passarelas, temos, portanto, como ponto

de  partida,  o  ato  de  desfilar  das  modelos.  Podemos  considerá-lo  como  uma  atividade

composta de modos e gestos específicos,  um conjunto de técnicas que são empregadas no

exercício do desfilar nas passarelas e que se manifesta visualmente no desempenho da mostra

de moda, nos corpos vestidos. Como vimos,  a atividade da modelo para as passarelas foi

construída com o passar dos anos, na base de corpos, ambientes e roupas variáveis, e também

padrões de beleza corporal e artístico diversos, conformando os modos corporais que foram

estabelecidos  principalmente  pelo  mundo  da  moda  e  seus  críticos  diretos,  difundidos,  de

maneira geral, na cultura ocidental.

Ao  considerarmos  a  existência  de  “técnicas  do  desfilar”,  vamos  nos  remeter  ao

sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss (2003), quando compreendeu as “técnicas do

corpo” como os modos pelos quais as pessoas sabem servir-se de seus corpos. Adaptados a

objetivos, os corpos desenvolvem tais técnicas em meio cultural, e passam a ser transmitidas e

utilizadas de maneira tradicional, variando de uma sociedade a outra. Lembramos que Mauss
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identificou toda uma biografia das técnicas, observáveis nos modos do corpo nas diversas

fases da vida, desde técnicas do nascimento e da obstetrícia, que revelam formas de parto e de

reconhecimento  da criança,  passando por  técnicas  da adolescência  a  da idade  adulta  que,

dentre modos de dormir e de repouso, engloba atividades relacionadas às técnicas de atividade

e de movimento: dança, corrida, salto, nado. Ainda que o autor tenha se preocupado com

classificações  –  o  que  não  é  a  nossa  intenção  e  tarefa  neste  trabalho  –,  nos  auxilia

sobremaneira para refletirmos sobre os modos, ou técnicas, que são ensinadas ou reificadas na

atividade profissional das modelos nas passarelas,  e que conformam os modos do desfilar

socialmente reconhecidos. Se, como afirma Mauss, tais técnicas são adquiridas pela educação

do corpo em determinado contexto,  conformando os modos humanos,  por isso mesmo de

forma não-natural, podemos pensar, no contexto do mundo da moda, nas técnicas do desfilar

como uma das técnicas de atividade e movimento desenvolvidas em primeira instância para os

objetivos da moda, hoje componentes da gramática reconhecível na cultura contemporânea

ocidental.

No universo das técnicas do desfilar, temos, por um lado, que esses modos corporais

são  fruto  de  ensinamentos  específicos  às  modelos,  apreendidos  pelo  corpo  através  da

educação e do treino. Vimos que técnicas para se desfilar foram ensinadas desde os primeiros

desfiles e de formas por vezes específicas a preferências  de costureiros e casas de moda.

Atualmente,  existem  cursos  e  mesmo  algumas  agências  de  modelos  que  realizam

treinamentos específicos, tanto para a realização da atividade na passarela, quanto para quem

quer  somente  aprender  a  desfilar,  como  um  modo  reconhecidamente  elegante  ou  de  se

apresentar bem em público. Em experiência realizada no ano de 2003, tivemos a oportunidade

de participar de um curso completo de “Manequim e Modelo com aulas de Passarela, Postura,

Andamento, Etiqueta Social, Maquiagem, Relações Humanas e Fotografia” (conforme consta

no certificado do curso), em uma das agências importantes no mercado de moda da cidade de

Salvador, à época139. Foi essa a agência que abrigou os primeiros trabalhos da modelo baiana

de carreira internacional, Adriana Lima, ainda em Salvador.

Para as aulas de Passarela, que englobam as citadas partes de Postura e Andamento,

recordamos como destaque alguns artifícios para a educação corporal do desfilar. De início,

vale dizer que todas em todas as aulas as alunas do gênero feminino deveriam estar de salto

alto: essa é uma premissa que compõe as técnicas do desfilar. O salto promove o movimento

dos quadris, um dos aspectos que promove socialmente uma ideia de feminilidade aos corpos.

Uma das primeiras atividades pedidas às mulheres no curso era o famoso “andar em linha

139 A referida agência encerrou suas atividades por volta do final da década de 2000.
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reta”. Para isso, foi explicado que se deveria andar sobre a linha do azulejo do chão, como se

chutando leves bolas de soprar. Na prática, esse artifício do “chute” implica em maior firmeza

na colocação do pé de volta ao chão, e tal movimento acaba por delinear e apresentar de

forma mais  clara  a marca do “andar” no corpo, captado por uma foto de passarela.  Esse

conjunto de andar em linha reta e chute promove um movimento mais fluido e gracioso dos

quadris,  e  será  uma  maior  abertura  das  pernas  na  passada  do  desfilar  que  dará  mais

movimento a eles – o que vai depender do tipo de desfile e do que é pedido pelo cliente: um

andar com ar mais cotidiano ou marcado.

No andar, os membros superiores parecem oferecer o equilíbrio ao movimento de todo

o corpo; braços que se movam demais ou de menos podem interferir no descompasso dos

movimentos  das  pernas,  na  postura  do  corpo  e,  consequentemente,  na  imagem do corpo

vestido. No curso realizado, lencinhos presos com presilhas nas roupas, na altura dos quadris,

foram usados  para  ajudar  na  educação  dos  movimentos  das  mãos  e  dos  braços,  que  não

deveriam nem se afastar muito nem ficar grudados ao corpo, mas percebidos com fluidez

quando tocassem brevemente o tecido do lenço. O movimento dos braços frequentemente era

treinado também com bolsas e  segurando jaquetas:  se a  lógica  é a  mostra  das  peças  nos

desfiles, elas deveriam se mover o mínimo possível. Quanto à postura, a indicação nas aulas

foi a de atenção a ombros curvados, mantendo-os retos para uma aparência elegante, e barriga

contraída, para sustentar ou até mesmo “aumentar” a altura do corpo, tão preciosa às modelos

de passarela.

Diversos  ritmos  de  desfiles  foram  ensaiados  nas  tardes  das  aulas,  com  variadas

combinações  de  coreografias,  para  que  as  técnicas  do  desfilar  passassem efetivamente  a

técnicas  do  corpo.  As  chamadas  “paradas”  eram  uma  das  partes  importantes  do  curso,

ensaiadas exaustivamente. À época, recém-saída dos anos 1990, mas já adentrados os anos

2000, ainda eram ensinados quatro tipos de paradas, enumeradas como primeira,  segunda,

terceira e quarta posições. A primeira, se tratava de simplesmente parar ao final do percurso

de ida da passarela com os pés paralelos relativamente juntos; na segunda, a parada também

era simples, com os pés paralelos um pouco mais afastados um do outro; a terceira, era um

tipo bastante usado entre os anos 1980 e 1990, que descritivamente envolve uma parada com

uma perna na frente,  seguida de uma volta  do corpo em seu próprio eixo (como se para

mostrar todos os lados da roupa vestida), e retorno à posição inicial, com a perna na frente; e

na quarta posição, muito usada em desfiles do início dos anos 2000, as pernas deveriam estar

mais  abertas  e  o  sustento  do  corpo  deveria  cair  levemente  para  a  lateral:  na  aula,  era

conhecida popularmente como a parada de Gisele Bündchen, em que a força do deslocamento
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dos quadris e o grau de abertura das pernas deveriam corresponder visualmente ao tipo de

desfile treinado e ao direcionamento coreográfico do professor. Apesar das técnicas  e das

referências de modelos da época (como Gisele Bündchen), o treinador insistia veementemente

que os participantes do curso não deveria imitar nenhuma modelo específica: para ele, cada

pessoa deveria desfilar a seu modo.

Além de técnicas específicas voltadas ao desempenho na passarela, outras relacionadas

ao corpo foram trabalhadas junto aos alunos para fotografias de moda. Nesse caso, a questão

da postura foi  bastante  exercitada,  já  que,  no “ambiente”  da foto,  a  mostra  das  roupas  é

visualizada  pelo  público  sobre  um  corpo  parado/congelado,  na  captura  de  um  instante.

Enquanto no desfile a postura deve ser sempre ereta, para a foto muitas vezes é pedida com

ombros para frente e barriga murcha: a depender da intensidade desse movimento/pose, ela

poderá representar ora uma figura feminina relaxada, ora uma forte presença. 

As técnicas do corpo se estendiam do escopo do desfile à fotografia e ao melhor uso

corporal  para  situações  cotidianas  da  apresentação  pessoal  e  de  fotos  comuns.  O  curso

contemplava,  portanto,  uma  demanda  de  pessoas  que  não  visavam  necessariamente  as

passarelas ou mesmo uma carreira de modelo – estivemos em um curso com a presença de

pessoas consideradas fora do padrão das passarelas: baixas e não tão magras. A abrangência

do curso, com as aulas de Etiqueta Social e Relações Humanas, também são um indício de

que as indicações de modos e posturas do corpo poderiam se estender a outros ambientes para

além  das  passarelas  e  fotografias  de  moda,  como  os  encontros  com  profissionais  nos

bastidores  e  festas  de  lançamento  de  coleções,  ou  mesmo  um  simples  passear  em  um

shopping center, onde, de fato, se pode encontrar potenciais clientes e os chamados “olheiros”

de outras agências mais badaladas, como as que possuem base na cidade de São Paulo. 

Outras “Dicas importantes” quanto ao uso do corpo nesse curso de modelo,  foram

sugeridas em uma lista distribuída aos alunos (ANEXO E). Dentre as indicações específicas

sobre o corpo e a aparência, estavam: “Cuide do seu corpo e da sua alimentação. Lembre-se

que a sua aparência é fundamental. Beba bastante água, pratique alguma atividade física e

peça sempre dicas à Agência.”; “Coloque na sua cabeça que você é um modelo e deve sair de

casa sempre lindo! Nunca se sabe onde poderá encontrar um cliente.”; “Ande sempre com o

seu biquíni ou sunga na bolsa e devidamente depilado quando for à Agência ou a alguma

seleção.”; “Cuide sempre da sua postura, ela é fundamental! Ande com a barriga contraída e o

ombro no lugar  certo.  Isso faz até  com que você cresça nas suas medidas.”;  “Pergunte à

Agência como você deverá se produzir para o teste. Para castings de desfile, não use muita

maquiagem, só o essencial. As modelos deverão estar sempre de salto alto. Não use roupa
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muito folgada ou que esconda o seu corpo.”; “Durante o seu teste de passarela, procure não

parecer tenso e fazer caretas, ande normalmente como se estivesse na rua. Não faça pose ou

paradas demoradas. […]”

Tais indicações revelam questões inerentes à educação corporal da modelo e ao que se

espera dela também em sua visualidade à sociedade, como nos requisitos de beleza (“esteja

sempre lindo” e depilado) e de postura, com “ombro no lugar certo”.  As formas do belo,

prezadas no rosto nas indicações de uma quantidade de maquiagem somente “essencial” e

uma expressão sem caretas, indica o apreço a certa naturalidade, e mesmo neutralidade. Já nas

indicações de comportamento para seleções, exige-se certo apagamento expressivo, tanto pela

limitação de estilos pessoais de maquiagem e roupa, quanto pela padronização das práticas de

presença e corporais. A beleza das modelos já passou pelo “aval” da agência, mas, para além

do  rosto,  o  peso  recai  sobre  o  corpo,  que  deve  ser  desvelado  como  padrão  em  suas

características  e  detalhes  realmente  enquadrados  às  medidas,  no  uso  do  biquíni  para  a

exposição primordial do corpo na seleção e, quando coberto, com roupas não muito folgadas

ou que o escondam. 

As  situações  de  casting mostram essa  seleção  de “modelos  de beleza”  fortemente

aliados,  portanto,  às  formas  do  corpo,  mas  também  aos  modos  do  desfilar,  que  devem

corresponder tanto a um padrão geral, quanto a potenciais indicações específicas do desfile

em questão. Junto à demanda de um andar normal, “como se estivesse na rua”, o desfilar

acaba por revelar o preparo para sua aparição: a ainda presente parada ou pose, a postura que

faz crescer as medidas e o uso do salto, artifício vestimentar para a apresentação de um corpo

alongado e que imprime elegância por meio dos movimentos.

Podemos perceber a presença de tais técnicas em determinados momentos dos desfiles

da  SPFW42 analisados. Nos desfiles de moda, todo o corpo se equilibra em seus  pequenos

gestos e movimentos para um andar rítmico, de acordo com a coreografia pedida e com o

estímulo propiciado pela música; o balanço dos braços, por exemplo, é um dos fatores que

confere equilíbrio ao andar. Vemos que em alguns momentos no desfile da Animale – (Vídeo

11) (YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016) –, os babados das saias (nos tempos 2m13s e 7m59s)

podem ajudar a controlar a amplitude dos movimentos dos braços, pelo contato com as mãos,

como as técnicas ensinadas na agência de modelos para educar o movimento dos braços a

uma visualidade moderada ao espectador, ajudando todo o corpo em seu equilíbrio através da

boa  execução  dos  membros  superiores.  Em  alguns  looks apresentados  pela  Animale,  no

entanto, as modelos desfilam com as mãos nos bolsos; nesses casos, desloca-se o trabalho do

equilíbrio dos membros superiores para os ombros (no tempo 4m14s). Grande parte do desfile
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da  Lab – (Vídeo 12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) – é realizado desta maneira,

com as mãos nos bolsos, o que, no ato de desfilar, significa, portanto, que o compasso do

equilíbrio do movimento  de todo o corpo será comandado pelos ombros.  É por isso que,

apesar do andar em si ser relativamente fluido e firme, temos afirmado que esses corpos, junto

às  camadas  de roupas  que carregam,  nos  remetem a estruturas  corporais  um pouco mais

compactas, pois não vemos as ondulações que os movimentos dos braços podem conferir à

visualidade.

Outro elemento que compõe fortemente as técnicas  do desfilar  e é frequentemente

relacionado ao desfilar das modelos nas passarelas é o salto alto. Elemento vestimentar que se

estabeleceu na cultura ocidental  contemporânea como uma peça feminina140,  acabando por

conformar as formas de andar e modos do corpo, que construíram todo um sistema de valores

referenciados à feminilidade. Mais que uma peça vestimentar, que compõe o  look inclusive

em estilo, o salto confere certa postura, entendida socialmente como imponente e feminina.

Essas caraterísticas chegam aos olhos do observador de um desfile de moda como um modo e

uma forma já reconhecidos na cultura, desenvolvidos e reforçados através de tais movimentos

na figura do corpo magro feminino das passarelas. No andar apresentado pelas modelos do

desfile da Animale, temos um exemplo do uso do salto, em uma aparição dinâmica do corpo

que permeia o imaginário do público sobre corpos em desfiles de moda: modelos magras,

altas e brancas que realizam a performance típica do desfilar no ritmo de uma música com

batida  eletrônica.  Nos  arriscamos  a  dizer  que  esses  elementos  em  conjunto  acabam  por

empolgar também as modelos em sua performance nas passarelas, e, no caso do desfile da

Animale,  essa  imagem  parecer  levar  também  ao  público  essa  ideia  de  confiança  desses

corpos. A ação das modelos, que têm efetivamente o salto como componente das técnicas do

desfilar,  se  coaduna  ao  imaginário  culturalmente  vigente  sobre  os  corpos  vestidos  nas

passarelas, assentados em uma imagem cuja desenvoltura está no conjunto composto por salto

alto, música eletrônica e modelo magra.

Ronaldo Fraga parece utilizar da potência do salto alto para apresentar os corpos trans,

pois ajuda a conferir,  portanto,  feminilidade junto a roupa,  maquiagem e adereços.  Como

acessório que interfere e mesmo modifica o andar e a atividade de todo o corpo no desfilar, o

salto alto acaba por figurar como um dos principais elementos vestimentares ao movimento.

A desenvoltura de cada corpo se reporta ao salto, especialmente nesse desfile de Fraga, que

traz corpos de volumes e alturas diversas, profissionais ou não quanto ao trabalho do modelar

140 Não deixamos de reconhecer que os saltos altos eram usados como fator de prestígio da corte europeia
durante o século XVII.
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e desfilar. O salto alto é um dos grandes responsáveis, ainda, pelo empoderamento que esse

acessório  comumente  já  oferece  à  figura  feminina;  nos  corpos  trans,  afirmam  essa

feminilidade não somente ao observador, mas nos próprios corpos, que incorporam, ao menos

naquele  momento,  a  dimensão  do  imaginário  sociocultural  que  existe  sobre  o  poder  e  a

feminilidade do salto alto, expressando-os nos movimentos e na atividade corporal. No desfile

de  Ronaldo Fraga, observa-se, por exemplo, corpos empoderados, visíveis justamente pelo

movimento firme do andar com o salto e pelas poses realizadas de maneira mais imponente

por algumas das modelos no centro do palco.

Nos desfiles da Lab e da Água de Coco não há a imponência proporcionada pelo salto

à  performance  do  corpo  em  movimento.  Nesses  casos,  a  feminilidade  que  parece  ser

evidenciada com o uso desse acessório vestimentar não acontece, e são outros elementos que

imprimem  tal  dimensão  aos  corpos.  No  caso  da  Lab,  seria  menos  evidente  ao  público

identificar símbolos estabelecidos socialmente como mais femininos, pois a coleção se encheu

de tênis, capuzes e quimonos largos, compondo uma forma de moda agênero proposta pela

marca. A Água de Coco, por sua vez, tem tanto na direção coreográfica quanto no andar típico

das modelos, em seu desfilar padrão, marcas de feminilidade, mesmo não se destacando por

uma  supersensualidade  em sua  coleção  mais  coberta.  Ainda  assim,  a  aparição  do  corpo

magro,  social  e  culturalmente  conformado  no  gosto  e  apreciação  da  figura  feminina,  é

evidenciado  no  desfile  da  marca,  junto  ao  uso  dos  biquínis  e  maiôs,  pela  desenvoltura

proporcionada  pelo  andar  em linha  reta  dessas  modelos,  que  ajudavam a  movimentar  os

quadris.

No caso do desfile da Lab – (Vídeo 12) (YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –, o

salto alto não está presente como técnica que garante uma feminilidade.  Inclusive,  toda a

cobertura  corporal  apresentada  no desfile  da  Lab,  que  acarreta  em certo  apagamento  das

silhuetas  pelo  volume  das  roupas  no  corpo,  não  deixa  claro  ao  observador  se  algumas

daquelas figuras humanas eram do gênero feminino ou masculino. De fato, uma identificação

a partir do critério “formas corporais” culturalmente estabelecidas é menos evidente para esse

desfile  que se propõe a apresentar  peças agênero.  Ainda assim,  algumas nuances de seus

movimentos carregam as inscrições culturais de masculino/feminino, relacionadas ainda, no

caso das modelos profissionais, às inscrições e expressões corporais típicas do ato de desfilar,

como o andar em linha reta ou movimentos dos quadris, que ajudam a supor de maneira mais

assertiva sobre alguns dos corpos vestidos apresentados.  O corpo vestido da entrada 17 (no

tempo 5m20s), por exemplo, era magro e era quase que todo coberto; supomos que se tratava

de  um  corpo  masculino,  por  ter  apresentado  um  andar  típico  de  modelo  profissional
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masculino padrão. Aqui, o movimento é importante e os modos culturais e profissionais do

corpo ficam, portanto, mais evidentes.

Desfiles como os da Lab e o de Ronaldo Fraga, que possuem também modelos não-

profissionais,  são  interessantes  para  pensarmos  em  como  a  questão  das  técnicas  pode

acontecer. Ou tenta-se uma forma de transmissão das técnicas em um tempo relativamente

rápido, ou, não sendo possível, inevitavelmente mira-se no que já é conhecido sobre ela, como

espelho da ação de desfilar. É possível que a desenvoltura das modelos do desfile de Fraga

tenha nas técnicas já culturalmente conhecidas do desfilar um fator de influência, não só para

o andar nos desfiles de moda, mas como modelos de feminilidade gestual também para suas

vidas. Nesse desfile, mesmo em corpos variados fica mais evidente o postulado por Mauss em

relação  à  imitação  prestigiosa,  que  rege  os  modos  de  transmissão  e  estabelecimento  das

técnicas do corpo: desenvolvidas com vistas a determinado objetivo, a partir de seu êxito são

tomadas como matriz de ação e reconhecimento.  As técnicas do desfilar são estabelecidas

como forma  de  prestígio,  transmitida,  portanto,  enquanto  modo  tradicional  do  corpo  nas

passarelas. Por isso, vamos observar no desfile de Ronaldo Fraga – (Vídeo 14) (YOUTUBE;

CLUBE ROSA, 2016) –, por exemplo, a realização de maneira bem evidenciada da quarta

posição de parada – a modelo da entrada 10 (no tempo 7m05s) –, uma das mais famosas e

conhecidas  da  gramática  do  desfilar  na  sociedade,  e  que  chega  mesmo  a  qualificar

popularmente a ação do desfilar de modelos. 

Assim, além de mostrar como o desfilar das modelos é reconhecível socialmente, por

meio de sua realização enquanto técnica do corpo e de sua transmissão justamente através da

imitação prestigiosa observada por Mauss, atesta o que o autor enfatiza ao defender a própria

ideia de técnicas do corpo como “ato tradicional eficaz”. Podemos dizer que o princípio da

transmissão, elencado pelo autor como um dos princípios das técnicas do corpo, vai englobar

tanto o ensino em cursos de “Manequim e Modelo” – como transmissão de uma forma eficaz

de  uso  do  corpo  para  os  objetivos  da  moda  na  mostra  do  corpo vestido  –,  quanto  uma

educação e transmissão culturais, de modo a se apresentarem como modos tradicionais da

atividade e ação de modelos nas passarelas. 

Mas justamente porque as técnicas do desfilar, como técnicas do corpo, perfazem os

modos “não naturais” que  Mauss afirma conformarem os seres humanos, como um modo

construído  e  reificado  culturalmente  como  tradição  da  atividade  da  modelo,  devemos

compreendê-las no interior da cultura e seus contextos, que se atualizam a cada época e a cada

novo objetivo. Se um dos objetivos do mundo da moda atualmente passa pela consideração de

outros corpos nos desfiles  de moda para além do padrão,  devemos pensar  também que a
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própria estrutura corporal é capaz de elaborar e atualizar as práticas e técnicas. O sociocultural

dá base à transmissão e educação corporal dos movimentos da modelo e do assentamento dos

modos  do  corpo  no  desfilar,  que  compreende  também  o  biológico  (ou  fisiológico)  que

completa  as  facetas  do  “homem total”,  segundo  Mauss (2003,  p.  415):  “eis  uma grande

quantidade de práticas que são, ao mesmo tempo, técnicas corporais e que são profundas em

influências  e  efeitos  biológicos”.  Os aspectos  físicos  impactam tanto  no desenvolvimento

histórico e tradicional das técnicas do desfilar, elaboradas e desenvolvidas no curso da história

prioritariamente  no  corpo  magro,  quando  nos  aspectos  formais  que  as  conformam

valorativamente na própria cultura,  já se apresentando atualmente como um conhecimento

social sobre os modos do desfilar, sobre o tipo corporal (o magro) e a atividade das modelos.

Por exemplo, se, ao contrário do emagrecimento identificado por Vigarello (2004), o padrão

de beleza corporal fosse o gordo, e a moda e seus desfiles o tivesse utilizado como padrão

para a mostra de roupas e estilos de vida, as técnicas do desfilar teriam sido construídas e

desenvolvidas  historicamente  a  partir  desse  tipo  corporal,  certamente  evidenciando  outras

qualidades em técnicas, movimentos e visualidades, entendidas, por sua vez, como “o modo”

de se desfilar. 

No desfile da  Lab, temos o exemplo de indícios de outra forma de olhar, ao menos

uma vontade de transformações e ampliação dos valores de beleza corporal e de aparência na

sociedade  brasileira.  Quanto  aos  modos  do  corpo,  mais  uma  vez  lembrando  Hobsbawm

(1984), temos que a tradição das técnicas do desfilar não se descaracteriza, mesmo ao sofrer

as alterações que acontecem de maneira comum e corriqueira na cultura. Tal qual os vários

modos de se desfilar se desenvolveram no século XX para os diferentes costureiros, estilistas

e tipos de desfiles, as técnicas do desfilar realizadas pelo corpo gordo podem acarretar em

atualizações das técnicas do corpo apresentadas nas passarelas da moda e fazer parte, elas

também,  dos  modos  reconhecidos  e  valorizados  do  corpo  e  do  desfilar  na  cultura

contemporânea no futuro.

Ao considerar a dimensão da tradição na transmissão e educação corporais, Marcel

Mauss (2003) acaba por nos oferecer uma interpretação que desnuda os modos do corpo em

seus aspectos que lhe conferem base, ou seja, a cultura como base do desenvolvimento de

técnicas específicas; a cultura, por sua vez, nos permite considerar sua dinâmica movente e

suas possíveis atualizações e mutações. Será a partir das técnicas do corpo de determinada

cultura e contexto, como o do mundo da moda, que as dimensões psicológica e subjetiva dos

que desfilam passam a operar  e  realizar  “as  maneiras  pelas  quais  os homens […] sabem

servir-se de seu corpo” (p. 401) no espaço dos desfiles de moda.
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Vazamentos corporais

O ensino em agências de modelos e a incorporação das técnicas do desfilar, junto às

coreografias dos desfiles, parecem generalizar os modos e mesmo realizar certo apagamento

das individualidades expressivas dos corpos em desfiles de moda. A modelação que o mundo

da moda frequentemente efetua no âmbito do “aspecto” do corpo, acontece, portanto, também

na ação do corpo, no terreno da “função”, em que o movimento confere ao vai e vem das

modelos nas passarelas aquela visualidade compreendida como análoga às máquinas e objetos

serializados, a “estética industrial” a qual Evans (2006) se refere. As técnicas do desfilar são

adequadas  à  coreografia  dos  desfiles,  conferindo  a  cada  um deles  certa  homogeneidade:

quando descrevemos e indicamos o desfile da Animale como um andar ligeiramente rápido, o

da Lab como um andar de ritmo padrão, o da Água de Coco como uma forma de andar padrão

de  desfiles  e  o  de  Ronaldo  Fraga com  um andar  em ritmo  médio,  é  a  essa  observável

uniformização dos modos dos corpos de cada desfile a que nos referimos. 

Tendo refletido primeiramente sobre a padronização recorrente dos tipos corporais,

que comporiam o aspecto do cabide, agora nos debruçamos sobre o sentido da uniformidade

da  ação  dos  corpos  dos  desfiles  de  moda  no  desenvolvimento  de  sua  função,  o  que

completaria a analogia a metáforas de cabides. No entanto, vimos que um primeiro entrave se

apresenta:  as  formas  desses  cabides  podem  variar,  não  só  entre  os  corpos  “diferentes”

elencados  para a  SPFW42,  mais  evidentes  nos  desfiles  da  Lab e de  Ronaldo Fraga,  mas

mesmo entre os corpos padrão da moda, como os corpos magros desses mesmos desfiles, e

naqueles  utilizados  majoritariamente  pela  Animale e  pela  Água de Coco:  uns  ainda  mais

magros, pernas maiores que outros, cinturas mais finas, quadris mais avantajados, músculos.

Já nesse quesito do aspecto, os corpos compreendidos como cabides desses espaços da moda

são capazes de apresentar visualidades variantes, pela diversidade dos tipos humanos e pela

relação de suas estruturas com as das diferentes roupas.

Em segundo lugar, se tomássemos plenamente os corpos das passarelas como cabides,

ou seja, compostos por um aspecto emagrecido e pela função de mostra – que, na moda, em

última instância funcionariam como objetos que realizam tal função de forma completamente

padronizada  –,  o  que  justificaria  a  necessidade  do  ensino  de  técnicas  e  de  um ajuste  e

homogeneização coreográficos? O citado desfile  Corpo Cru de  Ronaldo Fraga, em 2002, já

levantou a questão da padronização das formas nas passarelas, das belezas, dos corpos, de

seus modos e das engrenagens da indústria da moda. Nesse desfile, fazia falta justamente o
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que foi retirado: a presença humana, acusada de estar sempre padronizada nesse espaço da

moda. Tal ausência acabou por notabilizar o movimento como parte importante da função de

mostra dessas figuras, revelando não somente a necessidade da cinética que ativa as formas

das  roupas,  mas  a  expressividade  de  cada  corpo:  está  nela  a  capacidade  de  realizar  as

potencialidades expressivas do próprio corpo vestido, conferindo-lhes sentidos diversos aos

sentidos possíveis em cada uso. São os modos de cada corpo que desvelam as nuances que

diferenciam os aspectos aparentemente iguais dos corpos cabide das passarelas no interior de

uma homogeneidade coreográfica. Nos parece que a humanização do instrumento de mostra

de roupas novas se impõe, e a metáfora do cabide encontra entraves para sua analogia efetiva.

Os exemplos de maneiras de desfilar entre os corpos padrão são interessantes nesse

sentido, ainda mais se comparadas no interior de um mesmo direcionamento coreográfico, ou

seja, em um mesmo desfile. Nas observações realizadas pelos vídeos dos desfiles analisados,

atentamos a nuances em cada uma das modelos e destacamos aqui algumas que se reportam

principalmente a aspectos das técnicas do desfilar – como movimentos dos ombros e braços e

sua relação com o controle por pedaços de tecidos nas laterais, a relação com a bolsa, o andar

com salto alto, o ritmo do andar, a largura das passadas, o movimento dos quadris, a postura

corporal e, quando houver, a parada para os fotógrafos. Tais elementos do desfilar apareceram

para nós nos desfiles analisados através da nossa experiência no curso na agência de modelos,

nos desfiles o qual participamos e nos demais assistidos ao longo dos anos por vídeos. Em

nossas observações, destacamos o que nos pareceu sobressair, o que não inclui a existência de

mais  nuances  específicas  em  outras  observações  e  análises  que  porventura  possam  ser

realizadas a partir de tais desfiles.

O desfile da  Animale –  (Vídeo 11) (YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016)  – é, nesse

sentido, bastante pertinente à nossa análise, pois seu casting é totalmente composto por corpos

padrão, e todas sobre saltos altos.  Identificamos no quesito postura logo a modelo que fez a

primeira  entrada  pendendo  para  um dos  lados  (no  tempo  0m20s),  e  a  modelo  da  quarta

entrada  pendendo  o  corpo  um pouco  para  frente  (no  tempo  0m52s)  em suas  formas  de

desfilar. Outra observação especialmente curiosa é a maneira de portar as bolsas, por ter sido

uma das técnicas que nos foi ensinada no curso na agência de modelos: ela deve se mover o

mínimo possível. Dentre as modelos do desfile da Animale, essa técnica foi percebida na da

entrada 3 (no tempo 0m40s), por exemplo, enquanto que na modelo da entrada 2 a bolsa se

movia mais, provavelmente porque sua forma de desfilar oscilava mais no eixo vertical (mais

movimentos para cima e para baixo no andar) (no tempo 0m31s). 
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O movimento  dos  membros  superiores  imprimem  o  equilíbrio  e,  junto  às  pernas,

compõem o  ritmo  do  andar.  Braços  mais  movimentados  e  desprendidos  do  corpo  foram

observados, por exemplo, no membro que não segurava a bolsa na modelo da entrada 14 (no

tempo 3m06s), comparativamente a braços com menos movimentos ou mesmo tensos, quase

colados ao corpo, como na entrada 5 (no tempo 1m09s), estendendo esse modo mais duro a

todo o corpo e ao seu modo de desfilar. Alguns corpos pareceram mais duros também pela

própria postura do pescoço, como na modelo da entrada 19 (no tempo 4m06s), em contraste

com a da entrada 20 (no tempo 4m18s) logo em seguida, que tinha o pescoço “aprisionado”

em uma gola  alta,  mas com um tecido  de  aparência  leve  e  a  realização  de  uma postura

relaxada dessa região, imprimindo maior desenvoltura em seu desfilar. Essa mesma modelo

apresentava as duas mãos dentro dos bolsos, um fator que por vezes dificulta a fluência dos

membros superiores e consequentemente, do próprio desfilar. Mas isso não pareceu ser um

entrave a essa modelo, ou à da entrada 34 (no tempo 7m05s), que, na impossibilidade do uso

dos braços (uma no bolso e outra com uma bolsa), parece ter ajustado o movimento de todo o

corpo pelos quadris, resultando, inclusive, em um andar elegante. Ao contrário, a entrada 8

(no tempo 1m52s) pareceu ajustar o movimento de suas mãos nos bolsos pelos movimentos

dos ombros, que escaparam às técnicas do desfilar, como que se estivessem “remando” para

realizar o deslocamento de todo o corpo para frente. 

Os  movimentos  dos  membros  inferiores  nesse  desfile  ficaram  quase  sempre

escondidos pelos tecidos amplos das calças e pelos vestidos que os cobriam até a altura dos

tornozelos.  Ainda  assim,  pudemos  observar  momentos  em  que  os  quadris  ficaram

evidenciados, bastante específicos das entradas 12 (no tempo 2m41s) e 18 (no tempo 3m50s),

tanto pela estrutura corporal dessas modelos – quadris proeminentes por cinturas mais finas –,

quanto pela roupa deixando essa região à mostra, e que os movimentos do desfilar enalteciam.

Os movimentos da parte inferior do corpo movimentam as roupas e também dão o ritmo do

desfilar de cada modelo. A da entrada 10 (no tempo 2m09s) apresentava tanto pernas quanto

braços em movimentos bem amplos, conferindo até um desfilar ligeiramente brusco quando

visto de lado no vídeo;  diferente,  por  exemplo,  da  modelo  da entrada  38 (7m47s),  cujos

movimentos  e  realização  das  técnicas  transpareceram um desfilar  que  nos  pareceu  claro,

limpo141. Um andar  mais  rápido,  como o realizado pela  modelo da entrada 33 (no tempo

6m52s), pode imprimem passadas mais curtas e um deslocamento entrecortado;  um andar

com passadas maiores e um ritmo um pouco menos enérgico favorece um deslocamento mais

141 Consideramos como limpo aquele andar que aparenta realizar todas as técnicas com intensidade média de
movimentos. O limpo, aqui, não é oposto ao sujo ou errado, mas simplesmente uma maneira de diferenciar
um modo geral de outros que se afirmam por especificidades variantes.
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corrente  e  suave,  como  o  realizado  pela  modelo  da  entrada  17  (no  tempo  3m33s):  tal

movimento  completou  a  roupa  bastante  fluida  que  usava. O  tipo  de  passada  das  pernas

imprimem visualidades variantes dos modos dos corpos vestidos: percebemos na modelo da

entrada  28 (no tempo 5m52s)  um desfilar  que nos  pareceu ligeiramente  entrecortado por

pernas mais afastadas lateralmente e passadas mais curtas. Diferente, por exemplo, da modelo

da entrada 27 (no tempo 5m41s), com um desfilar pronunciado de pés em linha reta, de modo

que as passadas pareciam elegantemente cruzadas. Ainda, notamos uma elegância do desfilar

salientado pelas passadas amplas das pernas da modelo da entrada 40 (no tempo 8m13s),

nesse caso ajudada pelo vestido curto que usava e deixava grande parte das pernas à mostra.

Vale, também, pontuar certas situações de tensão da relação corpo-roupa no desfile da

Animale,  de onde emergem modos e gestos corporais  no ato do desfilar.  Como vimos,  a

coleção apresentada era composta de faixas de amarração, potencializadas pelo movimento

das  modelos  na passarela  como um importante  ponto de estilo  para a  coleção.  Em certo

momento,  a  modelo  da entrada  7  (no  tempo 1m39s)  parece  crer  que  o nó das  faixas  de

amarração da lateral da calça que usava poderia estar desamarrando. Observamos um pequeno

momento de desconforto, expresso pelo rosto,  mas também no corpo, no breve e discreto

gesto que a modelo realizou com as mãos para verificar uma possível queda do suplemento da

roupa. Isso mostra que a relação corpo-roupa influencia no desempenho do movimento e dos

gestos apresentados enquanto corpo vestido dinâmico.  Em outro momento desse desfile, a

camisa aberta cai pelos ombros da modelo da última entrada (no tempo 8m24s) e é retomada

em seguida: não se sabe se propositalmente, já que, na entrada final de todas as modelos, a

peça aparece caída por seus ombros e novamente é retomada pela modelo (no tempo 9m32s).

Sua  reação  com  os  braços,  no  sustento  da  peça,  aparenta  mais  desenvoltura  do  que

descompasso, e a ação não chega, portanto, a comprometer o andar e a imagem do corpo que

o porta;  na verdade,  a  visualidade  do corpo vestido assim apresentada  vai  dar  margem a

percebermos tal gesto como um truque de estilo.

O  desfile  da  Água  de  Coco –  (Vídeo  13) (YOUTUBE;  MARLON…,  2016)  –,

apresentou alguns corpos de aspecto um pouco mais variante – como as modelos malhadas e

certo contraste entre mais jovens e outras mais velhas –, ainda que dentro da margem de

adequação aos corpos padrão.  O que chama a atenção nesse desfile é que,  pelo fato de a

maioria das modelos fazerem duas entradas cada, é possível comparar e confirmar os modos

do desfilar  de cada uma delas,  que apresentam suas nuances e especificidades a partir  da

forma com que realizam as técnicas. Comecemos com a parte superior do corpo: vemos em

algumas modelos que desfilaram, a relação do corpo com a roupa servindo como baliza ou
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guia para os movimentos dos braços, como na modelo da entrada 1 (no tempo 0m06s) e na da

entrada 2 (no tempo 0m22s). Já as modelos das entradas 8 (no tempo 1m34s) e 15 (no tempo

2m57s) possuem um modo de desfilar em que os braços se movimentam ligeiramente por

detrás de seus corpos; podemos confirmar esses modos específicos de cada uma delas em suas

entradas posteriores, na 21 (no tempo 4m07s) e na 28 (no tempo 5m29s), respectivamente.

Vamos perceber diferenças também quando os braços estão nos bolsos, como a modelo da

entrada 12 (no tempo 2m19s), por exemplo, que realizou a desenvoltura que impulsiona o

andar de forma um pouco mais pronunciada com os ombros, enquanto a modelo da entrada 14

(no  tempo  2m46s),  que  também  tinha  as  mãos  nos  bolsos  da  veste,  pareceu  realizar

movimentos menos evidentes dos ombros, compondo um desfilar geral que nos pareceu mais

limpo.

Um fato  interessante  desse  desfile  da  Água  de  Coco é  que  a  sensualidade  que  é

frequentemente aliada à visualidade de um desfile moda praia não teve a ajuda que o salto alto

providencia  ao  andar.  Demanda,  portanto,  outras  posições  do  corpo  para  conferir  uma

caminhada mais elegante. Os casos das modelos das entradas 13 (no tempo 2m34s) e 16 (no

tempo  3m08s),  vemos  as  posturas  dos  corpos  levemente  inclinadas  para  trás,  dando

protagonismo à parte debaixo do corpo para o trabalho de um desfilar ereto e gracioso. O

movimento  dos  quadris  é  um dos fatores  que confere  certa  sensualidade  aos  movimentos

femininos. Em desfiles moda praia, devemos lembrar que os quadris ativam visualmente as

nádegas, parte do corpo feminino geralmente privilegiada para os brasileiros, país em que os

desfiles moda praia são uma realidade constante. Podemos ver o empenho das modelos sem

salto nessa atividade, como a modelo da entrada 5 (no tempo 1m01s), confirmada por sua

aparição posterior na entrada 19 (no tempo 3m44s), ajudada pelo andar em linha reta dos pés.

A modelo  da  entrada  11 (no  tempo 2m08s),  que volta  na  entrada  26  (no tempo  5m04s)

movimenta  os  quadris  em  um  desfilar  rápido,  empolgado  e  firme,  intensificado  em  sua

segunda entrada, quando seu corpo nos pareceu oscilar ou balançar para os lados nesse ritmo. 

Ainda quanto às passadas, vemos um modo específico de andar da modelo da entrada

6 (no tempo 1m14s), repetido em sua entrada 22 (no tempo 4m21s), como se houvesse uma

reflexão sobre a necessidade de uma firmeza para a colocação de seu pé no chão: a modelo

parece  desenvolver  todo  o  movimento  de  cada  perna  no  caminhar,  o  que  confere  esse

movimento de colocação dos pés. Por fim, vale sublinhar a modelo da entrada 10 (no tempo

1m59s), que se apresentou novamente na entrada 24 (no tempo 4m45s): sua forma de desfilar

nos chamou a atenção por um desfilar que nos pareceu bastante gracioso e sensual, porque

ondulante:  uma forma precisa  de colocar  os  pés  no chão,  delicadamente  em linha reta,  e
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movimentos  graciosos  dos  quadris  e  dos  braços,  para  a  apresentação  de  um  desfilar

destacando-a das outras modelos ao nosso olhar.

Partimos também para o desfile  misto  e  de corpos variados  da  Lab – (Vídeo 12)

(YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –,  com seus nove corpos femininos  padrão.  Um

dado curioso desse desfile é que quase todas as mulheres, inclusive quase todas nove magras,

desfilaram com as mãos nos bolsos de calças ou casacos e quimonos. Como salientamos, os

braços conferem sustentação e ritmo ao desfilar, e prendê-los pode ocasionar em afetações

nos movimentos corporais, imprimindo outros modos. Com as mãos nos bolsos, a modelo da

entrada 2 (no tempo 2m13s) pareceu balançar levemente a parte superior de seu corpo para os

lados,  enquanto a modelo da entrada 8 (no tempo 3m31s) apresentou um balaço que nos

remeteu  a  uma ginga do corpo,  mais  como certo conforto  naquela  apresentação.  Foi  ela,

inclusive, que apontou com uma das mãos para os dizeres do boné que usava – mas não se

sabe se direcionada por uma coreografia ou se foi uma atitude pessoal. Não fica claro também

se a coreografia pedia o pé ante pé em linha reta, típico de desfiles de moda, pois não foi uma

constante das modelos femininas desse desfile; ainda assim, o notamos, dentre as modelos

padrão, pelo desfilar da modelo da entrada 5 (no tempo 2m54s) e na modelo da entrada 21 (no

tempo 6m01s). 

Interessante notar que essa modelo da entrada 21 realizou movimentos composto de pé

ante pé e mãos nos bolsos, que nos pareceu um desfilar  limpo, tanto quanto a modelo da

entrada 26 (no tempo 7m02s), com andar mais rápido, onde o pé ante pé não era proeminente

e as mãos não estavam nos bolsos como na maioria das modelos: isso já nos revela que as

mesmas técnicas  do desfilar  são realizadas  de maneiras  diversas e  ativam visualmente  os

corpos vestidos também de modos diferentes. A modelo da entrada 11 (no tempo 4m11s)

também realizou as passadas dos pés em linha reta, e nela, por exemplo, foi possível notar

mais movimentos dos quadris no desfilar, perceptíveis mesmo com o corpo magro em meio

aos tecidos amplos de todo o look que usava. Percebemos, ainda, modelos que realizaram um

andar lento, mas, novamente, em formas diferentes de desfilar entre si: enquanto a modelo da

entrada 27 caminhou lentamente (no tempo 7m16s) para fechar o desfile em uma parada na

quarta posição (no tempo 7m25s), a modelo da entrada 10 mostrou um pé ante pé devagar e

levemente entrecortado, com os braços nos bolsos mais colados ao corpo, conferindo menos

desenvoltura em sua parte superior.

Observamos, em seguida, os corpos padrão existentes no desfile de Ronaldo Fraga –

(Vídeo 14)  (YOUTUBE; CLUBE ROSA, 2016) –.  Antes,  lembramos alguns dados desse

desfile, que incidem de forma relevante sobre nossa análise. Primeiro, o percurso extenso,
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composto de partes diferentes do interior do teatro onde a apresentação acontece. Como nossa

observação se deu por um vídeo que centrou a captura na entrada principal sobre o palco,

atentaremos para esse momento da entrada das modelos até sua parada no centro do palco

(lembramos que esse desfile foi o único que pareceu haver uma parada coreográfica oficial na

frente dos fotógrafos/câmeras). Uma segunda nota se refere ao uso de salto alto: como no

desfile da Animale, todas as modelos do desfile de Ronaldo Fraga desfilam de salto. Por fim,

frisamos mais uma vez que a proposta de tal  desfile são as possibilidades  expressivas de

corpos, sem que a maioria escolhida por Fraga e equipe tenha sido de modelos profissionais

ou com corpos padrão. Por isso, diferente da oposição de tipos corporais proposta pelo desfile

da Lab, os corpos variantes escolhidos por Ronaldo Fraga oscilaram em formas e tamanhos de

modo menos pronunciado, o que não deixa claro para nós sobre a real quantidade de corpos

padrão nesse desfile. Por nossa experiência na área, identificamos pelo menos as primeiras

sete  entradas  possivelmente  como corpos  padrão,  em que a  magreza  e  a  altura  imperam

(alguns deles voltando a aparecer), e outras entradas mais para o final:  foram cerca de 15

corpos  que  acreditamos  se  enquadrarem mais  do  padrão.  Nos  propomos  examinar  nesse

momento, portanto, alguns desses corpos, que já nos darão bons exemplos das maneiras com

que cada um deles realiza o seu desfilar.

Vemos desenvolturas diferentes nos braços e ombros das modelos da entrada 7 (no

tempo  6m22s)  e  da  entrada  21  (no  tempo  9m27s):  enquanto  a  primeira  realiza  poucos

movimentos nos braços e mantém os ombros ligeiramente enrijecidos, resultando, inclusive

em uma parada  rígida,  a  segunda  apresenta  maior  flexibilidade  nos  membros  superiores,

presentes  justamente  em  leves  movimentos  nos  ombros.  Notamos  modelos  em  que

movimentos  de  braços  e  pernas  nos  pareceram  desviantes  em  relação  a  uma  execução

conforme as técnicas do desfilar. A modelo da entrada 6 (no tempo 6m09s) leva os braços

afastados  do  corpo,  tendo  o  movimento  deles  e  dos  quadris  como  propulsores  do

deslocamento de seu corpo; já a modelo da entrada 23 (no tempo 9m54s) apresenta poucos

movimentos  vindos  dos  braços,  enquanto  os  ombros  e  os  quadris  realizam  movimentos

ondulantes,  ajudando na realização do deslocamento  e conformando seu modo próprio de

desfilar. Nos modos gerais do desfilar, temos um contraste entre a modelo da entrada 4 (no

tempo 5m39s),  cujos movimentos  da caminhada lembram uma marcha,  principalmente  se

observada de lado (no tempo 5m45s), se comparada com um desfilar que classificamos como

limpo da modelo da entrada 28 (no tempo 11m02s) e também a da entrada 34 (no tempo

12m28s) – ainda que a primeira tenha movimentado mas os quadris e a segunda, os braços:

são modos diferentes de ativar as técnicas.
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Dentre as modelos que temos certeza de uma segunda entrada nesse mesmo desfile,

identificamos logo a da primeira entrada (no tempo 4m46s), com seu cabelo azul marcante.

Nesta, ela realiza um desfilar com os braços praticamente imóveis, os quais imaginamos que

impedidos de se movimentarem devido à grande saia que ocupava o espaço da parte inferior e

dianteira do seu corpo. No entanto, na entrada 25 (no tempo 10m21s) dessa mesma modelo, a

roupa não apresenta entraves aos movimentos de braços e mãos, que, ainda assim, continuam

a se movimentar muito pouco. Poderíamos pensar, com isso, em um estilo do desfilar dessa

modelo,  cujo uma das características fosse essa pouca mobilidade dos braços. Vemos que

cada  corpo  terá  as  suas  nuances  de  realização,  em  que  a  performance  nunca  será

completamente igual em todas as vezes, como nos lembra Zumthor (2007), e na qual a roupa

é  fator  de  mediação  aos  movimentos.  A modelo  da  entrada  2  (no  tempo  5m08s)  parece

possuir um estilo de desfilar limpo, tendo repetindo, inclusive, o modo de sua parada de pés

juntos em sua segunda entrada (no tempo 12m15s). Na mesma esteira,  mas em um estilo

diferente,  temos a modelo da entrada 3 (no tempo 5m24s), em que andar em linha reta é

pronunciado, bem como os movimentos de seus quadris e sua parada na quarta posição (no

tempo 5m27s), aquela em que as pernas são bastante afastadas e o corpo pende para um lado.

Este seria, dentre as maneiras de se desfilar, um estilo de desfilar de atitude.

A partir da observação dos movimentos realizados em cada um desses quatro desfiles,

o que emerge da tentativa de padronização dos modos dos corpos que desfilam através das

técnicas  são também nuances que os diferenciam. O que frequentemente ocorre,  é que as

especificidades dos movimentos são invisibilizadas no espaço dos desfiles de moda, pois que

as similaridades  físicas e  as técnicas  conformam e colocam todos em formas de aparição

bastante parecidas para o alcance de um objetivo comum – os direcionamentos técnicos e

artísticos  do  próprio  desfile.  E por  que  pudemos  identificar  nuances  corporais  nos  meios

homogeneizados de cada um dos desfiles analisados da SPFW42? Mesmo os corpos que são

frequentemente englobados em uma mesma categoria – como “corpos magros” ou “modelos

padrão da moda” – se diferenciam minimamente por suas estruturas únicas e também pelos

movimentos  pessoais,  o  que  acaba  estabelecendo  uma  margem  de  vazamento  de

personalidades e modos corporais: se referem justamente à maneira específica com que cada

corpo utiliza tais técnicas e direcionamentos, e que são expressas pelo corpo.

Essas diferenças dos modos de ação dos corpos só é possível se pensarmos nos corpos

dos desfiles de moda para além do objeto cabide e sua função realizada de forma padronizada.

Como corpos humanos, a cinética e a plasticidade são ativados por sua condição sensível e

por sua composição cultural, que se dá através de uma experiência única e intersubjetiva com
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o  meio.  O  modo  com  que  cada  corpo  se  utiliza  das  técnicas  corporais,  elaboradas  em

determinado meio cultural, acontece a partir da forma particular com que se relaciona com

entorno, com os objetos e com as pessoas. Esse aspecto da pessoalidade, que é circunscrito à

cultura, e se dá como intersubjetividade, é enfatizado pelo olhar fenomenológico de Merleau-

Ponty (1999), quando defende a existência de uma dimensão pré-reflexiva responsável pela

elaboração das formas de perceber por meio do corpo: toma-se o mundo pelo corpo próprio,

em seus gestos e movimentos. Assim, compreendemos, junto ao autor, que tanto a percepção

em si,  quanto  as  formas  de  expressão  do corpo  são  interdependentes  a  suas  capacidades

cinéticas individuais e a sua experiência única no mundo.

A forma com que cada indivíduo se empenha e coloca o corpo às situações já leva em

conta suas experiências anteriores. Esse já vivido é sintetizado em um modo de ser do corpo,

ou naquilo que  Merleau-Ponty chamou de esquema corporal. Vamos perceber nos desfiles

analisados, que se trata de tentativas e investimentos do corpo em ajustar-se e desenvolver-se

em um meio, a partir das experiências que o construíram e foram agregadas ao seu modo de

ser e agir de maneira espontânea. Determinado modo do corpo, desenvolvido por ele em sua

experiência com o mundo, se coloca como resultado, mas também como forma mesma de

experienciar novas situações, que, por sua vez, acabam por atualizar seu esquema corporal.

O desenvolvimento e atualização dos esquemas corporais são, portanto, alicerçados na

experiência  do corpo. Nossa vivência  prática em desfiles de moda nos permite  relacionar

alguns fatores que incidem na esfera dos esquemas corporais de que fala  Merleau-Ponty, e

que entram no jogo da relação do corpo com o mundo e na expressão corporal que emerge

dessa relação. Considerando justamente a experiência como instância conformadora do corpo,

devemos considerar, primeiro, a experiência das modelos com o mundo profissional da moda,

especialmente com os desfiles.

Após  passarem por  cursos  que  preparam os  corpos  com técnicas,  tais  modos  são

postos a treino no exercício da profissão, sendo aperfeiçoados e reificados nos corpos. As

técnicas  são  desenvolvidas,  aperfeiçoadas  e  atualizadas  mesmo  por  modelos  que  não

passaram por cursos, o que é uma realidade para várias delas. A experiência corporal que é

fruto da relação de cada corpo com o ambiente dos desfiles pode acomodar o corpo a essa

situação  de  forma  cada  vez  mais  efetiva  na  prática  constante  da  modelo.  É  o  caso,  por

exemplo, das modelos veteranas, em que essa construção se expressa visualmente no corpo

por meio de uma técnica do desfilar que imprime mais desenvoltura e firmeza de movimentos,

relativos a uma confiança pessoal na realização da atividade para tal contexto. No desfile da

Água de Coco – (Vídeo 13) (YOUTUBE; MARLON…, 2016) –, com seu casting experiente,
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acabamos por encontrar como que um “celeiro” de profissionais com técnicas do desfilar já

bastante  incorporadas,  mas cada qual tendo desenvolvido sua própria maneira  de desfilar.

Enquanto a veterana Fernanda Tavares, a entrada 2 (no tempo 0m22s), apresenta um desfilar

que compreendemos como bastante suave e limpo, o desfilar da veterana  Fernanda Motta,

modelo  das  entradas  10 (no tempo 1m59s)  e  novamente  na 24 (no tempo 4m45s),  ficou

evidenciado para nós: em sua atividade na passarela, a falta do salto não parece impedir que

se porte de forma elegante e sensual, e os movimentos dos braços acompanham esse clima,

tendo na saia vestida um bom guia de controle de seu balanço e amplitude. No desfilar dessa

modelo,  que  identificamos  como  ondulante,  vamos  enxergar  além  das  técnicas,  mas  a

dimensão dos vazamentos corporais que emergem das maneiras de uso das técnicas e dos

esquemas próprios de seu corpo. São esses vazamentos que, nos corpos padrão, fazem com

que uma modelo seja mais festejada que outra, ou que simplesmente sejam identificadas por

um modo específico de desfilar. 

Os desfiles de  Ronaldo Fraga e da  Lab são outros tipos situações interessantes para

pensarmos a esse respeito, pois esgarçam as possibilidades de vazamentos corporais: trazem

às passarelas, propositalmente, outras condições corporais, não somente na visualidade das

diferenças entre corpos padrão e não-padrão, mas nas vivências anteriores desses corpos e sua

relação com o espaço exclusivo e por vezes glamoroso dos desfiles de moda, inclusive pelo

fato de muitas das modelos não serem profissionais. Mesmo não sabendo previamente que no

desfile de Fraga  – (Vídeo 14) (YOUTUBE; CLUBE ROSA, 2016) – a já citada modelo da

entrada 33,  Valentina Sampaio, trabalha profissionalmente como modelo, é possível notar,

nos elementos “ritmo do andar”, “postura”, “movimento dos braços” e “parada” (no tempo

12m13s),  uma  diferença  de  desempenho  em relação  à  modelo  da  entrada  17  (no  tempo

8m35s), que realizou uma parada nervosa, em que um dos braços continuou se movimentando

mesmo em pose;  ou da modelo  da entrada 22 (no tempo 9m42s),  com um andar  duro e

apressado, assim como sua pose. 

A expressão corporal de menos conforto no desempenho de determinadas  modelos

não-profissionais do desfile de Ronaldo Fraga pode ser fruto não só da pouca familiaridade

com as técnicas do desfilar e do ineditismo de sua presença em passarelas da moda, mas,

nesse  caso  específico  de  modelos  trans,  também podem resultar  de  experiências  prévias,

referentes à sua condição de pessoa transexual em uma sociedade ainda preconceituosa, que

acarretariam em uma atitude  acanhada  ou temerosa  na  passarela,  impressa  e  expressa  no

corpo à visualidade nos modos do desfilar.  O fator social  é, portanto,  um outro fator que

pontuamos como integrante da experiência que conforma os esquemas corporais. Ainda, nessa
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esfera, a realização de uma “nova” técnica corporal, como a do desfilar, que envolve toda

“aura” de um parecer belo inerente simbolicamente ao espaço do desfile de moda, permitiria

atualizações  dos  esquemas  corporais  de  forma  mais  profunda  nas  próprias  agentes  –

exatamente conforme a proposta de “re-existência” de Fraga: o espaço privilegiado e podium

de beleza que são os desfiles de moda de uma Fashion Week reapresentando as modelos trans

como belas  à  sociedade.  Também por  isso,  inclusive,  pudemos  ensaiar  uma aproximação

desse  desfile  à  ação dos  corpos da linguagem artística  da performance,  onde as  modelos

seriam as performers, cuja dimensão de expressividade e de transformação de cada uma seria

a obra.

Situações semelhantes podem ter ocorrido também no desfile da  Lab – (Vídeo 12)

(YOUTUBE; LABORATORIO…, 2016) –,  mas  percebemos de forma mais  pronunciada

expressões imponentes e afirmativas dos corpos em relação às consequências das opressões

sociais contra o corpo negro (e, ai, incluímos também o desfilar dos homens), ao executarem a

proposta do desfile, tal qual expresso na fala de Emicida: levar o corpo negro às passarelas da

SPFW. Muitas  das  atitudes  dos  corpos das  modelos  parecem não ter  se  acanhado a essa

situação, e podem mesmo ter camuflado experiências negativas de suas presenças enquanto

corpos negros  na sociedade racista,  em um desfilar  efetivamente  mais  positivo  em certas

atitudes pessoais, como evidenciados no gesto da modelo da entrada 8 (no tempo  3m34s)

mostrando a frase em seu boné, ou as paradas que acabam por dizer/expressar afirmação pelo

corpo, como dos cantores Ellen Oléria na entrada 7 (no tempo 3m26s) e mesmo na realizada

por Seu Jorge na entrada masculina 22 (no tempo 6m24s).

Por  isso,  observamos  no  pensamento  de  Merleau-Ponty (1999)  sobre  o  esquema

corporal, a consideração da cultura e do nela vivido como matrizes de sentido e valoração. O

autor não deixa de atentar às condições culturais e situacionais, pois trata da conformação dos

modos de cada corpo justamente em um sentido relacional, ou seja, construídos nas relações

que os indivíduos, por meio de sua presença e dos movimentos de seu corpo, realizam com

outras pessoas, com a sociedade e com o ambiente. Por um lado, a cultura irá formatar as

técnicas  corporais  de  determinado  grupo  a  situações  e,  por  outro,  vai  dar  a  base  à

conformação  de  cada  corpo em seus  esquemas  próprios,  resultando em seus  movimentos

expressivos (inter)subjetivos.

Portanto,  afirmamos  que  as  variações  de  direcionamentos  e  de  tipos  de  modelos

elencadas, com seus corpos e experiências pessoais, profissionais e não-profissionais diversas,

não  deixam  de  vazar  as  pessoalidades  corporais,  que  emergem  da  inevitável  capacidade

expressiva  que  reside  em  cada  corpo,  como  nuances  em  seus  movimentos  e  gestos.
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Defendemos que essa dimensão pessoal e única nos corpos que desfilam, inclusive nos corpos

padrão da moda, vazam às técnicas e coreografias homogeneizantes das formas de aparição

nas passarelas, ainda que, no conjunto apareçam, sim como um todo coeso. Paradoxalmente,

em um desfile de moda, que é um local onde os corpos realizam sua atividade de mostra de

uma maneira que se entende como padronizada, não é possível uma presença humana que não

possua um investimento expressivo e estilístico do corpo, mesmo frente às técnicas do corpo

que são elaboradas  como um modo geral  de determinada cultura e contexto institucional;

aqui, devemos atentar, mais uma vez, que o próprio  Mauss (2003) desenvolve sua ideia de

técnicas  do corpo considerando-as como modo a serviço dos  usos variados que os corpos

podem demandar,  e  por  isso  a  entendemos  como uma base  de  desenvolvimento.  Assim,

podemos considerar a dimensão expressiva do corpo na execução das técnicas, como aquela

dimensão que revela o ser humano a partir de seus esquemas corporais pessoais, pelos quais

os corpos se lançam no cumprimento de objetivos, sejam eles padronizados ou inventivos. As

técnicas do desfilar são, portanto, sujeitas às experiências únicas que acabam por expressar,

de alguma maneira,  os modos pessoais das atividade dos corpos. E é  essa expressividade,

intersubjetiva,  que  elabora  as  formas  plásticas  de  aparição  do  corpo  vestido,  visíveis  na

atividade do mostrar executada pelos corpos que desfilam.

Na inevitável visualidade dessa atividade configuradora na aparição do corpo, mostra-

se, portanto, o modo próprio desse formar, ou um estilo (PAREYSON, 2001). Estamos diante

de uma maneira individual de materialização da cultura e de determinadas técnicas do corpo

criadas por ela, a partir do uso específico empregado por cada corpo, tendo desenvolvido (e

estando  desenvolvendo  e  atualizando)  seus  esquemas.  Se  apoiando  em  Simmel,  Cidreira

(2005, p. 122) esclarece que

É justamente este acordo entre uma característica universal, uma “forma estrutural
que se repete” e a pulsão de uma manifestação singular, específica, que a noção de
estilo parece estabelecer, no sentido em que adotamos. E é somente desse modo que
a fórmula “o estilo é o homem” adquire todo seu sentido.

Oriundo, portanto, de cada esquema corporal, e, ao mesmo tempo, conformando-o em

seu modo de estar e se apresentar no mundo, o estilo de presença é revelado nessa aparição do

corpo em situações diversas, o que não exclui os contextos de certo modo padronizados dos

desfiles de moda. Afinal, os corpos das modelos não são estruturas vazias de experiências,

mas vazam enquanto expressão corporal em uma ação homogênea, como mais um elemento

da presença humana que os distinguem de manequins de madeira ou cabides. Não por acaso, a

história das modelos da moda possui seus ícones, não somente por seus corpos considerados

belos, mas pelas maneiras únicas de desfilar, que as identifica para o público ou dentro do
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próprio  mundo  da  moda;  a  parada  conhecida  como  “Gisele”,  durante  o  curso  que

experienciamos na agência de modelos em Salvador (Brasil),  bem como o seu “andar  de

garça” são alguns indícios.

Está  na  dimensão  expressiva  dos  corpos  e  na  anterioridade  e  atualização  de  seus

esquemas  e  técnicas  corporais  a  capacidade  de  forjar  elementos  simbólicos  e  também

maneiras de reapresentações dos corpos, pedidos na atividade das modelos a partir de seus

corpos vestidos nos desfiles. Tal atividade, conforme nos indica o pensamento de  Merleau-

Ponty (1999), tem a cultura como mediador da condição corporal e das técnicas por ele e para

ele desenvolvidas, e os esquemas corporais, referentes a cada pessoa, como base executora,

promovendo movimentos que só se efetivarão no uso pessoal.

6.4 O papel das modelos nas passarelas

Re(a)presentação e expressão

O aspecto formativo que conforma cada indivíduo realiza a configuração constante

dos modos com que percebe e age pelo corpo, de maneira pré-reflexiva, segundo  Merleau-

Ponty (1999). No entanto, além das construções espontâneas dos modos do corpo, há também

as elaborações do parecer que são operadas como ato intelectual, quando se aspira e busca se

fazer aparecer de tal ou tal forma. Esses investimentos acontecem no cotidiano, quando se

escolhe determinada roupa ou quando se realiza um movimento corporal mais comedido para

uma situação, por exemplo.  No mundo das artes são uma constante,  como no teatro e na

dança,  e  mesmo  nos  desfiles  de  moda,  quando  é  pedido  às  modelos  que  se  constituam

momentaneamente, através de seus corpos vestidos, como determinado tipo humano ou tipo

feminino. 

Na  introdução  do  livro  Sociologia  e  Antropologia,  que  compila  textos  de  Marcel

Mauss (2003), inclusive o que apresenta a “Noção de técnica do corpo”, o antropólogo Claude

Lévi-Strauss comenta “que é o homem que, sempre e em toda parte, soube fazer de seu corpo

um produto  de  suas  técnicas  e  de  suas  representações”  (p.  15).  Assim,  as  técnicas  e  os

esquemas incidem não somente de forma espontânea para a apresentação cotidiana de si, mas

também  nas  possibilidades  de  representações  construídas  a  partir  delas,  em  que  vamos

considerar, no escopo da corporeidade, uma capacidade de elaboração intelectual intencional

para a construção dos gestos do corpo e do parecer. 
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No caso  dos  desfiles  de  moda,  por  se  tratar  de  um empenho  corporal  justificado

primeiramente pela mostra, e talvez também por ser uma atividade do corpo que não envolve

a dimensão verbal, o papel da modelo é posto em dúvida quanto a sua qualidade de aparição:

ora porque não seria uma “pessoa real”, quando ela encarna determinada personalidade ou

uma  ideia  de  pessoa,  ao  se  apresentar  e  realizar  sua  aparição  de  forma  direcionada  (e

padronizada), no interior de uma intenção comunicativa ou de uma narrativa proposta pelo

desfile; ora pelo fato de esses corpos das modelos apresentarem uma atitude entendida como

meramente  vitrinesca,  inclusive  com o  aparente  apagamento  de  sua  expressividade,  pois

estariam realizando um simples trabalho de ir e vir e de aparecer belamente com seus corpos.

A que nível se colocaria, portanto, esse trabalho da construção intencional de uma forma de

aparição na atividade das modelos nos desfiles de moda?

Ao  considerarmos,  junto  a  Merleau-Ponty (1999),  os  esquemas  corporais  que

conformam  os  atos  humanos  como  instâncias  pré-reflexivas,  vamos  entender  que  as

construções intelectuais não deixam de partir dos esquemas corporais pessoais, da cultura que

os  contém  e  das  técnicas  por  ela  desenvolvidas.  A  partir  daí,  podemos  presumir  que  a

dimensão  da  expressividade  corporal,  que  emana  seus  esquemas  pessoais,  vai  aparecer

também nas elaborações intencionais de formas de aparição humana. 

Goffman (1985),  ao  tratar  das  maneiras  de  aparecer  e  agir  do  ser  humano  em

sociedade na obra  A representação do eu na vida cotidiana, vai se debruçar justamente na

expressividade  do  corpo,  entendendo-a  como  capacidade  de  passar  uma  impressão.  A

investida do autor para observar as ações dos indivíduos no cotidiano e em suas relações

interpessoais, parte da aproximação que realiza entre a vida social e o teatro, a partir do qual

utiliza as ideias de jogo e de representação que estão envolvidas na teatralidade. O jogo no

cotidiano faria parte dos mecanismos de comunicação dos indivíduos, do que se quer mostrar

ou “dizer” com a presença, que envolve não só a comunicação verbal, mas a das roupas e as

do corpo. O que está “em jogo” nas relações interpessoais são as expectativas do outro em

relação ao que informamos na presença, bem como a nossa expectativa em relação ao que o

outro pode entender dessa informação e das trocas simbólicas que virão em seguida. Vale

lembrar que a moda participa de forma imprescindível dessa dinâmica no cotidiano, uma vez

que sua dinâmica se realiza a partir do jogo de imitação e distinção sociais que lhe é próprio,

como já tratado por Simmel (2008). 

Goffman (1985) utiliza algumas noções, como a de desempenho, como “toda atividade

de um determinado participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo,

qualquer um dos outros participantes” (p. 23); e a de representação, “toda atividade de um
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indivíduo que acontece num período caracterizado por sua presença contínua diante de um

grupo de observadores e que têm sobre estes alguma influência” (p. 29). Tal perspectiva nos

coloca  diante  do  desfile  de  moda também como uma dessas  situações  de  desempenho  e

representação, inclusive que visa declaradamente influenciar pessoas, a partir das formas de

presença do corpo vestido – ainda que, neste âmbito, a questão da representação teatral talvez

seja mais evidenciada que no cotidiano, uma vez que os corpos nos desfiles de moda estão

efetivamente em cena. Nos desfiles, o jogo será realizada já na relação do público com o

desfile,  este  como  uma  das  formas  de  potencialização  do  jogo  da  vida  social  e  da

representação aos quais o autor se refere, justamente através de uma elaboração intencional

dos corpos pelo incremento estético e artístico do cênico, da teatralidade e da atividade do

executor, no caso, da modelo e seu desempenho corporal. 

Para desenvolver sua ideia que versa sobre as impressões das pessoas em sua aparição

a  outras,  Goffman (1985,  p.  29)  parte  de  uma outra  noção,  a  de  fachada,  “equipamento

expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo

durante  sua  representação.”  O  autor  identifica  as  partes  padronizadas  da  fachada,

considerando  o  cenário,  ou  seja,  a  parte  cênica,  geralmente  pré-existente  e  fixa,  do

equipamento expressivo, no qual a ação humana se desenvolve (como um consultório, clube

ou país); e a  fachada pessoal, que é composta pela aparência (a posição social do ator) e a

maneira (o papel de interação que o ator pretende desempenhar). 

Em relação ao cenário, temos o desfile de moda como âmbito relativamente fixo do

ambiente.  Aqui, para além da variedade com que pode ser executado – como vimos com

Duggan (2002) –, o consideramos como uma forma própria, já minimamente definida pelo

“modus  vivendi interacional”  (GOFFMAN,  1985,  p.  18)  da  sociedade  contemporânea

ocidental,  como uma simbologia  própria:  é  o  espaço já  conhecido do ir  e  vir  de corpos,

através  dos  quais  se  apresentam  coleções  e/ou  inventividades  da  moda  por  meio  da

artisticidade. Quanto à aparência (posição social) do agente, enquanto posição-modelo, temos

um corpo do qual se espera determinada atividade (o desfilar  para a mostra), em técnicas

específicas da profissão; junto à maneira (papel pretendido) a desempenhar, direcionado a

certa padronização em um tipo feminino específico a representar, acabam mesmo, à primeira

vista, camuflando as disposições expressivas pessoais. 

O que Goffman aponta é que há uma coerência entre cenário, aparência e maneira na

ação humana com o corpo na representação que visa determinada impressão ao outro.  Por

isso, vimos no desfile da  Animale corpos que se coadunam  ao cenário cinza dos prédios e

música eletrônica na realização de um andar rápido para mostrar a “mulher  Animale” da
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temporada: decidida, urbana e, ao mesmo tempo, confiante de sua vestimenta, sofisticada com

pitadas do sexy proporcionado pelas transparências e tops curtos dos looks. Todas as modelos,

ao atuarem para aquele desfile da Animale, deveriam expressar tal ideia única através de seus

corpos. Já o ambiente arbóreo e as peças praianas da Água de Coco, promoveram o clima de

uma representação coerente dos corpos em seu desfilar em trajes de praia, pois a “mulher

Água de Coco”, de um glamour comportado, visitaria mesmo  as Maldivas em um possível

passeio de férias. O tipo de mulher pedido para cada desfile encontra na coerência com o

ambiente e nas técnicas do desfilar o estímulo à uniformização. O tipo de ação já estabelecido

para as modelos no espaço das passarelas da moda, em direcionamentos do desfile e técnicas

do  desfilar  já  incorporadas,  oferece  uma  margem  às  possibilidades  de  movimentos  e

expressões corporais na representação.

O autor não deixa de considerar que, na realização da representação apresentada às

outras  pessoas,  se  coloca  uma  fachada  social  trabalhada  em  cima  de  expectativas

estereotipadas gerais e abstratas. O papel social que se pretende representar é colocado em

tensão com a  fachada  que já é socialmente estabelecida para o papel preterido.  Enquanto

desfiles como o da Animale e da Água de Coco apresentam tipos femininos mais próximos a

uma reificação da fachada social conhecida, no caso dos desfiles da Lab e de Ronaldo Fraga,

essa tensão é visível: estará na simples presença do corpo gordo como um tipo “mulher de

passarela,  sim!”  e  justamente  no  deslocamento  de  sentido  proposto  por  Ronaldo  Fraga à

figura da mulher trans na sociedade, em muito ainda considerada uma não-mulher. O papel

feminino no desfile de Fraga, com as disposições pessoais das modelos de algum modo não-

acobertadas, é reforçado a partir da presença do vestido e do salto alto junto aos movimentos

corporais e técnicas das modelos, conjunto que é reconhecido socialmente como componentes

dos modos corporais de feminilidade.

Junto a isso, o culturalmente conhecido sobre as técnicas do desfilar é utilizado por

essas modelos trans  como forma de aparição,  em que o “os atores  têm a oferecer  a seus

observadores uma impressão que é idealizada de várias maneiras” (GOFFMAN, 1985, p. 40).

A tensão representaria a inovação, enquanto a imagem idealizada seria o modo e o papel

desempenhado na execução desse movimento de tensão. Nesse caso do desfile de  Ronaldo

Fraga, o controle expressivo de que fala  Goffman coloca o corpo de forma mais maleável,

onde  o  vazamento  da  personalidade  é  permitido  e  mesmo desejável.  Mais  permissiva  às

expressões pessoais ou não, o trabalho da representação evidenciado pelo autor se refere ao

desempenho realizado, ou seja, aos modos do corpo realizados em determinada ocasião para

influenciar os outros participantes da cena. 
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A  dimensão  padronizada  da  representação  passa  pelo  que  Goffman chamou  de

“Manutenção do Controle Expressivo”, que permite a coerência entre cenário,  aparência e

maneira, principalmente a partir do agente da representação. Essa manutenção se refere a um

controle  das  possíveis  discrepâncias  entre  as  pessoalidades  e  o  socializado.  No  caso  dos

desfiles de moda,  os investimentos pessoais passam por outro patamar que não aquele mais

subjetivo: o direcionamento, o brieffing às modelos, do que se deve parecer e como se deve

portar no uso de uma vestimenta bem determinada, cujo controle é reforçado especialmente

pelas técnicas do desfilar. No entanto, é essa mesma necessidade de um controle que já admite

a perspectiva das pessoalidades, a expressividade de cada corpo que vaza aos direcionamentos

e intenções de elaboração de uma representação. Mesmo na constituição desse papel único,

padrão, pedido a vários corpos, existe a personalidade construída enquanto esquema corporal,

cuja  capacidade  expressiva  será  justamente  a  realizadora  desse  papel  pedido,  através  dos

movimentos e gestos do corpo que age.

Como vimos, será em alguns tipos de desfiles, como o de Ronaldo Fraga – que traz as

modelos não-profissionais, por exemplo –, que certa medida das personalidades será mais

percebida pelo observador, por detrás do tipo de mulher representado. Principalmente nesse

desfile,  a ideia  do privilégio dos corpos,  frente  à padronização das modelagens das peças

propostas por Ronaldo Fraga, comportou bem a noção da expressividade que reside em cada

modelo. Os corpos que o estilista visou mostrar eram justamente aqueles que carregavam suas

histórias  pessoais,  parecidas  mas  diferentes  enquanto  experiências  e,  consequentemente,

enquanto esquemas corporais. Os tipos femininos de  Ronaldo Fraga (no plural, nesse caso,

pois revelaram-se em suas possibilidades pessoais de aparição)  acabam por realizar  o que

Goffman identificou, mesmo nas atuações corporais cotidianas, como realizações dramáticas,

um tipo de comunicação que permite a auto-expressão.

Sobretudo,  nos  espaços dos  desfiles,  é  essa  presença corporal  expressiva  que dará

sentido à roupa, pois uma mecanização pura dos corpos não realiza, como no desfile Corpo

Cru de Fraga,  as possibilidades  plásticas e expressivas próprias ao espaço dos desfiles de

moda,  justamente  como  espaços  de  experimentação  de  aparições  humanas,  por  meio  de

corpos vestidos. Os corpos se coadunam a texturas, espessuras e formas de tecidos e peças e

proporcionam formas corporais dinâmicas, que o modelam em seus gestos e movimentos e o

fazem conhecer  e  expressar  o  mundo  e  os  valores  de  presença  humana  enquanto  corpos

vestidos a partir do uso. Como nos mostrou Merleau-Ponty (1999), em seu exemplo da pluma

no  chapéu  como  extensão  do  corpo  na  execução  do  movimento,  a  roupa  promove  uma

memória corporal quanto ao seu uso, que é incorporada e manifestada como expressão do
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corpo, ou seja, como forma própria de ser do corpo em questão com aquela peça vestimentar.

Além de conferir as visualidades do corpo vestido, a roupa imprime movimentos e gestos

corporais diferentes em estruturas corporais diferentes, que trazem, além de tudo, esquemas

corporais diferentes: essas variáveis promovem experiências únicas da relação corpo-roupa e

revelam, nos detalhes de execução das técnicas padronizadas do desfilar, expressões únicas da

atividade corporal, atualizando-as. 

Obviamente, a reversibilidade dessa relação está posta: também a roupa vai adquirir

sentidos diversos a depender do corpo que a habita. Cada corpo, a partir de sua capacidade

expressiva, dará contornos significativos próprios à roupa, fazendo com que o corpo vestido

emerja como uma unidade de sentido aos olhos do outro, investido intencionalmente para a

comunhão de sentidos que acontece quando entra em jogo o julgamento sobre o gosto:

Compreende-se,  assim,  que  a  expressão  faz  a  significação  existir,  e  com  isso
estabelece um vínculo entre o indivíduo que se exprime e o outro a quem se dirige o
ato de expressão. Temos aqui em elo comunicativo primordial, no sentido de estar-
junto, de partilhar algo. Nesse viés interpretativo pode-se pensar que a expressão dos
modos de aparecer através da moda, ou seja, da modelação da aparência corporal,
estabelece  um  dos  primeiros  vínculos  entre  os  homens  aculturados.  Há  aí  uma
comunicabilidade entre corpos, entre estilizações de presença. (CIDREIRA, 2013, p.
119). 

Quando  Cidreira (2005) explicita  que a roupa parece só adquirir  seu sentido pleno

quando vestida,  significa que o que realmente determina o sentido de uma vestimenta é a

presença corporal que a ilumina. É justamente cada corpo e sua dimensão expressiva que irá

realizar a potência expressiva de cada roupa, e de maneiras diversas para cada um deles. O

que aconteceria com a visualidade do corpo vestido se, ao invés de a modelo da entrada 17

(no tempo 3m33s) do desfile da Animale – (Vídeo 11) (YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016) –,

que percebemos como um andar corrente completando a fluidez do vestido que usava, fosse

vestido pela modelo da entrada 10 (no tempo 2m09s), uma das que notamos como um andar

brusco? Certamente, a fluidez do tecido seria movimentado de forma diferente, talvez com

uma flutuação mais atribulada visualmente,  pois os próprios movimentos mais bruscos do

andar e dos braços dessa modelo a fariam aparecer como um outro corpo vestido. Portanto,

quando  as  modelos  se  apresentam  como  corpos  vestidos  visando  um  direcionamento,

realizam-no a seu modo, em que os vazamentos corporais são inevitáveis. Por isso, vamos

considerar a realização da representação nos desfiles de moda como uma reapresentação dos

corpos, pois eles são recolocados enquanto presença no mundo a partir de um direcionamento

e de uma roupa, reapresentando, também, as formas de ser e estar no mundo pretendidas pelo

desfile no qual atuam.
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Performance e performatividade

Ao tratarmos do desempenho da modelo nas passarelas, uma questão que emana sobre

a ação do corpo vestido em desfiles de moda é, novamente, a ideia de performance: o elenco

de acepções  possíveis  para esse termo,  levantado por  Glusberg (2005),  oferece também a

palavra  desempenho  como possibilidade  de  definição,  bem como outras  correlatas,  como

execução,  atuação e  ação.  Por  outro lado,  vimos que  podemos nos  referir  à  performance

enquanto linguagem artística, cujas especificidades teóricas e práticas experimentais fogem a

um enquadramento de definição precisa. O campo de possibilidades de designações da arte da

performance abre-se a tipos de atividades e ações em que há um empenho do corpo para

compor uma apresentação de viés estético, que proponha transformações no público e, por

vezes, ao próprio performer. A partir dessas definições e práticas que nos apresentam uma

gama variada  de considerações  sobre a  performance  corporal,  que  vão do desempenho à

atuação e à transformação, podemos pensar sobre a existência de dimensões performativas ou

graus de performatividade das formas de aparição dos indivíduos e seus corpos.

Ao considerar, entre outros estudiosos, a proposta de Goffman (1985), da observação

da  realidade  social  a  partir  da  perspectiva  da  representação  teatral,  André  Helbo (2011),

filósofo  e  pesquisador  da  semiologia  das  artes  do  espetáculo  vivo,  contribui  de  forma

relevante ao se debruçar sobre a ação espetacular e o fazer performático. O autor se questiona

sobre os limites de se pensar o mundo no âmbito de uma performance espetacular, no que

podemos estender ao questionamento quanto ao papel e à atividade corporal com a roupa e as

formas de aparição dos indivíduos enquanto corpos vestidos, nos contextos das artes vivas do

desfile de moda e do real do cotidiano no uso das roupas. Como via de possível investida ao

questionamento  levantado  pelo  próprio  autor,  ele  indica  a  existência  tanto  de  uma

performatividade pura (do signo espetacular por si mesmo) quanto de uma performatividade

integrada (percebida enquanto signo de outra coisa, ou seja, representação). 

Nesse  aspecto,  Cidreira (2012),  em  Moda  e  Performance,  faz  uma  analogia

interessante  do  posto  por  Helbo,  através  da  qual  evidencia  a  diferença  entre  a  ação  do

indivíduo no cotidiano e nas artes do espetáculo. A autora entende a  performatividade pura

como aquela em que a intenção não estaria  presente,  e se relaciona  à forma com que os

indivíduos  espontaneamente  compõem sua  aparência  e  se  mostram através  de  seu  corpo.

Assim, quando Cidreira afirma que a aparição carrega um caráter espetacular e performativo,

admite a performatividade pura das cenas cotidianas e as considera como formas de aparição

espetaculares. Exemplificamos esse tipo de performatividade com os momentos de aparição e
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ação nas diversas situações do dia a dia, em que cada um compõe sua aparência utilizando

maquiagens, tatuagens, a vestimenta e a moda, bem como através dos movimentos do corpo,

expressos em postura, andar e gestos.

Aqui,  vamos entender que essa pureza performativa das situações do cotidiano e a

não-intencionalidade  das  elaborações  das  formas  do  “como se  quer”  ou  “como se  deve”

aparecer se referem a construções que o próprio sujeito realiza na vida corrente142. Mas essa

investida nas formas de aparição pessoais não nos parece propriamente análogo a um ator que

constrói  um  personagem,  e  mais  uma  maneira  espontânea  que  propriamente  uma

intencionalidade. Helbo (2011) irá se referir a uma noção de representação, quando propõe a

performatividade de tipo integrada,  esta  sim como de uma intencionalidade  mais  latente.

Acreditamos,  junto  a  Cidreira (2012),  que  podemos  enquadrar  nela  os  aspectos  que

compreendem o nosso objeto: seria, como também afirma a autora, o caso das modelos dos

desfiles de moda, em que a dimensão da representação estaria de alguma forma “integrada” à

sua disposição e desempenho. Como mostramos, a elas é demandado que realizem como que

uma representação  de  algum tipo de mulher  ou mesmo que encarnem e demonstrem um

sentimento, na tentativa de influenciar o público a partir desses “tipos”: figuras humanas que

comuniquem, mais do que na expressão do rosto, determinados sentimentos personificados

através  do andar  e dos movimentos  do corpo, que devem agir  em conjunto com a roupa

proposta pela coleção. Essa representação é realizada pelas modelos dos desfiles de moda

como uma reapresentação se si e das sugestões de presença humana.

O que podemos perceber a partir dessa classificação é que existem formas e objetivos

diferentes de apresentação e, mais que isso, formas diversas de (se) apresentar, reapresentar e

mostrar o corpo. Tais ideias se vinculam às de representação e espetacularidade apresentadas

por Goffman (1985), que acionamos em Helbo (2011) a partir noções de performance pura e

integrada. Suas considerações sobre performatividade se baseiam nas elaboradas por Austin,

que considera a própria condição corporal no ato performativo: ou aquela que tem o próprio

corpo como enunciado na sua execução, ou seja, “quando dizer é fazer” (p. 10), ou aquela em

que o corpo se integra a condições estabelecidas para a realização do ato:

[…] dans un espace déterminé, dans la relation entre un acteur/performeur et son
environnement,  le  corps  devient  autre  chose  qu’un corps  parce  qu’il  est  regardé
autrement par l’acteur et par le spectateur, qui se mettent d’accord sur les conditions
d’énonciation.143 (HELBO, 2011, p.11)

142 Mesmo como identidades múltiplas e cambiantes  que proporcionam várias formas de ser e  aparecer  do
sujeito.  Sobre identidades múltiplas, ver a obra A identidade cultural na pós-modernidade, do sociólogo e
teórico da cultura Stuart Hall.

143 Em tradução livre: “em um espaço determinado, na relação entre ator/performer e seu entorno, o corpo
torna-se outra coisa que um corpo, porque ele é olhado diferentemente pelo ator e pelo espectador, que se
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Essa  distinção,  que  leva  em  conta  as  circunstâncias,  o  quadro  ou  o  contexto  da

execução, coloca o agente e seu corpo em condições diferentes na atividade performativa. Nas

situações  onde  a  performatividade  é  integrada, especificamente  aquelas  realizadas  pelas

modelos,  o  espaço  do desfile  aparece  como contexto  que,  ao  mesmo tempo,  distingue  e

identifica essa forma de apresentação dos corpos como “desfilar”. Não é somente o espaço

com todas as suas especificidades visuais, como a imponência de uma passarela, o efeito de

luzes e música e a presença do público. Temos, aliado e correspondendo a esses aspectos, o

que comumente deve acontecer nesse espaço – um corpo que se desloque e mostre o corpo

vestido como um “tipo” – e que o caracteriza como tal – um desfile de moda. 

Uma  ação  que  nos  apresenta  tipos  femininos  urbanos,  descolados  e  relativamente

sexys, como ocorreu no desfile da Animale, se coloca como a reapresentação de uma situação

cotidiana, mas cujos elementos são somente análogos – o “como se fossem” os objetos que

existem nas ruas de uma grande cidade. Por isso, são convocados cores, locação e cenário no

ambiente nesse trabalho. De modo análogo, por mais comum que a “mulher  Animale” da

temporada do referido desfile possa ser, as modelos a personificam. Essa forma de aparição,

bastante comum, pode muito bem não coincidir com muitas delas em seus modos cotidianos,

e  vamos  perceber  tanto  aquele  apagamento  relativo  das  personalidades,  que  acaba  por

aparecer na execução geral dos corpos como padronização, sobre a qual se constrói a “mulher

Animale” à visualidade do público, como os vazamentos corporais, as pessoalidades de cada

modelo na reapresentação, pois seus corpos são a forma com que cada uma sabe se colocar e

reapresentar no mundo.  A modelo é uma forma viva de manequim – uma vez preferida no

lugar dos manequins de madeira e cera –, e devemos considerar, na construção desses tipos ou

“mulheres” de marcas e suas coleções, a pessoalidade que dá base a essas elaborações. 

Ora,  a execução das técnicas – da cultura e do desfile – permitem não somente o

controle  corporal,  mas a constante  atualização de seus esquemas pessoais,  e,  deste  modo,

podemos entender  suas formas de aparição,  que se referem também aos modos do corpo,

como  resultados  da  experiência  inevitavelmente  sofrida  pelo  corpo  em  reapresentação  e

performance.  Esse  processo elaborativo  estaria  incluído,  portanto,  no terreno do processo

formativo de que fala Pareyson (1993; 2001). Isso reforça ainda mais a compreensão da ação

corporal, de seus gestos e movimentos, como forma que expressa um conteúdo (cultural e

pessoal), e podemos entender, junto ao referido autor, a implicação dessas duas instâncias, da

“inseparabilidade  de forma e conteúdo” (2001,  p.  62)  na formação e aparição  da matéria

“corpo”.  Nesse  caso,  o  ato  do  fazer,  da  elaboração  dessa  matéria,  coincide,  em  alguma

colocam de acordo sobre as condições da enunciação”.
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medida, com o todo mostrado (o corpo vestido em ação), o que acaba por revelar, em verdade,

o corpo como uma condição performática: cada aparição em desfiles como atualização de

esquemas corporais e os corpos uma mostra constante do processo formativo em si.

Tais  argumentos  nos  levam  a  considerar  a  existência  de  certos  graus  de

performatividade,  no  quanto  de  representação  foi  investido  pelas  modelos  nos  desfiles

analisados e no quanto de si próprias se refere a esses modos de por o corpo. Os diferentes

tipos de desfiles, ou seja, as condições contextuais, vão determinar o quanto de intenção e

representação as modelos deverão investir sua presença, através de seus corpos em relação

com a roupa. A forma do tipo feminino bastante comum apresentado pela Animale – (Vídeo

11) (YOUTUBE; FF CHANNEL, 2016) –, como ilustramos, foi construído a partir do andar

rápido enquanto técnica do desfilar padronizado e da relação de cada corpo com o tipo de

roupa apresentada pela marca.  Talvez a atitude da modelo da entrada 41 (no tempo 8m27s),

ao levantar a roupa que cai ao final do desfile, seja um ato não-intencional e uma resposta

pessoal a um imprevisto, mas cuja desenvoltura ágil nessa execução possa ser uma resposta

reapresentada, relativa ao tipo de demanda e direcionamento específicos a uma mulher chique

e urbana, um movimento e um gesto que esse tipo de mulher faria a partir dos gestos dessa

modelo,  ao  contrário  de  um levantar  da  peça  de  maneira  mais  tranquila  e  lânguida,  por

exemplo.

No caso do desfile da Água de Coco, existe o direcionamento da reapresentação de um

tipo sofisticado e praiano, realizado nos movimentos calmos e na placidez da face. Mas a

presença das modelos conhecidas já, novamente, a condição de reapresentação, pois apresenta

uma dualidade entre a representação e a apresentação (ou presença) de si, em seus gestos,

movimentos e mesmo nas expressões faciais, pois o desfile, além de convocar uma “mulher

Água  de  Coco”  daquela  estação,  evoca  a  condição  da  modelo  aparecendo  enquanto  tal:

modelo.  Ao  que  parece,  ela  não  deve  se  furtar  a  controlar  de  maneira  demasiada  a  sua

presença pessoal, pois é essa mulher ou tipo que é sustentado pelo desfile; no entanto (e por

isso  mesmo),  as  técnicas  do  desfilar  não  deixam  igualmente  de  ser  realizadas  por  esses

corpos-modelos que são, há essa altura, também corpos-desfile. Já no desfile da  Lab, essa

permissividade à apresentação de si também acontece em alguma medida, mas de maneira

diferente: além de trazer algumas modelos não-profissionais, a presença de Ellen Oléria como

corpo conhecido já figura como um direcionamento de aparição relativo à personalidade, tal

como ocorreu no desfile da Água de Coco. 

Enquanto  na  Lab e  na  Água  de  Coco existem as  figuras  conhecidas,  que  devem

aparecer  como vazamentos  de  si  mesmas,  Ronaldo  Fraga demanda  explicitamente,  como
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vimos, que as personalidades  sejam expostas através  de cada presença e desempenho das

modelos trans, de modo a termos observado aproximações maiores desse desfile com as artes

de performance, aquelas que acabam demandando, em alguma medida, transformações de si

por  meio  de  suas  ações  corporais.  É  justamente  no  interior  da  linguagem  artística  da

performance,  como que em contradição  a  uma condição representativa  e/ou ficcional  das

artes, que a ação das modelos dos desfiles de moda é evidenciado como reapresentação. O

grau de performatividade aí parece ser aquele que evidencia esse aspecto da vida como arte,

especialmente do corpo como arte, ou ainda da experimentação da vida, através do próprio

corpo, como arte.

Temos, portanto, um campo relativamente grande de atividades do corpo nos desfiles

de moda, quando levamos em conta a existência de tipos de desfiles diferentes e demandas

diversas de coreografias, de investimentos e intenção corpo-sujeito. Pensar o papel da modelo

nos desfiles de moda se localiza, assim, entre a mostra – e sua aproximação com uma simples

ação cotidiana – e a performance – esta carregando o inevitável peso de sua ligação com o

mundo das artes cênicas e da atuação. Em A performance como representação da presença144,

Monclar  Valverde (2015) apresenta uma preocupação quanto à existência  de uma posição

extrema “que vê a performance como uma forma de expressão singular e inédita”. A atividade

da modelo é constantemente questionada justamente se um ir e vir mecânico, se cotidiano, ou

se uma performance. Isso reverbera os questionamentos até aqui evocados, especialmente por

Goffman (1985)  e  Helbo (2011),  sobre  a  dimensão  performativa  existe  nas  atividades

humanas,  para  além  das  artes,  e  do  postulado  por  Merleau-Ponty,  sobre  o  corpo  e  sua

condição sensível, com “um desempenho comportamental expressivo” (VALVERDE, 2015,

p. 65) em suas disposições e atitudes. 

Em segundo  lugar,  Valverde se  preocupa  com  o  outro  extremo,  a  partir  do  qual

prudentemente pondera que “se tudo é performance, nada é performance” (idem, p. 66), ao

que propõe:

[…]  é  necessário  também  relacionar,  sem  confundi-los,  a  performatividade
espontânea do corpo vivo, mergulhado nos empenhos habituais e mesmo banais do
cotidiano, e os aspectos espontâneos de uma performance voluntária.  Enquanto a
primeira remete a uma intencionalidade operante, ligada silenciosamente à própria
motricidade (concebida como forma natural de habitar o mundo), a segunda supõe
uma intencionalidade tética,  que, no entanto,  visa à comunicação em seu sentido
mais originário de comunhão, coexistência e co-presença, e não apenas como uma
“troca de informações”. (VALVERDE, 2015, p. 66-67).

No caso dos corpos nos desfiles de moda, temos a realização de uma atividade em que

o  corpo  não  deixa  de  apresentar  sua  forma  própria  de  habitar  o  mundo,  em  gestos  e

144 Artigo realizado no âmbito das comemorações do centenário de Merleau-Ponty.
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movimentos,  mas realizados  no  âmbito  de  uma mostra  intencional,  que  aponta  para  uma

comunhão em sentido estético – ou seja, da ativação do sensível e da coletividade do gosto, a

partir da comunicabilidade do que é mostrado enquanto tipo corporal e corpo vestido.

Quanto à performance realizada por modelos em desfiles de moda, nossa pretensão

não se circunscreve a uma preocupação classificatória, e por isso mesmo, vamos reconhecer a

dimensão performativa envolvida nesse modo de apresentação: um tipo de performatividade

dos corpos que se insere em um espaço de teatralidade, aquele que é realizado com objetivo

ou intencionalidade localizados entre a mostra e a representação e que funciona efetivamente

como uma reapresentação, seja o desfile um instrumento comercial ou uma obra de arte, seja

o papel da modelo o da mostra ou o da atuação. O desfile de moda, como já o admitimos, um

lugar criativo da sugestão de formas de aparição, é, por sua própria condição, esse ambiente

híbrido entre  as linguagens artísticas  e do usual,  o que nos leva a por em questão o que

emerge desse por em forma na realização do agente/modelo, que está entre uma pessoa que se

desloca e um ator, que representa uma ideia ou se reapresenta como um tipo feminino.

Tipos e personas

Ainda que, por vezes, a linguagem artística da performance apresente considerações

de  certo  modo  exclusivistas  quanto  a  uma  pureza  de  intencionalidade  na  ideia  de

performance,  um autor  da  área,  como  Cohen (2002),  acaba  por  questionar  justamente  o

naturalismo frequentemente creditado à performance: ele afirma que não se trata de uma ação

que é somente espontaneidade, mas uma atividade de simbolização. Isso incide diretamente

na  reflexão  sobre  a  atividade  da  modelo  nos  desfiles  de  moda,  quando se  discute  a  sua

qualidade de performadora de uma demonstração, como um cabide ou um manequim inerte

de vitrine, ou, do lado oposto, como uma atriz, que daria vida a personagens nas passarelas.

Nessa perspectiva, qual seria o lugar da modelo enquanto agente no desfile de moda?

Em primeiro lugar, devemos considerar a classificação da própria forma “desfile de moda”, o

qual  já  reconhecemos  como extremamente  diversificada,  que  comporta  tipos  que  vão  da

mostra mais comercial  à performance enquanto linguagem artística;  cada um dos tipos de

desfiles  demandará  ações  diferentes  das modelos,  enquanto agentes  dessa mostra.  Entre  a

mostra, expositiva e crua, a representação, em que há o “reconhecimento de um espaço de

ficção”  (ZUMTHOR,  2007,  p.  40),  e  a  performance,  antiteatral  ao  se  distanciar  de  uma

“forma de atuação em que prepondera a interpretação (na medida em que se caminha em cima

da personagem).” (COHEN, 2002, p. 57), podemos afirmar que o caráter variável do desfile o
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coloca nesse lugar do entremeio. Portanto, entre a demonstração e atuação, o papel da modelo

nos desfiles de moda estaria justamente num entre esses dois polos; assim como o espaço do

desfile  é  híbrido,  a  modelo,  como  um  dos  elementos  que  compõe  esse  formato  de

apresentação, também estaria nesse lugar do híbrido. 

A dúvida quanto à aproximação da atividade da modelo à criação de uma personagem

se apoia na identificação do desfile como uma história que se queira contar, na existência, em

certa medida, de alguma narrativa. Cohen admite que, junto a atuante e público, existe mesmo

o texto, compondo a dimensão cênica da performance. Isso nos leva a crer que, em verdade, o

tipo de atividade da modelo vai depender dos objetivos da moda, que serão refletidos  na

existência  (ou clareza)  do texto ou narrativa do desfile.  Considerando que a variedade de

desfiles de moda – e, portanto, a variedade de formas de sugestões de aparições humanas –,

não devemos tomá-lo como uma obrigação de realizações de representação, mas como uma

de suas possibilidades. Desfiles mais demonstrativos parecem pouco contar alguma história,

somente mostrar a roupa no vai e vem de belos corpos magros; mas devemos ter em conta que

a simples construção da peça informa um argumento através do qual se criou o estilo da roupa

mostrada. De outro lado, por exemplo, já a presença dos corpos gordos ou trans nas passarelas

da  SPFW42 indica  alguma  premissa  ou  pretexto  que  conta  situações  a  qual  a  moda  se

vinculou,  em cada um desses casos,  para a sua mostra.  Alguns desfiles,  como os citados

espetaculares de John  Galliano, são exemplos de como o texto ou narrativa pode existir de

forma bastante  explícita  em mostras  de  moda,  demandando  atitudes  das  modelos  e  seus

corpos que as revelam análogas a personagens.

O que dá a característica de representação a um espetáculo é o caráter ficcional: o
espaço e o tempo são ilusórios (se reportam a um outro instante), da mesma forma
que os elementos cênicos (incluindo os atores) se reportam a uma “outra coisa”. Eles
“representam algo”. O público é colocado numa postura de espectador que assiste a
uma “história”. Tudo remete ao imaginário. E aqui existe mais um paradoxo, que
fica claro se pensarmos em termos da cena naturalista.  Quanto mais eu entro na
personagem,  mais  “real”  tento  fazer  essa  personagem,  mais  reforço  a  ficção  e,
portanto, a ilusão. Quanto mais me distancio, “representando” a personagem, e não
tentando  vivê-lo,  mais  eu  quebro  com  essa  “ilusão  cômica”.  Essa  quebra  me
possibilita a entrada num outro “espaço”. Aquele evento (um espetáculo para um
público) passa a não ser mais o de uma representação, mas o de uma outra coisa, que
pode  ser  um rito,  uma  demonstração  etc.  […]  À medida  que  se  quebra  com a
representação,  com a ficção,  abre-se espaço para o imprevisto,  e portanto para o
vivo, pois a vida é sinônimo de imprevisto, de risco. (COHEN, 2002, p. 96-97).

Quanto  à  existência  ou  não  de  um  texto  ou  narrativa,  Cohen argumenta  que  o

rompimento do discurso narrativo leva a intenção do performer e seu corpo do “o que” ao

“como”, em que “fica claro que a habilidade é dela, da performer, e não de uma personagem

que ela esteja ‘representando’” (2002, p. 67). Reside aí o questionamento sobre a dimensão da

atuação da modelo,  o  qual  nos  perguntamos,  agora,  sobre o que o desfile  coloca  à  vista
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enquanto corpo vestido: nesse espaço de mostra que envolve artisticidade para a venda de

roupas, em que a modelo realiza uma ação híbrida, encarnaria mesmo uma personagem ou

outra coisa? 

Temos,  portanto,  que,  além  do  desfile  de  moda  em  si,  a  dubiedade  entre  a

representação e a demonstração recai na própria ação das modelos. O próprio autor reconhece

mesmo uma ambiguidade entre o performer e uma personagem representada. Aqui, também

vamos reconhecer uma ambiguidade – ou, como preferimos, seu lugar em um campo híbrido

–, quando nos reportamos à habilidade da modelo, pois podemos localizar o seu ir e vir tanto

no campo do “o que”, por sua condição demonstrativa da roupa em si, quanto do “como”, no

sentido de como realizará essa demonstração, no interior de um direcionamento prévio de um

tipo  de  mulher  específico  que  deve  transparecer  no  desfile  por  meio  de  sua  ação.  Não

devemos esquecer que,  uma vez substituindo os manequins  imóveis  de madeira  e cera,  o

objetivo mesmo da presença da modelo como corpo vestido em desfiles de moda é mostrar

como o corpo humano acontece e aparece  com (ou  em relação145) a roupa, seu caimento e

plasticidade, que se reportam diretamente às possibilidades cinéticas e às formas corporais.

Com base nessa perspectiva,  poderíamos pensar nos “tipos” humanos pedidos pela

Lab como oscilantes, pois estaria entre algo como “mulheres diferenciadas em aparência para

o  espaço  de  desfiles  de  moda,  mas  seguras  de  si”,  ainda  que  se  reconheça  uma  maior

permissividade  (e  mesmo demanda)  da presença  de algumas  das  modelos  quase  como si

mesmas. Os corpos conhecidos do desfile da Água de Coco, que “fazem o papel” de modelos,

agregam e demonstram essa sua condição ao tipo feminino demandado: a “mulher sofisticada

que  passa  férias  nas  Maldivas”.  De maneira  bem oscilante  entre  o  ficcional  e  o  real,  as

modelos do cabaré de Ronaldo Fraga entram no espaço ficcional para contar uma história, se

reportando a essa outra situação que não a da vida corrente, com sua ação corporal vinculada

a um ambiente e uma situação imaginários; ao mesmo tempo, essas modelos trans deveriam

explicitamente aparecer enquanto tais, uma “personagem” trans de si mesmas. A dubiedade

existe  também  quando  entra  no  campo  dos  desfiles  mais  comerciais  e  próximos  a  uma

demonstração do cotidiano, como o da Animale, em que o “tipo” “mulher chique e urbana”

existe como tal aos olhos do observador, ainda que pareça realizar somente mais um andar de

mostra de desfiles de moda.

Frente  a  tal  ambiguidade,  poderíamos,  junto  a  Cohen,  falar  de  “níveis  de

simbolização” e “níveis de realidade” (2002, p. 67), quando observamos não propriamente

145 Devemos lembrar que o desfile, como espaço das possibilidades do humano, pode ser realizado a partir do
corpo nu, o que não desvincula o discurso da moda da relação com a roupa – no caso, da falta da roupa.
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uma  representação,  mas,  como  reapresentação,  ainda  assim  atos  revestidos  de  caráter

simbólico, em que, no caso das modelos e seus corpos, resultam ora em representações, ora

mais  como  operadoras  da  dinâmica  proposta.  Isso  nos  leva  a  uma  ideia  interessante

apresentada pelo autor, que pode ajudar no impasse da atuação/representação/performance das

modelos dos desfiles de moda, de uma forma quase geral: a ideia de persona. Na construção

das  figuras  –  termo  que  Cohen (2002,  p.  106)  indica  ser  mais  apropriado  do  que

“personagem”, no interior da linguagem artística da performance –, o autor vai afirmar que: 

Na performance geralmente se trabalha com persona e não personagens. A persona
diz respeito a algo mais universal, arquetípico (exemplo: o velho, o jovem, o urso, o
diabo, a morte etc). A personagem é mais referencial. Uma persona é uma galeria de
personagens  […]  O  trabalho  do  performer  é  de  “levantar”  sua  persona.  Isso
geralmente se dá pela forma, de fora para dentro (a partir da postura, da energia, da
roupagem desta persona).

A  modelo  trabalha  justamente  com  arquétipos  –  que,  inclusive,  no  dicionário

(MICHAELIS, 2018) significa ideal, exemplo, modelo –, e por isso viemos nos referindo ao

seu trabalho nas passarelas como uma elaboração de “tipos” e não necessariamente de uma

personagem. É um tipo, ou persona, da mulher independente, de um chique  sexy e urbano,

como mostrado sob diversas nuances e modos corporais pelas modelos da Animale, enquanto

a  Água de Coco levou às passarelas  personas de uma mulher sofisticada que veraneia  na

praia, ainda que se identifique que elas sejam modelos e ex-modelos conhecidas. Não há a

construção de uma personagem de forma bem definida, profunda em nuances e camadas, e

sim uma reapresentação dos corpos das modelos, com seus esquemas corporais e técnicas do

desfilar,  como  personas;  quando  nos  referimos  ao  tipo  feminino  pedido  pela  Lab,  de

“mulheres diferenciadas,  mas seguras de si” é justamente sobre esse indicativo geral,  que

deveria ser levantado e elaborado por todas as modelos do mesmo desfile.

No  seio  de  um  direcionamento  homogeneizante,  para  “‘levantar’  sua persona”

(COHEN, 2002, p. 106, grifo nosso) as modelos devem investir as suas capacidades corporais

entre as técnicas do desfilar, próprias a sua atividade, e os modos únicos com que os realizam.

A generalidade  do  direcionamento  sobre  as  personas  que  devem encarnar  revelam  certa

indeterminação,  abrindo  caminho  justamente  às  formas  pessoais  da  execução  do  padrão.

Acabam por evidenciar as nuances da presença, comuns ao humano, e que vão depender da

trajetória de vida dos executores (e se são modelos profissionais ou não, corpos padrão ou

outros  tipos)  e  dos  níveis  de  simbolização  de  que  fala  Cohen,  pedidos  em cada  desfile.

Embora acreditemos que na linguagem artística da performance a construção que se dá “de

fora  para  dentro”  se  refira  a  uma  atividade  que  seria  mais  transformadora  ao  próprio

performer – quando nos arriscamos a localizar as modelos do desfile de Ronaldo Fraga –, ela
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também acaba por nos indicar que os esquemas corporais são assim atualizados e, ainda, que

cada uma levanta sua persona com base em suas particularidades  culturais  e  experiências

pessoais  anteriores  (como  as  técnicas  e  os  esquemas  corporais),  auxiliados  e  mesmo

circunscritos, em movimentos e valores, pelas roupas, adereços, maquiagens e pelos estímulos

sensoriais e físicos do espaço do desfile de moda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos desfiles de moda, é o corpo, como corpo vestido, que impera. Nossa tese mostra

que seu papel não é apenas figurar como imagem de moda, mas como unidade expressiva

primordial  na  realização  desse  formato  de  apresentação.  É  o  corpo,  por  sua  aparência  e

atividade,  entre técnicas  do desfilar  e sutilezas  de desempenhos e formas,  quem  realiza  a

mostra  expressiva  do  corpo vestido  em suas  potencialidades  plásticas.  Essa  dimensão  do

corpo é frequentemente invisibilizada por processos mercadológicos, capitalistas, industriais e

imagéticos.  Nessas instâncias, onde a imagem nos atrai  e é estratégia,  capta-se o belo, ao

tempo em que,  por seu poder de sedução social,  são apontados os problemas referentes a

imagens massificadas, como as do corpo, elencadas pelo mundo da moda. No nosso percurso

de pesquisa, procuramos investigar mais a fundo o corpo em suas nuances, a fim de descobrir

o que ele poderia fazer e ser no espaço dos desfiles de moda,  mesmo em uma lógica de

fixação de formas e adestramento de movimentos,  onde reside socialmente a metáfora do

cabide.

Ao longo de  seis  capítulos,  buscou-se  partir  da  perspectiva  do  por  em forma dos

corpos em desfiles de moda, para tentar dar conta da dimensão da metáfora a eles associado,

no seio de uma aparição que reconhecemos, antes de tudo, como complexa. Gostaríamos de

destacar  algumas  percepções  e  considerações  que  pudemos  observar,  especialmente  em

relação aos elementos constitutivos do dito corpo cabide: ao seu aspecto, que se refere às

formas do corpo e à sua consideração como padrão de beleza, e à sua função, que se refere à

atividade de mostra que realiza e aos modos corporais.

Quanto à forma, atestamos, pelos quatro desfiles analisados da  SPFW42 –  Animale,

Lab,  Água de Coco e  Ronaldo Fraga –, que a maioria das modelos femininas elencadas se

enquadra no padrão magro (e branco), comum ao mundo da moda e seus desfiles. Mas já

nesse quesito, pudemos observar certos limites da padronização, se não na sua forma geral

magra, em detalhes das estruturas de cada corpo magro, como tamanhos de cinturas e quadris,

além de rostos e seus elementos, como olhos e bocas, tipos e cores de cabelos. O  aspecto

variante dos corpos magros se afirma, portanto, como um dos elementos que justificaria os

castings (seleções) para desfiles de moda, na busca pelas imagens corporais mais condizentes

com as propostas vestimentares e criativas das coleções das marcas e estilistas. 

A  SPFW42 nos  oferece,  ainda,  uma  outra  perspectiva  de  sugestão  de  corpos  em

desfiles de moda, a da possibilidade da diversidade,  confirmando um movimento atual da

sociedade,  de  questionamentos  sobre  a  solidificação  da  beleza  calcada  na  magreza,  que



315

reivindica o deslocamento do trabalho das sensibilidades pelas imagens da moda a outras

formas de corpo. Por um lado, devemos atentar que já há algum tempo no nosso recente

século XXI, as modelos com rostos de beleza clássica e bastante simétricos mesclam-se às

que são consideradas exóticas, de beleza estranha, e mesmo feias no senso comum, como já

citamos (INCRÍVEL, 2018; PARA OS…, 2017). A beleza, nesse caso, a facial, amplia-se a

formas que escapam ao assentamento do que já é considerado belo, tocando a sensibilidades

do observador de outras formas. Vamos reconhecer, ainda, que a moda tem se aberto a novas

propostas de aparições corporais não somente como um recurso criativo do diferente, mas a

partir de uma real inclinação contemporânea à luta pela aceitação e democratização do gosto e

da beleza: foi esse movimento, por exemplo, um dos impulsionadores da presença da Lab e

sua proposta de corpos diversos, em um local do privilégio histórico do magro e do branco

como a SPFW.

Por outro lado, a aparição de corpos e belezas diversas não deixa de estar inserida em

uma lógica de mercado, em que “a moda na moda” funciona também como uma oportunidade

de  markting, em que corpos diversos estão sendo utilizados como agregadores de valor às

marcas de moda atualmente. No entanto, preferimos reconhecer também essa oportunidade

como chance de presença e ocupação dos espaços por outros corpos que não os padrões de

beleza. Oportunidade, igualmente, de os desfiles de moda se realizarem, plenamente e de fato,

enquanto evento que deve funcionar tanto como apresentação e mostra mercadológica, como

enquanto possibilidade de experimentação de corpos humanos, em sua dimensão formal e

expressiva: possibilidade de reconfiguração e abertura das ideias de beleza na sociedade. Por

essa razão, consideramos importante trazer os corpos “diferentes” dos desfiles de moda da

Lab e de Ronaldo Fraga, já que, a partir do momento em que passam a aparecer nesse espaço,

também passam a ser corpos de desfiles de moda. Os “corpos diferentes” – como nomeamos

na tese – foram efetivamente elencados na SPFW42, para a produção de sentidos que vem das

passarelas  para  a  sociedade  e,  para  além  das  motivações  estratégicas  mercadológicas  ou

artísticas, representaram, propuseram, ultrapassaram, ampliaram as regras de beleza humana,

o  cânone  das  modelos  magras  do  mundo  da  moda,  justamente  a  partir  desses  podiums

contemporâneos.

Uma vez que, nos anos 1960, a utilização de alguns corpos fora dos padrões tinha

como motivação maior a própria criação de moda e mesmo uma tentativa de aproximação

com a arte, hoje corpos diversos têm sido convocados, além disso, justamente com base em

uma demanda mais ampla, a da diversidade, que tem se estendido à sociedade de maneira

geral e global. E por isso, esperamos que seu impacto tenha frutos mais fortes, capazes de
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reestruturar os valores sobre a beleza, e de forma mais duradoura, de modo a operar uma real

mudança inclusiva nos desfiles de moda quanto aos corpos que apresenta.

Se  essa  investida  é  passageira  ou  continuará  a  acontecer  e  mudará  os  rumos  da

consideração da beleza na sociedade a partir da moda e de seus desfiles, ainda não podemos

atestar. Tal fato pode mesmo parecer pretensioso, quando localizamos, na  SPFW analisada,

uma  maioria  de  corpos  magros,  e  proposições  diferentes  que  tiveram  propriamente  dois

desfiles  (da  Lab e de  Ronaldo Fraga),  entre  26, como representantes  da possibilidade  da

diversidade corporal da edição. Ainda, a diversidade corporal na moda parece utópica quando

nos deparamos com notícias recentes, como a de que uma das modelos plus size mais famosas

do Brasil, “Fluvia Lacerda cria próprio vestido de gala após negativas de marcas” (QUEM;

MORO, 2018).  Isso porque parece  ser  difícil  ao corpo,  em suas  formas e  silhuetas,  uma

abertura efetiva aos padrões de beleza há muito culturalmente estabelecidos. Como vimos,

temos um processo histórico de certo emagrecimento no mundo ocidental e de julgamento de

corpos gordos como o oposto ao magro ideal, em beleza e mesmo em saúde – ainda que o

volume corporal não corresponda necessariamente a um corpo sem saúde.

Mas  nossas  apostas  são  renovadas  quando  acompanhamos  outras  notícias  sobre

desfiles de moda atuais. Após a  SPFW42, a Lab continuou a levar uma maioria de corpos

negros e outras formas corporais à  SPFW44 de 2017, bem como  Ronaldo Fraga levou, na

mesma edição, corpos diversos às passarelas, como o gordo, o idoso, o deficiente físico e

outros  não  magros,  tematizando  a  praia  como  local  democrático  de  aparições  corporais.

(MARIE CLAIRE; MELLO, 2017).  Mesmo a  Água de Coco, que não apresentou corpos

“diferentes” no desfile analisado da  SPFW42 de 2016, na  SPFW45 de 2018 levou modelos

dos tipos  plus size, grávida, idosa, negras, brancas, sob o tema “Brasil com Z”: “depois da

temporada internacional de moda marcada pela diversidade nas passarelas,  SPFW tem seu

start com desfile com casting celebrando as diferenças” (VOGUE BRASIL, 2018b).

A característica experimentadora dos desfiles de moda é capaz de realizar, de fato, o

que a  palavra  “moda” comporta:  um estabelecimento  depositor  de si  mesmo,  a  mudança

constante  de  si  mesma.  Quando  reconhecemos  os  desfiles  de  moda  como  espaços  de

experimentações e mostra de relações entre corpo e roupa e de formas de aparição humana, a

partir dos objetivos mercadológico e estético para a apresentação de corpos vestidos, espaço

de sugestão de formas de presença, acreditamos que os desfiles de moda não são exclusivos à

presença de corpos magros, e sim locais do trabalho das aparições corporais e de suas formas,

incluindo aí aquelas que a roupa ajuda a construir sobre o corpo e as que o corpo opera em sua

ação com a roupa. 
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Assim, quanto à função dos corpos da moda, eles não são somente suporte para roupas

– para isso, talvez um cabide bastasse –, mas realizam as sugestões de aparição de formas

humanas com as roupas. A roupa não se sobrepõe ao corpo, mesmo em desfiles que têm a

roupa como foco, como o da Animale pareceu sugerir: sem o corpo, o efeito pretendido pelo

estilista, pela marca e pela coleção seriam outros, ou mesmo não seriam alcançados, como a

amplitude das calças e seus tecidos balançantes, ativados pelos movimentos realizados pelos

corpos. Nesse sentido, o movimento corporal é o grande diferencial,  que somente o corpo

humano pode oferecer a essa visualidade. 

As imagens em movimento nos permitiram observar os corpos da moda na plenitude

de sua realização, a partir do próprio corpo em movimento nas passarelas. Vimos que esse

andar sugere a caminhada do cotidiano ao tempo em que dela difere,  a partir  de técnicas

específicas que conformam os corpos em um modo comum identificável. No entanto, também

ficou evidente que cada desfile da SPFW42 analisado compôs sua coreografia de acordo com

suas pretensões  sugestivas,  um primeiro  indício  de  que a  padronização  da ação deve  ser

flexível  a  tais  objetivos.  Quando ultrapassamos  a  unidade  coreográfica  e  nos debruçamos

sobre  os  corpos de  forma mais  atenta,  o  que percebemos  de  mais  significativo  foram as

nuances de diferenças dessa realização de direcionamento homogêneo: alguns ombros mais

tensos  escapam,  passadas  mais  espaçadas  chamam  atenção,  formas  de  desfilar  onde  as

técnicas  apareciam ora como unidades de corpo vestido “limpas” ora truncadas, e mesmo

corpos que, por sua presença, nos faziam esquecer da existência das técnicas, por seus modos

desenvoltos  no espaço dos  desfiles  de  moda.  Da nossa  investigação  sobre  os  corpos dos

desfiles de moda em sua atividade, atestamos, portanto, a existência de vazamentos corporais

no desempenho das modelos na realização das técnicas do desfilar. Nossa tese corrobora com

o que  Merleau-Ponty aponta,  sobre  a  experiência  singular  que  cada  corpo efetiva  com o

mundo: o que emerge como corpo é a forma única de cada indivíduo ser no mundo. Por isso,

afirmamos os corpos, e os corpos dos desfiles de moda, como unidades sensíveis, expressivas

e complexas.

Tal  complexidade  se  localiza,  como  vimos,  nos  processos  do  por  em  forma que

conformam a aparição da modelo nas passarelas, e se efetivam em seu trabalho, justamente

porque está na condição humana, que afasta o corpo dos desfiles de moda de metáforas de

cabides, suas dimensões sensível e intersubjetiva, que finalmente conformam sua aparição e

expressão corporal como personas dos desfiles. Entre a representação e a expressão pessoal

para incarnar os tipos femininos pedidos em cada desfile, preferimos, portanto, a noção de



318

persona, uma indicação geral, um arquétipo, no qual, acreditamos, a modelo se lança para

reapresentar, para aquele contexto, uma de suas possibilidades de aparição corporal.

Se no desfile da Animale pudemos ver uma massa quase que homogênea de “mulheres

urbanas”, em que a suspeita recairia sobre o apagamento das pessoalidades das modelos em

favor da realização dessa persona, foi justamente por percebermos também várias formas de

realizar tais “mulheres urbanas” que localizamos a expressividade de cada indivíduo e seu

corpo nessa realização.  No desfile  de  Ronaldo Fraga,  apontamos uma ação do corpo que

comportaria uma proposta de mais possibilidade de vazamentos corporais, na expressividade

de cada individualidade por meio de seus corpos, quando sugerimos uma maior aproximação

a  performances.  Justamente  porque  reconhecemos  os  corpos  dos  desfiles  de  moda  como

complexos,  atentamos que essa forma híbrida de se apresentar  nesse espaço, que envolve

enquadramentos,  expressividade  e  levantamento  de  personas,  é  o  modo  de  realização,

reapresentação e aparição dos corpos em desfiles de moda. 

Os corpos cabide da moda ganham formas humanas com o advento dos desfiles de

moda,  mas  justamente  por  serem  humanos,  deixam  de  ser  cabides,  mero  aspecto  e

sustentáculo para mostra, conferindo sentidos variados a essa função. Os corpos nos desfiles

passam, então, a oscilar entre a serialização promovida pela padronização do mundo da moda

e o estilo e a expressão que é inerente a todas as estruturas humanas, em formas e modos do

corpo. A questão é que se tem reconhecido somente a perspectiva do apagamento, e mesmo a

do bom desempenho de determinadas modelos, enquanto buscamos atentar justamente para o

que as fazem aparecer  como estilos únicos em meio aos modos padronizados.  À modelo,

manequim humana, viva, é imprescindível e inevitável a dimensão sensível, de onde emana o

modo próprio de acionarem a plasticidade do corpo no uso da roupa, a expressividade que as

animam e sua própria aparição enquanto corpo vestido. A metáfora é livre, no sentido de que

é uma figura de linguagem que pode ser utilizada para enfatizar uma relação de semelhança

entre o termo empregado e a coisa real a qual se faz referência; no entanto, o que destacamos

é a inviabilidade na efetivação da metáfora do cabide sobre os corpos dos desfiles de moda.

O que vislumbramos inicialmente como um olhar sobre essa problemática envolvendo

o tipo de corpo ao qual a metáfora do cabide frequentemente alude – o corpo magro –, se

tornou oportunidade de alargamento do debate sobre as possibilidades expressivas dos corpos

em sua diversidade, sem perder de vista o objetivo da nossa discussão sobre os corpos dos

desfiles de moda, já que, como vimos e afirmamos, outros tipos corporais também podem ser

corpos de desfiles de moda, desfilando e agindo nesse espaço.
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Desdobramentos  possíveis  dessa  pesquisa  seriam  um  estudo  com  as  modelos,

buscando verificar  a  dimensão subjetiva  de sua  atividade  e  ação em desfiles.  Uma outra

iniciativa seria um estudo específico sobre o formato “desfiles de moda” em uma perspectiva

cênica,  observando  sua  configuração  enquanto  composição  ativadora  das  sensibilidades.

Também seria interessante um estudo localizado no campo da recepção, visando observar de

que modo as imagens dos corpos vestidos sugeridos são considerados pelo público – não

esquecendo os estímulos dos desfiles de moda que os contém e os apresentam. Acreditamos,

ainda, que futuramente se poderá debruçar especificamente sobre as ocorrências de corpos

diferentes  em  desfiles  de  moda,  de  modo  a  verificar  os  reais  caminhos  dessa  possível

mudança.
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APÊNDICE A: Ficha de observação do desfile Animale

DESFILE ANIMALE

Data do desfile 23/10/2016

Links https://www.youtube.com/watch?v=K4Hk835feNM
https://www.youtube.com/watch?v=m_5MmN6jQfU
https://www.youtube.com/watch?v=3yy0aQA-kTk
https://www.youtube.com/watch?v=xYXk2vMebYU

1. Aspectos gerais

a) aspectos visuais do 
espaço (locação, tipo de 
passarela e outros 
elementos da cena)

Sala dentro de edifício; lembra uma sala de escritório; paredes 
brancas com altos refletores de chão na frente; chão cinza; 
trilhos de luz pendendo pelo teto na horizontal; começa com 
uma antessala quadrada, onde os convidados estão dispostos em
uma ou duas fileiras nas paredes (demais elementos iguais aos 
da sala grande); no vídeo, só conhecemos essa sala ao final; vai 
para outra grande sala em L por um pequeno corredor (as salas 
quase não se vêem), uma parede inteira de janelas longas de 
bordas pretas, dando para ver, do alto, a cidade de sp; passarela:
é o próprio piso, forma um L, onde os convidados estão postos 
sentados em duas fileiras em cada uma das laterais e duas 
fileiras (uma de costas para a outra) no meio da “passarela”, 
longos bancos brancos acomodam os convidados; passarela 
longa, em formato de percurso, de largura média; cor e aspecto 
geral do espaço: cinza, com pontos pretos e brancos, dá ideia de
urbanidade, ainda mais pela paisagem da cidade, em q sp 
simboliza ainda mais essa ideia de urbano, cidade, uma das 
metrópoles mundiais

b) aspectos visuais do foco
do que é apresentado (que 
são as roupas, combinados
com adereços, maquiagem 
e cabelo e o tipo de 
modelo)

No LOOKS: 41

ROUPAS: bermuda branca cargo até o joelho com faixas de 
amarração na cintura pendendo e fazendo volume, camisa 
branca por dentro da calça com mangas longas ultrapassando 
mãos e camisa ¾ aberta na frente por cima; saia branca até o 
joelho com fenda na frente, parte de cima da saia mais alta e 
faixa de amarração pendendo na frente, top branco costas nuas e
preso pelo pescoço; vestido branco até joelho, tecido como 
pequenas escamas lustrosas, sem manga com babado em um 
dos ombros e faixa de amarração pendendo de um ombro até a 
lateral oposta; vestido amarelo queimado tecido em tramas 
(deixa ver um pouco da pele do corpo por baixo), de mangas 
longas, todo fechado até a altura dos tornozelos; calça larga 
com barra de cima maior e dobrada para frente, dava ar de 
babado para a calça, mas sofisticado, em tecido nobre num look
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todo branco, de cortes e estilo sofisticado, mas cujo blazer tinha
patches (o que dá um ar sofisticado e urbano por esses patches);
o top também em tecido nobre branco e com pequenos 
desenhos, como patches delicados; look de calça pantacourt 
com leve babado nas barras e camisa de manga longa de 
pequenas escamas lustrosas (paetês foscos?) brancas com um 
lado com babado na barra da manga, novamente amarração que 
passava pela frente da calça; calça pantalona com bolsos, mas 
de tecido brilhoso dourado com estampas delicadas de flores, 
num look usado com um top cruzado com a barriga de fora, 
usado com uma camisa de mangas mais longas que o punho, 
aberta na frente, também com tecido sofisticado; vestido da 
mesma estampa dourada da calça, próximo ao corpo e até 
tornozelo, com leve babado na barra; mais outro vestido 
dourado, próximo ao corpo e até o joelho, q traz vários dos 
elementos, como o babado em um dos ombros, a amarração 
pendente e o babado na barra; outro vestido em tramas, igual ao
outro, mas em cor cru/de palha e com leve babado nas mangas, 
sobre as mãos; look de calça/bermuda como pantalona na altura 
dos joelhos, listrada em cor de palha e branco na horizontas e 
bolsos na altura dos joelhos listrados na vertical, as tiras de 
amarração da cintura da calça amarradas em uma fivela aberta e
pendendo, top branco cruzado deixando a barriga de fora e 
camisa branca aberta por cima, cujas mangas ultrapassavam o 
punho e na parte de traz existe algum tipo de amarração menor 
ou puxador/ajustador, cujas pontas também pendem dessa 
camisa por traz; vestido curto de tramas cor de palha, com 
mangas longas ultrapassando os punhos e mãos; vestido abaixo 
do joelho, de tecido nobre, cor bege com listras curvas cor de 
palha, braços a mostra e de laterias cavadas nessa parte dos 
braços e tronco; vestido igual, mas curto e a cor das listras era 
mais acinzentada; bermuda pantalona listrada igual à outra, mas
cinza, compondo look totalmente listrado de branco com cinza, 
com camisa de dentro de listras curvas (igual ao vestido) e com 
camisa listrada de branco e cinza por cima, com listras mais 
largas nas mangas e mais finas nos punhos, que ultrapassam as 
mãos (usada com um dos lados da manga caida); vestido em um
tecido bastante fluido e levemente trabsparente, rosa/salmão, até
o pé e de mangas longas presas no punho, decotão nas costas; 
short com barra de cima maior em babado, com faixa de 
amarração maior e pendendo e pontas levemente desfiadas, top 
cruzado com a barriga aparecendo e camisa por cima, aberta na 
frente e de mangas longas presas no punho e longo atras como 
um trentch coat mais leve, num look levemente 
acinzentado/gelo; vestido até o joelho com leve babado na barra
(com uma ponta atras) e nas mangas longas, tecido leve com 
trabalho manual (como casinhas e furinhos feitos por 
artesanato); pantalona cor gelo com faixa maior de amarração 
da cintura pendendo e camisa de manga ¾ de tecido leve e 
casinhas artesanais com uma amarração fina na frente, gola alta 
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e uma pequena tira de obro; vestido abaixo dos joelhos em 
pequenas escamas levemente cintilantes em cor azul 
acinzentado, com efeito deluz/opaco; saia “pantalona” até os 
tornozelos com fenda atras e uma maior na frente, faixa maior 
de amarração pendendo, cor gelo, mas top de amarração brando 
e camisa branca aberta na frente, com mangas longas 
ultrapassando punho e leve babado na ponta, calça pantalona 
banca com parte da cintura sobrando em babado dobrado, com 
faixa de amarração presa a fivela aberta e pendendo, camisa 
sem manga cavada nas laterais de escamas cinza e azul 
acinzentado; vestido curto de escamas igual ao outro, mas curto;
macacão ou calça pantacourt fluida e camisa com decote 
profundo de manga longa ultrapassando o pulso vermelhos; 
vestido de alcinha próximo ao corpo até o tornozelo, todo 
estampado em liberty de fundo preto, flores azuis e folhas 
verdes, com decote; outrp macacão com decote e em pantacout 
fluido com mangas ultraássando mãos, liberty de fundo 
vermelho e flores rosa claro; vestido até o joelho, alcinha e 
decote, com uma camada leve de babado no meio da saia (como
um peplum mais embaixo) e amarrações na frente na altura da 
coxa, liberty de fundo preto com flores azuis e folhas verdes; 
vestido vermelho lustroso fluido na altura da panturrilha, de 
alcinha, com babado em um dos ombros na cor rosa pink e faixa
de amarração na cor rosa pink, saindo do ombro em direção ao 
quadril oposto, pendendo do lado do corpo; short branco com 
parte de cima maior em babado, preso na cintura com faixa de 
amarração presa a fivela aberta, pendendo, camisa grande 
branca, quase quimono fazendo de camisa (como se fosse a 
camisa q se tem usado desleixada com salto, mas em um tecido 
mais nobre), por dentro do short, deixando decote, mangas 
longas ultrapassando mãos; pantacout branca e camisa longa 
atras e semifechada na frente por amarração com ilhoses, 
deixando partes de pele do corpo a mostra; bermuda/calça 
alfaiat. leve até o joelho branca, com faixa amarração na cintura
baixa, pendendo, um top branco de babado em cima de uma 
camisa colada rosa brilhante, ambos deixando a barriga de fora, 
e, por cima, uma camisa ¾ aberta; vestido rosa lustroso na 
altura do joelho com fenda sob uma das coxas, a parte de cima 
deixando o meio da barriga a mostra e enviesado para um dos 
lados, terminado no ombro em um babado; calça cargo de 
bolsos rosa lustroso, top branco cruzado e camisa branca por 
cima com mangas ultrapassando as mãos; vestido branco, de um
ombro só, cuja “costura” maior fica na frente formando um 
caminho que dá para ver a pele do corpo embaixo (como a coxa
e a barriga do modelo anterior), essa costura é uma amarração 
com ilhoses, cujas faixas de amaração também ficam pendentes;
pantalona branca de amarrações laterias com ilhoses, faixas de 
amarração pendentes, top branco cruzado com barriga à mostra 
e camisa branca por cima, aberta na frente, mangas cobrindo as 
mãos; saia branca com lateral curta e outra até o joelho, com 
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amarração com ilhoses na frente, camisa branca de mangas 
cobrindo as mãos indo por dentro da saia e, por cima, a camisa 
¾ aberta (look em branco e beje bem claro); calça 
clochard/cenoura branca com com ilhoses abertos perto do 
tornozelo, camisa branca sem manga fluida e transparente, mas 
com babados espaçados que escondem os seios; calça clochard/
cenoura branca, com camisa de alça também transparente no 
mesmo estilo da anterior; vestido branco curto e de pontas 
laterais e babados espaçados, fluido e levemente transparente, 
do mesmo tecido das camisas das 2 anteriores, deixam seios 
aparentes atras da transparência; calça clochard/cenoura branca 
com faixa de amarração presa a fivela aberta com faixa 
pendendo com top branco cruzado deixando barriga mostra e 
camisa branca aberta por cima mangas ultrapassando mãos

*bastante liso e uniforme, tem sempre tecido pendendo e/ou 
balançando
brancas, peças maiores e com mais tecido, mas não significa 
que são largas, mas como um despojado bastante sofisticado; 
algumas faixas para amarrações das saias, que pendem soltas ou
em laços na frente dos vestidos e saias; ao mesmo tempo, corte 
bastante simples, mas com o tipo de tecido liso ou com textura 
uniforme, a cor branca e os adereços e cabelo/maquiagem, dão 
ar bastante sofisticado e cosmopolita; algumas mangas em 
babados levemente amplos, mas que não dão um ar 
extravagante, mas sofisticado (pelos mesmos motivos acima); 
sempre uma delicada faixa de amarração pendendo de algum 
lugar;
interessante q 1a peça já deu tom do desfile
apesar de algumas peças curtas, não eram supercurtas, também 
não tinha muito justo (exceto os tops cruzados), havia algumas 
barrigas de fora e algumas transparências
cores: bastante branco, gelo, palha, beje, rosa claro, rosa pink, 
vermelho, liberty homogêneos

ADEREÇOS: 
- sapatos: mule (?) de salto, todo branco com o couro do preto 
do pé todo furadinho; também azul escuro; também vermelho; 
bota toda fechada até o tornozelo, também branca com furinhos;
outra azul escuro de furinhos, salto de acrílico (?); bota igual, 
mas beje; bota igual, até panturrilha, mas branca de listras palha
(no mesmo look dessas cores em listras); bota igual listras 
branca e cinza; idem, listras branca e rosa; idem estapada de 
vermelho e rosa claro (liberty) e outras de preto, rosa 
claro/amarelo queimado e branco (liberty)
- bolsa: pequena, branca com alça de 2 correntes (sendo q uma 
fica pendente; mesma bolsa, mas amarelada (com vestido 
amarelado); bolsa listras branca e palha; bolsas listra branca e 
cinza; bolsa rosa clara (com vestido fluido rosa claro); uma um 
pouco maior, mesclada em 2 tons de azul (como o vestido de 



351

escamas q acompanha), com corrente dourada
- brinco: uma bola colada à orelha e outra num fio pendente 
(assimetria), dourada; outra de bola e cruz pendurada; outro 
com bola e algo q parecia um A ou uma torre eiffel
- colar: gargantilha dourada com bola na ponta, como as fivelas 
abertas; faixa de tecido com a fivela aberta pendurada
- pulseira: dourada e igual à fivela aberta com duas bolas na 
ponta

MAQUIAGEM: pele natural, blush de cor natural, leve 
cintilância (prata) nos olhos em prata ou rosa de vez enquando

CABELO: cabelos aparentemente naturais das modelos, a 
maioria lisos, então repartidos no meio e postos atrás das 
orelhas; algumas de: cabeça raspada, curtos e cacheados, curtos 
e crespos, lisos e de franjas

MODELOS: todas no padrão magro e alto; a maioria branca, 
algumas loiras e algumas de cabelo moreno, duas orientais 
(inclusive Bruna Tenório), uma ou duas ruivas, algumas 
morenas, duas negras

c) aspectos construtores da
ação deste foco (como 
música e coreografia)

Música: Música eletrônica com batida marcada, que vai ficando
mais forte, de ritmo médio

Coreografia: andar ligeiramente rápido (junto à roupa, parece 
remeter à vida urbana na capital paulista), rosto sério; as 
modelos fazem todo o percurso da passarela pelo meio; não há 
retorno pelo mesmo percurso (só ida); não há parada (na frente 
dos fotógrafos, faz curva e continua o percurso

d) considerações gerais 
(tipos de desfile e mood)

Tipo de desfile: Desfile com nuances de Desfiles Estrutura 
(segundo categorização de Duggan): “prezam pelas formas 
possíveis na relação corpo-roupa, na proposição de outras 
maneiras de uso e de novas formas ao humano através da roupa,
cujos formatos são mais abstratos e exploram as possibilidades 
da visualidade da forma do corpo em si”; de cunho comercial 
voltado a um público urbano e sofisticado, brinca com as 
possibilidades da aparição com a roupa no corpo com os tecidos
pendentes e balançantes, mas seguindo tendência mundial das 
calças mais largas e camisas cobrindo as mãos, além da 
sofisticação na paleta de cores e nos tecidos de forma 
cosmopolita. O andar rápido das modelos, aliado ao espaço do 
prédio com vista para os prédios, dá ar urbano sofisticado com o
estilo das roupas e o movimento que os corpos em movimento 
rápido dão a ela. 

Mood do desfile: urbanidade sofisticada.

2. Corpo e espaço
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- a passarela média mediada por pés não parece impedir o andar ligeiramente rápido das 
modelos, justamente porque é caminho só de ida e não atrapalha
- o clima/mood urbano, refletido em algumas peças mas também no ambiente, se alia à 
sofisticação dos tecidos e de algumas peças e o trabalho do corpo flui dessa maneira 
ligeiramente apressada
- o visual do ambiente junto ao corpo vestido compõe um mood urbano, onde o cinza e as 
formas geométricas quadradas e retangulares da sala, das janelas e dos prédios que são 
visíveis através delas são entrecortados pelas figuras humanas que desfilam, ora reificando 
essas cores nos looks branco, gelo, cinza e beje, ora indicando pontos de cor através de uma 
superfície de tecido homogênea, nos looks vermelho, azul e mesmo no liberty
- o público presente tem essa possibilidade de ver a dinâmica da roupa e do corpo vestido, 
pelo presencial ao vivo, mas também na diagonal e de lado

3. Corpo e roupa

- no andar, a roupa se chacoalha e toca o corpo, aliando-se ao seu ritmo e promovendo não o 
ritmo do corpo, mas do corpo vestido. Essa relação se mostra como de simbiose entre as 
unidades corpo-roupa e leva a cabo a expressão corpo vestido; também a questão do salto 
empolga, visto que é empolgante à modelo andar de salto, ainda mais com uma música com 
batida ritmica e com roupas sofisticadas
- nesse desfile, as roupas balançam mais na parte de baixo, promovendo justamente a mescla
do ritmo da roupa ao ritmo do mov do corpo, justamente por esse contato
- a relação do corpo com o acessório bolsa é bastante específico nos desfiles: de manira 
geral, como nesse, a modelo tem q deixar a bolsa imóvel. Essa relação entre o corpo e o 
adereço promove uma visualidade diferente pelo fator movimento: do braço que a porta, 
quase imóvel, em relação ao corpo que se move e, nesse desfile, da roupa que balança pela 
ativação das capacidades plásticas desse tipo de tecido pelo corpo em movimento apressado 
e sofisticado. No entanto, nesse desfile não chega a aparece uma tensão para o público, como
uma relação tensa entre a modelo e a bolsa.
- as fendas promovem essa visualidade das passadas apressadas
- o tecido, e o estilo da roupa e o uso do salto, fazem a relação corpo-roupa nessa coleção, 
que reage a cada balançar de tecido e de faixa de amarração. 
- A amplitude das roupas e a leveza estruturada dos tecidos nobres promovem uma 
possibilidade aos movimentos, não contidos, e, nesse caso, casam bem com a coreografia 
apressada pedida. Essa relação corpo-roupa promove a visualidade balançante das roupas e o
corpo vestido que imprime justamente o mood sofisticado/urbano da coleção.
- a transparência existente não parece constranger os corpos das modelos que desfilam. De 
fato, quando existe transparência, não chega a ser tão acentuada; sabemos, no entanto, que 
cada uma tem uma relação diferente, de mais ou menos pudor, em relação à mostra do corpo,
o que nos leva apensar que, se essa relação não é de maior permissividade para as modelos 
desse desfile, algumas já podem ser mais experientes (ex: Bruna tenório)
- observamos um breve momento de tensão para uma das modelos (1:38), quando o nó das 
faixas de amarração da lateral da calça se desfaz; a modelo percebe e passa a mão, como que 
para impedir que as faixas caissem e, inclusive, ela eventualmente pisasse. No entanto, as 
faixas são presas na calça e, mesmo sem o nó, não caem no chão. Isso mostra que a relação 
do corpo com a roupa é um processo de construção, em que se percebem seus detalhes e 
nuances e se adaptam, um ao outro, às suas formas. A relação efêmera do corpo de passarela 
com a nova roupa pode promover uma visualidade do corpo vestido em tensão; nesse caso, 
foi um elemento mínimo, que não chegou a comprometer a coreografia, a foto ou mesmo o 
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estilo e as formas da roupa portada.
-  na 3:29, o styling q colocou a camisa aberta por cima do look, caida em um ombro e a 
modelo ainda portando a bolsa, parece conferir uma visualidade mais rígida à parte superior 
do corpo; alguma relação tensa e de constrangimento do corpo-roupa; também junto ao look 
listrado, deu um peso ao corpo vestido – contraste com o look seguinte (3:37), o mais fluido 
da coleção mostrada, bastante transparente também, como um ponto de divisão no desfile
- no 3:37: a relação corpo-roupa é como se fosse um nada, uma não-contenção quase que 
total, uma relação que se faz de uma quase não relação, onde o corpo é livre
- o corpo branco destaca o macacão vermelho (5:23), do mesmo modo que o corpo negro 
destaca as flores azuis do vestido liberty (5:33); detalhe: vem um depois do outro
- os decotes profundos parecem não impor constrangimento da nudez para as modelos, já 
que recorre-se à técnica da fita adesiva (5:46, 5:55, 6:20)
- nas roupas mais próximas ao corpo, principalmente aquelas de tecido mais elástico e que 
marcam a silhueta, a relação entre corpo e roupa parece ser de cumplicidade, não de 
constrangimento; o tecido é maleável e a própria modelagem não é contentora; no de tramas,
o tecido parece acompanhar a pele

4. Corpo e movimento

- a relação dos corpos das modelos com a coleção apresentada é de aparente conforto. O 
ambiente da passarela, para quem escolheu essa profissão, é empolgante quanto mais se tem 
uma música com batida e quando se usa salto; nos arriscamos a dizer que esse conjunto 
acaba por empolgar as modelos e pode atenuar alguma relação conturbada entre o corpo e a 
roupa pelas possibilidades do fator movimentos
- o andar das modelos é ligeiramente rápido, como se um andar apressado. Típico do 
ambiente urbano da cidade de sp. Junto às roupas da coleção, com seus tecidos estruturados, 
babados e, principalmente, faixas de amarração pendentes (1:12, 1:35, 2,36, 4:40, 5:53, 6:19,
6:28, 6:39-exemplo total, 7:12), o movimento confere à visualidade uma dinamicidade das 
formas, a aditação da cidade impressa nas formas do corpo através de seu ritmo e dos 
movimentos da roupa
- Nesse desfile, a coreografia pensada para a passarela, como um caminho só de ida, como se
observássemos, as passantes da rua Augusta (*), torna o andar e a mostra do look 
sofisticado/urbano fluido.
- A música com batida marcada permite a boa execussão do andar pedido pelo coreógrafo e 
dá o clima a esse trabalho das modelos, do andar e dessa relação cinética do corpo com a 
roupa(lembrar das modelos na FTV falando q a música marca o passo, dá o clima da coleção
e empolga)
- o andar pedido na coreografia imprime ideia de confiança; aliada à roupa 
sofisticada/urbana, temos a figura da passante da Av, Paulista/rua Augusta
- o andar de modelos mais experientes parece mais fluido e mais confiante (Daiane 
Conterato no 7:04, Xxx no 7:50 e Bruna Tenório no 8:11)
- as mangas das camisas, ultrapassando as mãos, não parecem oferecer constrangimento; 
oferecem a ideia de atualidade, pois essa “Moda”/estilo já está presente há algum tempo 
globalmente, justamente como um estilo sofisticado/urbano das principais capitais do 
mundo.
- leve movimento de tensão quando a modelo percebe o nó desamarrando das faixas de 
amarração da lateral da calça: mostra que a relação corpo-roupa, inclusive as relações 
recentes temporalmente, incluenciam no desempenho do movimento e dos gestos; nesse 
caso, nada muito chamativo ou que quebrasse totalmente o ritmo.
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- o balanço dos braços dá o equilíbrio ao andar e as mãos nos bolsos não pareceram 
comprometer esse andar, nem mesmo o rápido; nesse caso, as mãos nos bolsos deram um ar 
de confiança à modelo (1:46); parece q é o movimento dos ombros q dá o passo (também 
4:14)
- pela amplitude das formas das roupas e pelo tecido, mesmo nos vestidos e saias, são há 
constrangimento nas pernas; mesmo nas saias até o pé (2:25) o tipo de tecido é flexível e não
constrange
- os babados das saias (2:13, 7:59) pode ajudar a controlar a amplitude dos movimentos dos 
braços, pelo contato com as mãos
- percebe-se uma amplitude maior das passadas quando a parte de baixo é curta (ao menos 
porque a perna fica mais aparente) (2:53); mas considerar também q cada modelo tem seu 
andar (em contraste com a 3:12, essa última também usa roupa curta e tem passada menor)
- na 3:29, o styling q colocou a camisa aberta por cima do look, caida em um ombro e a 
modelo ainda portando a bolsa, parece conferir uma visualidade mais rígida à parte superior 
do corpo; há algum constrangimento de movimento, justamente porque o mesmo braço 
precisa segurar a manga caída e a bolsa que não pode se mover.
- o movimento faz as roupas azul em escama reluzirem, modificarem sua superfície a cada 
passada e na relação com as luzes do espaço (4:28, 4:54), também com as douradas (1:45 
2:13) e a vermelha (6:05) e rosa (6:49); a da branca é mais homogênea (0:46, 1:36)
- no 8:25: a camisa aberta cai pelos ombros da última modelo, não se sabe se 
propositalmente ou não pois na entrada final cai de novo; não chega a comprometer o andar/
desfile da modelo; nem a visualidade, dá margem justamente a truque de estilo
- algumas roupas mais próximas ao corpo, geralmente saias e vestidos (e não calças): mesmo
assim, o movimento não comprime; dá ar elegante
- tecido do 3:00 são listras verticais com curvas, em que o movimento do corpo faz 
movimentar as listras retas das pernas, dando ainda mais dinâmica ao corpo/pernas e ao 
andar da modelo
- também as diferenças entre as modelos vazam nas suas formas de desfilar: as modelos mais
experientes parecem mais tranquilas, enquanto outras parecem tensas, a resposta a relações 
adversas também as revela (queda do nó), também a modelo com andar mais agressivo

5. Especificidades do desfilar

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

- postura pende para
um dos lagos (0:20)
- andar com salto 
firme
- um dos braços com
bolsa e o outro se 
afasta do corpo 
enquanto anda
- tec bolsa

- o andar não é tão 
sobre linha reta 
(0:31)
- movs braços mais 
delicados (mais 
próximos ao corpo)
- tec bolsa: se movia 
mais que a 1a, para 
cima e para baixo

- tec bolsa: OK (0:40) - postura um pouco 
pra frente (0:52)
- andar um pouco 
mais lento
- pescoço duro
- tec bolsa

ENTRADA 5 ENTRADA 6 ENTRADA 7 ENTRADA 8

- braço duro e mais 
colado ao corpo 
(1:09)

- andar bastante 
suave

- braço sem a bolsa 
se movimentando 
bastante (1:34)

- mãos nos bolsos 
impele a equilíbrio 
de movimentos, que 
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- corpo duro e, por 
isso, andar tenso

- no 1:39 checou se 
amarração caia

era pelos braços, 
agora pelos ombros, 
como escapou no 
1:52

ENTRADA 9 ENTRADA 10 ENTRADA 11 ENTRADA 12

- poucos 
movimentos nos 
braços 2:02
- deixou desfilar do 
corpo um pouco 
mais duro

- muito movimento 
nos braços e 
passadas muito 
amplas das pernas 
(2:09)
- passadas firmes

- - a estrutura 
corporal dela, com 
cintura bem mais 
fina que os quadris, 
aliada à roupa que 
deixa a região à 
mostra, o desfilar 
movimenta essa 
região (2:41)
- bolsa OK

ENTRADA 13 ENTRADA 14 ENTRADA 15 ENTRADA 16

- - mais movimentos 
no braço sem a bolsa
(3:06)

- - pouquissimo 
movimento no braço
sem a bolsa (3:30)

ENTRADA 17 ENTRADA 18 ENTRADA 19 ENTRADA 20

- andar fluido 
imprimiu a mesma 
fluides no tecido 
leve da roupa 
portada (3:33)

- algum movimento 
dos quadris 
evidenciado, ainda 
mais com a roupa 
(3:50)

- pescoço duro 
(4:06)

- mãos nos bolsos e 
andar firme (4:18)
- apesar de pescoço 
coberto pela gola da 
camisa, pareceu 
menos duro que a 
modelo anterior

ENTRADA 21 ENTRADA 22 ENTRADA 23 ENTRADA 24

- - passadas mais 
rápidas, apressadas 
(4:43)

- andar bastante 
fluido (4:59)

- andar um pouco 
“remando” para as 
laterais, pelos 
movimentos dos 
ombros (5:11)

ENTRADA 25 ENTRADA 26 ENTRADA 27 ENTRADA 28

- andar com braços e
ombros bastante 
movimentados 
(5:23)
- andar mais rápido 
e dinâmico

- fluido (5:36) - desfilar cruzado 
(na linha) (5:41)

- em comparação 
com a anterior, 
andar não tanto na 
linha, passadas mais 
entrecortadas 
(provavelmente 
porque mais curtas) 
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(5:52)

ENTRADA 29 ENTRADA 30 ENTRADA 31 ENTRADA 32

- andar fluido, 
inclusive com 
movimento de um 
dos braços sendo 
controlado pela faixa
de amarração que 
caia por um dos 
lados do corpo 
(6:13)

- - pouco movimento 
na parte de cima do 
corpo (6:28)

- passadas 
levemente mais 
rápidas (e 
consequentemente 
mais curtas) (6:52)

ENTRADA 33 ENTRADA 34 ENTRADA 35 ENTRADA 36

- *Daiane Conterato
- desfilar fluido (e 
completo) (7:05)
- uma mão no bolso 
e a outra na bolsa: 
em comparação à 
outra menina assim, 
não aumentou os 
movimentos dos 
ombros

- - mais movimento 
no braço sem a 
bolsa; talvez pela 
impressão visual 
aumentada da 
manga mais longa q 
a mão (7:27)

ENTRADA 37 ENTRADA 38 ENTRADA 39 ENTRADA 40

- mesmo com as 
mangas maiores que
as mãos, poucos 
movimentos em 
ambos os braços 
(7:36)

- andar bastante 
fluido, com tecs 
completas/claras/de
senvoltura (7:47)

- movimentos dos 
braços não 
propriamente 
controlados pelos 
babados laterais da 
própria roupa, já que
braços se 
movimentavam mais
(7:58)

- idem (8:13); mas 
ver q isso não 
impede que ela seja 
uma modelo 
festejada
- desfilar elegante, 
com movimentos 
dos quadris e 
passada firme e 
ampla das pernas, 
que a saia curta 
deixa perceber 
(8:11)

ENTRADA 41

- novamente quadris
a mostra (8:22)
- queda camisa 
(8:24) com 
retomada (8:27)
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6. Visualidades do corpo vestido: forma corporal e beleza

- no 3:37, a roupa rosa voante: a visualidade que se apresenta é de um vestido-corpo, pois o 
vestido se desprende do corpo, se conectando só poucas vezes e em breves instrantes para 
depois voar; no entanto, existe a sugestão do corpo por baixo, e o que tem um aretéreo, 
ganha as nuances do corpo, suas curvas e, nesse caso, a sensualidade da transparência que o 
deixa ver nu por baixo
- a questão das nudezes: são poucas vezes e de uma forma discreta, mesmo na roupa rosa q é 
mais transparente; discreta também porque o clima e a cadência do desfile, com roupas e 
mood e cenário e música que vão afirmando que o clima é do sofofisticado urbano e do leve 
toque de desfile estrutura, ou seja, a atenção do espectador vai se voltando a outras questões 
(como o estilo e as possibilidades da roupa e seus tecidos, amarrações e ilhoses) que não a 
nudez como eroticidade (0:56, 2:25, 2:37, 2:49, 3:39, 3:54, 4:17)
- a amplitude das roupas: a amplitude das roupas não significa roupa larga, mas o modelo 
amplo mesmo. Esse corte, aliado ao salto e às barrigas de fora, dão ar de despojamento; 
aliado aos tecidos usados, de sofisticação e atualidade, relacionada a essa “moda” que está 
em uso nas metrópoles mundiais. Enquanto a forma do corpo é escondida nas partes cobertas
pelos tecidos, são contrabalanceadas pelas visíveis, tanto desnudas como camufladas em 
transparência. A forma corporal torna-se dinâmica, e balançante à medida em que o 
movimento acontece; as formas amplas das roupas e seus tecidos, parece que o corpo magro 
ao mesmo tempo carrega as roupas amplas, mas na junção orgânica de corpo e roupa, 
compõem o estilo.
- o visual de salto: o salto ajuda a imprimir o ar confiante no andar e conferir a forma 
balançante, pela ligeireza, mas sofisticada, pela segurança pedida na coreografia; o corpo se 
coloca esguio, alongado, ajudando a passa a imponência da forma corporal mesmo com as 
roupas ligeiramente largas para esses corpos (larga é diferente de grande)
- a opacidade e o brilhoso (aumenta/diminui visualmente?): os 2 dão imponência à figura do 
corpo vestido: o de cores chama à atenção justamente pela sua imponência cor+brilho; o 
dourado também (1:45, 2:01, 2:15) as cores opacas destacam o visual por imprimirem 
sofisticação ao look
- o mood do corpo vestido do desfile que dá o estilo: o visual do corpo vestido, apresentado 
no contraste entre o corpo magro e as roupas ligeiramente largas e balançantes, dão à 
sofisticação dos tecidos, cortes e cores o ar despojado e urbano à figura, juntamente ao andar
ligeiramente apressado, compondo uma figura magra, mas com possibilidades próximas a 
uma maior gama de corpos, principalmente pelas calças largas, e dinâmica, pelo movimento 
corpo+tecidos.
- as roupas mais justas não chegam a comprimir o corpo, dão ideia mais de sofisticação do 
que de sensualidade, mesmo as tramas q deixam corpo aparecer por baixo; evidencia-se a 
silhueta corporal, mas de forma discreta e elegante, pelo tecido, por não ser tã apertado, e 
também pelo estilo da roupa: estilo e corte/formas da roupa se coadunam às formas do corpo 
para oferecer uma silhueta esguia, mas, antes de ser vulgar, elegante (mesmo a 0:50, 0:57, 
2:25, 2:56, 3:13
- se as calças aumentam o volume das pernas do corpo visivelmente magro por debaixo dele,
as camisas largas também deixam ver o corpo magro por debaixo do volume, mas as mangas
longas prolongam o tamanho dos braços, mas não de um jeito que deixa mais longilíneo, 
justamente pelo contraponto do volume das camisas (4:40) (e também porque algumas não 
chegam a utrapassar tanto a mão (4:03), chegam no limite da mão; quando os punhos dessa 
camisa tem estampa diferente do resto da peça, corta essa sensação de prolongamento 
extremado q poderia ter- 3:28)
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- quase sempre, a coleção é feita de corpos magros com volumes em partes específicas, que 
formam uma unidade corpo vestido dinamica, pelos movimentos ligeiramente mais rápidos e
pelo movimento que porporcionam ao tecido e às formas amplas das roupas

7. Mídia

a) FFW: http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/animale/1614037/
- “a marca viaja para Springs, reduto artístico dos Hamptons (NY), considerado o berço do 
expressionismo e também onde viveram artistas como Jackson Pollock e Willem de 
Kooning.”
- “Os elementos que transformaram a Animale em um sucesso entre suas clientes – babados, 
silhueta mais justa e pele à mostra – aparecem sob leitura atual de Vitorino”
- “Tem brilho, exuberância, feminilidade, presença, mas também usufrui de uma elegância 
mais calma, com peças amplas e marcadas por amarrações, outro destaque acertado do 
desfile.”

b) Vogue Br Online: http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/hamptons-
servem-de-ponto-de-partida-para-o-verao-da-animale.html
- “abrindo o SPFW”
- “Hamptons”
- “inaugura o conceito see now, buy now para a marca” 
- “O grafismo das cercas de madeira, os nós marítimos, as flores da região decoram”
- “alfaiataria desabada e assimétrica de silhueta propositalmente oversized (marca do 
trabalho do estilista desde que assumiu a direção criativa) que dessa vez ganhou caráter mais
sexy e desejável graças a boa dose de pele a mostra.” (relação específica das silhuetas da 
marca e do estilista)
- “lamês e brocados”
- “assimetria e da silhueta desabada que lhes conferem necessário efeito cool”

c) Glambox: https://www.glambox.com.br/revista/ler/3908/Especial-SPFW:-Desfile-
Animale
- “Dessa vez, a coleção não era Inverno/2017, mas sim Primavera/Verão-2016: isso 
mesmo, a ANIMALE abriu essa temporada de moda redirecionando o mercado para o See 
Now, Buy Now”
- “Você sabia que a Animale é conhecida por suas fendas e curvas mais abertas? Mas desde
2014 a equipe criativa tem uma nova missão: "Levar frescor à roupa", nas palavras de 
Vitorino Campos,”
- “Vitorino consegue unir o DNA sensual da Animale com frescor, jovialidade e 
modernidade.”

d) Correio: http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/animale-abre-spfw-com-colecao-
assinada-por-estilista-baiano/
- “Vitorino Campos mistura jeans, algodão, linho e lamê em peças com forte 
informação de moda”
- “A Animale abriu a edição 42 do São Paulo Fashion Week (SPFWTRANS42), às 17h deste
domingo (23)”
- “ desfile realizado na Tower Bridge, na capital paulista”
- “O baiano batizou a coleção de Springs, em referência ao reduto artístico dos Hamptons, 
conhecido como berço do movimento expressionista abstrato. Lá, ele encontrou a inspiração 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/animale-abre-spfw-com-colecao-assinada-por-estilista-baiano/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/animale-abre-spfw-com-colecao-assinada-por-estilista-baiano/
https://www.glambox.com.br/revista/ler/3908/Especial-SPFW:-Desfile-Animale
https://www.glambox.com.br/revista/ler/3908/Especial-SPFW:-Desfile-Animale
http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/hamptons-servem-de-ponto-de-partida-para-o-verao-da-animale.html
http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/hamptons-servem-de-ponto-de-partida-para-o-verao-da-animale.html
http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/animale/1614037/
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para criar peças-desejo. “
- “ “Traduzi a forma como vejo a mulher Animale, que gosta de conforto mas ao mesmo 
tempo é sofisticada, o ombro da blusa cai e mostra um pouco da pele. Tem um jogo muito 
legal”, define Vitorino.”
- “A SPFWé primeira semana de moda do mundo a adotar o conceito de compra imediata 
que começa a revolucionar o vareio mundial e já vem sendo incorporado de forma isolada 
por algumas grandes grifes internacionais.”

e) Glamurama: https://glamurama.uol.com.br/animale-abre-semana-de-moda-de-sp-e-adere-
ao-see-now-buy-now/
- “prédio corporativo Tower Bridge, no Brooklin”
- “streetwear pontuado por alfaiataria desconstruída e oversized e sofisticação”
- “calças e bermudas cargo”
- “o listrado azul e branco distorcido – que dá vida a um grafismo cool e fresh”
- “botinhas de tressê com salto de acrílico”

f) Terra: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/com-desfile-da-animale-spfw-tenta-
espantar-crise-na-moda,f1f983f87ba63e825508a73af2d47391qkwlqoeu.html
- “Com desfile da Animale, SPFW tenta espantar crise na moda”
- “Com a ausência de grandes marcas como Colcci, Ellus e Triton, que costumavam ser as 
maiores atrações do evento, coube a Animale espantar a ideia de crise na moda brasileira”
- “balneário nos Hamptons, em Nova York, com um clima de praia, sol e mar sexy, elegante 
e moderno. Elementos desse universo apareceram no desfile como as flores que podem ser 
encontradas na região como estampas de vestidos e calças, as cercas das mansões norte-
americanas como motivos de bermudas e as cores nude, beje e off-white que lembram a areia
das praias.”
- “decotes profundos, recortes laterais, fendas, transparências, bordados, algumas assimetrias
e um ótimo uso das camisas, largas e que completam os looks.”

 g) Lilian Pacce: https://www.lilianpacce.com.br/desfile/animale-primavera-verao-201617-
2/
- “observar o amadurecimento dele – cada vez mais conseguindo equilibrar as vontades da 
cliente da Animale e o DNA sensual da marca com o seu lado mais jovem, moderno e 
arrojado.”
- “A inspiração nos Hamptons se desdobra nos universos da pescaria, selaria e jardinagem. É
com uma pegada contemporânea e até mais artsyque a marca alcança esse cenário – o lugar 
de veraneio dos novaiorquinos pode se confundir com um estilo meio preppy à areia que, 
definitivamente, não tem lugar aqui.”
- “peças de modelagem mais ampla(com destaque pra camisaria, sempre um fetiche de 
Vitorino”
- “ tricôs meio detonados de ponto aberto”
- “jeans lavado very baggy”
- “ biquínis urbanos”
- “paetês amassadinhos ou os de jeans”
- “a pegada está mais pra uma desencanada Brigitte Bardot do que pra uma comportada e 
impecável Carolyn Bessette-Kennedy.”
*Geral para info:
http://www.abcdebeleza.com.br/moda/animale-spfw-n42-listras-lame/
https://blogs.gazetaonline.com.br/todabonita/2016/10/24/spfw-42-day-1-animale/ 
- Hamptons: são um grupo de ilhas de luxo em NY.

https://blogs.gazetaonline.com.br/todabonita/2016/10/24/spfw-42-day-1-animale/
http://www.abcdebeleza.com.br/moda/animale-spfw-n42-listras-lame/
http://www.lilianpacce.com.br/tag/brigitte-bardot
http://www.lilianpacce.com.br/tag/jeans
http://www.lilianpacce.com.br/tag/paete
http://www.lilianpacce.com.br/tag/biquini-urbano
http://www.lilianpacce.com.br/tag/jeans-lavado
http://www.lilianpacce.com.br/tag/trico
http://www.lilianpacce.com.br/tag/camisaria
http://www.lilianpacce.com.br/tag/artsy
http://www.lilianpacce.com.br/tag/jardinagem
http://www.lilianpacce.com.br/tag/selaria
http://www.lilianpacce.com.br/tag/pescaria
http://www.lilianpacce.com.br/tag/hamptons
http://www.lilianpacce.com.br/tag/sensualidade/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/com-desfile-da-animale-spfw-tenta-espantar-crise-na-moda,f1f983f87ba63e825508a73af2d47391qkwlqoeu.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/com-desfile-da-animale-spfw-tenta-espantar-crise-na-moda,f1f983f87ba63e825508a73af2d47391qkwlqoeu.html
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APÊNDICE B: Ficha de observação do desfile LAB

DESFILE LAB

Data do desfile 24/10/2016

Links https://www.youtube.com/watch?v=mvgwJf3rpjU
https://www.youtube.com/watch?v=ecOqJpiqr_8

1. Aspectos gerais

a) aspectos visuais do 
espaço (locação, tipo de 
passarela e outros 
elementos da cena)

Sala padrão de desfiles, com passarela larga no chão, também 
bastante padrão de desfiles, com leve delimitação por cor 
levemente diferente (cinza) do espaço para o desfilar de fato. Os
convidados estão dispostos em longas fileiras nas laterais do 
grande espaço da passarela, de forma padrão. O desfile tem 
luzes padrão de sala de desfile e, na verdade, começa todo 
escuro, para depois ser iluminado pelo vídeo e só após pelas 
luzes. Atrás, placas de telão onde passavam vídeos e servia 
também como delimitação de backstage e entrada dos modelos. 
A videoarte compõe o conceito da coleção, trazendo o urbano, a
rua, o trânsito, fios em postes de eletricidade das ruas, carros e 
motos, fachadas e topos de edifícios e igrejas, o céu, a paisagem
de favela, pés que parecem dançar rap. Imagens em preto e 
branco com vermelho. Mesmo com o elemento “vídeo”, que 
também compõe artisticamente o cenário, o espaço/tipo de 
desfile, padrão, dá ar de simplicidade, no sentido de sem muitos
outros elementos para chamar a atenção que não o corpo 
vestido. Como o início do rap diz, está na hora daquele grupo 
também estar nesse espaço, e a simplicidade do desfile (junto à 
atitude tranquila dos modelos) dá essa ideia (humildade) na 
entrada do grupo nesse espaço. Também, porque parece que há 
modelos não-profissionais desfilando, então é tudo bem “vamos
com calma” (* essa é a relação dos corpos com esse espaço).

b) aspectos visuais do foco
do que é apresentado (que 
são as roupas, combinados
com adereços, maquiagem 
e cabelo e o tipo de 
modelo)

No LOOKS: 27 (11 desfilados por mulheres e 16 por homens) 
(*1:55)

ROUPAS (*fem): calça clochard preta com lacço de amaração 
na cintura em um laço, com camiseta preta escrito “I love 
quebrada” em branco com ponto em vermelho e quimono 
aberto por cima, com um tipo de grafismo preto e branco na arte
de fora e outro tipo preto e branco na parte de dentro; short até o
joelho, bastante largo na parte de baixo, com grafismos preto e 
branco, camiseta branca com escrita preta “ubuntu” (em 
algumas línguas africanas, remete a respeito, fraternidade e 
compaixão), por cima, um casaco de largo capuz por cima da 
cabeça com grafismos preto e branco e com borda vermelha, 
que na parte de tras lembra um quimono menor, num look que 
lembra roupa de boxe; vestido curto preto próximo ao corpo, 
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camisa comprida vermelha de tecido mole por cima aberta na 
frente, manga longa, com capuz, grafismos em preto nos 
ombros, com espécie de quimono com manga ¾ por cima, 
aberto na frente, de um vermelho mais escuro e todo em 
grafismos pretos menores; calça pantalona preta, camiseta preta 
escrito “I love quebrada” em branco com ponto em vermelho, 
por cima um quimono preto com bordas em vermelho com 
grafismos em preto e uma faixa larga preta na cintura por cima 
de tudo, em estilo que lembra o oriental; calça larga vermelha 
abaixo do joelho cm faixas laterais em grafismos preto e 
branco, faixa de amarração na cintura em um laço, camiseta 
vermelha por dentro, escrito “ubuntu” em branco, espécie de 
quimono com manga ¾ por cima, vermelho com grafismos em 
preto, com costas com design diferente, como se fossem outras 
mangas longas estruturadas não usadas…; calça legging preta 
até a panturrilha com grafismos finos em branco, por cima 
bermuda larga esportiva preta com faixas brancas na diagonal 
na barra, camiseta preta escrito “I love quebrada” em branco 
com ponto em vermelho, caindo em um dos ombros, quimono 
com grafismos preto e branco e listras brancas na vertical, com 
manga ¾ também caindo em um dos ombros; calça clochard em
listras diagonais preto e branco com faixa de amarração preta 
em um laço, camiseta sem manga preta escrita “umbutu” em 
branco, por cima quimono sem mangas com grafismos preto e 
branco, com bolsos, novamente com um design de diferente em 
mangas e bolsos para fora atras do quimono, capuz com parte 
de dentro preta que, junto com uma espécie de estrutura em gola
preta, davam destaque ao rosto branco da modelo; vestido até o 
joelho e próximo ao corpo, mangas ¾, preto com grafismos 
brancos que parecem de tiras com ilhoses cruzados; vestido reto
soltinho, até o meio da coxa, preto com algo escrito em branco 
mas que só aparece a letra “A” maiúscula, casaco (parka 
metalizada) de tecido fino e prata lustroso aberto na frente, com 
bolsos e atras com capuz também prata lustroso e o resto preto 
em forma/design diferente, saltado, como uma mochila longa 
acoplada; saia preta levemente justa, mas com uma longa fenda 
sobre uma das coxas, uma camisa preta de moletos próxima ao 
corpo, de mangas longas, e por cima um quimono curto, mais 
justo, cinza escuro com bolinhas pretas e bordas pretas, com 
faixa larga preta por cima de tudo, ao estilo oriental; calça 
bastante larga preta em tecido levemente estruturado e 
levemente lustroso, camisa longa, mas com manga curta, no 
tamanho de ¾, com o centro preto e o colarinho, a faixa dos 
botões e a parte mais longa de baixo, inclusive seus bolsos 
laterais, com grafismos preto e branco, atrás design/forma 
diferente, como uma anquinha da camisa, com a parte 
estruturada em preto com bordas finas em vermelho, e a parte 
pendente preta com frases em branco.

ADEREÇOS: 
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- sapatos femininos: tênis branco, tênis de cano alto preto com 
meia preta até o meio da canela, tênis vermelho lustroso, tênis 
de cano alto branco com meia preta até o meio da canela, tênis 
branco de cano alto com “x” em preto em alguns lugares e meia
preta até o meio da canela
- boné preto com palavra vermelha bordada e outro com frase 
bordada em branco
- não parece haver outros acessórios em brincos, pulseiras e 
colares

MAQUIAGEM: bastante neutra

CABELO: algumas de boné, outras com o capuz da própria 
roupa cobrindo a cabeça e outras com cabelo crespo normal das 
modelos; a modelo gorda apresenta cabelo azul preso curtinho e
com um boné por cima

MODELOS: A maioria modelos negros, 16 entradas de homem 
e 11 de mulheres, 1 homem gordo, 1 homem com vitiligo, 1 (ou
2) mulheres brancas, 2 mulheres gordas (sendo que uma era a 
branca), 1 mulher oriental.

* nesse desfile, a mensagem da roupa também está nas frases, 
tanto as da própria roupa quanto as cantadas na música. As 
formas são mais largas e cobrem bastante o corpo.

c) aspectos construtores da
ação deste foco (como 
música e coreografia)

Música: Nesse desfile, a música tem destaque: o desfile é do 
irmão do Rapper Emicida e teve música cantada por ele. A 
música começa como um canto religioso de senhoras, 
acompanhado por alguns instrumentos que lembram música 
oriental, seguido da fala de uma criança: “Isso é pra afastar 
todos os maus espíritos: AXÉ!” Segue fala de Emicida, por 
vezes acompanhado da voz da criança, com letra que remete à 
resistência do povo negro e de periferia, como nas frases: 
“sempre foi quebra de corrente”, “resistência mocada na trança, 
beleza guerreira”, “foi sonho, foi rima, hoje é fato pra pauta”, “a
rua é nós”. A fala de Emicida se transmuta em música, ritimada 
ao som do hip hop com sons de instrumentos de matriz africana.
A letra remete aos preconceitos contra o povo negro, sua luta e 
resistência, seguida principalmente da frase: “bendito, louvado 
seja”, quando começa o desfilar dos modelos. Durante a mostra 
das roupas, há algumas intervenções das frases do início da 
apresentação na voz da criança e de Emicida, que também faz 
reverências espaçadas a algumas pessoas e volta em alguns 
momentos do desfile. A música durante o percurso dos modelos
é de hip hop com ritmo médio. Ao fim da última modelo, 
Emicida entra com ela no backstage e diz: “Hoje é dia da favela
invadir o Fashion Week.” Na entrada final, volta a cantar, com 
destaque para a frase: “fiz com a passarela o que eles fez com a 
cadeia e com a favela: enchi de preto. A música reforça o que 
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existe de caráter “conceito” (Duggan) do desfile.

Coreografia: andar padrão, tranquilo. Desfile pela demarcação 
central da passarela, com ida mais ou menos nesse limite: ida 
por uma borda e volta pela outra. Alguns modelos faziam 
parada e outros não; por parecer se tratar de um elenco misto 
entre profissionais e não-profissionais, não se sabe se isso foi 
recurso de coreografia ou não.

d) considerações gerais 
(tipos de desfile e mood)

Tipo de desfile: é um desfile do tipo Protesto/conceito 
(Duggan), cujos elementos estão a esse favor, e não somente em
favor da roupa, mesclada, acredito q em igual proporção, com 
um desfile comercial, pois as roupas parecem bastante usáveis 
para o ambiente e público a que se propõe. Não há grandes 
novidades na locação, iluminação, maquiagem e decoração, mas
a mensagem na presença dos modelos negros e gordos, no vídeo
ao fundo (que é uma videoarte) e na trilha tocada, tanto a 
música quanto sua letra.

Mood do desfile: mistura de roupa urbana, do dia a dia, com 
inspiração na moda de hip hop, com toques orientais, pelos 
grafismos, cores (preto, branco e vermelho), que também 
estavam no vídeo, e pelos sons na música. Os grafismos das 
roupas ora lembram letras orientais ora grafismos de matriz 
africana.

2. Corpo e espaço

- a passarela: é um espaço livre de impedimentos físicos; apesar disso, percebemos a 
direção coreográfica do desfile, que proporcionou um andar tranquilo, com algumas paradas 
firmes, mas sem movimentos corporais bruscos, andares mais fortes ou experimentações no 
espaço (exceto Emicida, que ocupou mais o espaço como um cantor).
- o clima/mood: neutro, padrão, mas com o elemento videoarte, que se integra às roupas e 
aos tipos de corpos (diversos, diferentes para o que se tem de costume no espaço 
padronizado do desfile), compondo de forma simples um ambiente de mostra; não parece 
querer imergir o público a um ambiente urbano-favela-oriente, como propõe o conceito do 
desfile, mas funcionar, se afirmar mesmo como esse ambiente padrão do desfile, mas que 
agora tem um outro polo de moda, o negro e a favela NESSE ambiente.
- o visual do ambiente junto ao corpo vestido: dá uma base quase neutra, pelas cores, e 
levemente escura como pano de fundo às roupas, também escuras e com cores “neutras”; 
formato padrão reafirma o carater de mostra e de desfile, passarela (não-imersão)
- o público presente: tem a possibilidade do ao vivo e de observar as possibilidades do corpo
vestido em ação, pois ve de lado e diagonal; pelo efeito de iluminação, que deixa as laterais 
onde o público se encontra ligeiramente escuras, dá maior destaque ao que é ocupado no 
centro da passarela (o corpo vestido e a videoarte)

3. Corpo e roupa

- existe volume e cobertura dos corpos, ou por looks compostos de camadas ou pela 
amplitude das peças, em tecidos estruturados
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- em alguns modelos que não eram gordos não fica claro se eram modelos extremamente 
magros; não é possível ver as silhuetas dos corpos, nem mesmo aferir em alguns momentos, 
por conta da quantidade de camadas de roupa e da cobertura quase que total de alguns desses
corpos
- o tecido pareceu um pouco grosso, levemente rígido, mas de amplitude e volumes e 
camadas por cima do corpo
- as roupas não parecem constranger os corpos femininos, pois são amplas
- mas os quimonos amplos em tecido mais estruturado, mesmo apresentando certa 
maleabilidade (presente nas dobras do tecido) dão ideia de que o corpo, de certa forma, 
carrega essas peças (modelo n. 2), carrega os capuses (modelo n.3)
- o corpo é bastante coberto, mas não como uma questão de pudor, mas do estilo 
apresentado, que remete ao hip hop, tanto q também é a mesma coisa com looks masculinos
- de 11 looks, são 5 de perna de fora (03, 05, 13, 21, 26) e barriga à mostra (pequena faixa na
03), um ombro na 10, mas num look bastante cheio de panos, não dando a ideia que a 
coleção pretendia ser sensual
- há alguma experimentação, quando propõe design diferente nas costas do look, mas não 
parece interferir muito da relação do corpo com ela, talvez porque esteja nas costas…
- podemos comparar essa relação corpo-roupa entre os corpos femininos apresentados no 
desfile. Nele, temos corpos magros e corpos gordos, corpos negros e corpos brancos. Por se 
tratar de uma coleção com volumes de tecido e camadas, e bastante cobertura em um desfile 
que não parece ter como proposta principal a sensualidade, não se evidencia tanto o corpo 
em sua silhueta “pura”. Ainda assim, é possível observar para além da forma geral de corpos 
vestidos, essa estrutura mais magra vazando por debaixo das roupas quando do uso das 
pernas de fora (como nos 03, 05, 21, 26), ao tempo que as pernas de fora do corpo gordo 
aparecem no look 13. Nesse desfile, observamos que as roupas mais afastadas do corpo e de 
tecido estruturado foram vestidas pelos corpos magros, enquanto os dois corpos gordos 
femininos vestiam roupas próximas ao corpo e de tecido mais maleável (por exemplo: 
modelos n. 03 e 27 X 07 e 13); sabemos que a proposta do desfile é de desmitificação de 
certas regras estruturais da moda, mas podemos suspeitar da presença do styling de moda, 
típico da estrutura dos desfiles, e que muitas vezes é quem compõe os looks dos desfiles: o 
fato é que roupas menos volumosas evitam criar mais volume na estrutura corporal, MAS, ao
mesmo tempo, ainda que as roupas mais próximas ao corpo não estivessem coladas, 
marcando totalmente ou modificando as silhuetas, essa proximidade tecido-corpo evidencia 
as formas reais do corpo (como nas gordas), do mesmo modo que ora encobriu as pernas 
finas da modelo magra (27), ora evidenciou essa magreza pela mostra das pernas em uma 
modelagem de bermuda bastante afastada do corpo (03). 
- há certo equilíbrio entre a mostra do corpo e mostra da roupa: as duas são reivindicadas em 
seus ineditismos

4. Corpo e movimento

- desfilar com ritmo médio, tranquilo (exceto pelo 1o modelo, me pareceu mais rápido)
- por vezes, no vídeo não é obvio a identificação se se trata de modelo masculino ou 
feminino. Com um desfile em que os padrões corporais são diversificados, não é prudente 
pensar nessa identificação pela silhueta, e algumas nuances do movimento corporal, 
relacionado ao profissional, ajudaram: o modelo n.17, por exemplo, era magro e tinha quase 
que todo o corpo coberto; o identificamos pois apresentava um andar típico de modelo 
profissional masculino padrão. Aqui, o movimento é importante e a técnica corporal fica 
evidenciada a um olhar um pouco mais sensível aos movimentos e gestos típicos da 
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profissão.
- apesar de um andar padrão e tranquilo, num desfile que fala de resistência e ocupação de 
espaços, alguns modelos se impõem com o queijo levemente levantado, com uma não 
submissão nesse espaço de olhares predominantemente brancos e privilegiados.
- Justamente pelo movimento, em que nos modelos profissionais a técnica corporal, já 
reconhecida pelo público fica evidenciada, vemos que parece se tratar de um elenco misto 
entre profissionais e não-profissionais. (Usar Mauss para falar das técnicas corporais: 
aprendizagem e identificação visual)
- o loog usado pela primeira mulher gorda tem é um dos poucos que apresenta um 
movimento mais fluido na parte de baixo; não por ser gorda, mas pelo conjunto tipo de 
tecido (mais fluido que os outros da coleção) + movimento
- o desihn diferente experimentado nas costas é evidenciado quando se vira de costas, mas é 
instigante pois não é claro do que se trata, e tenta se decifrar justamente usando o fator 
movimento como elemento, para ver se, na movencia do tecido, a coisa se revela
- o movimento movimenta os tecidos, mas, nesse desfile, de forma tranquila, tal qual as 
passadas, por se tratar de tecidos mais estruturados, com aparência mais rígida. O 
movimento do corpo, por mais tranquilo que seja, ainda assim serve para dar dinâmica às 
peças superiores, como os quimonos e camisas longos, que flutuam, pairam no ar, em suas 
extremidades inferiores (n.05); há momento de mais fluidez em tecido mais fino, no look da 
modelo 07, em que justamente o movimento mostra essa estrutura mais fluida do tecido em 
relação aos outros
- o movimento também está presente em outro elemento desse desfile: a videoarte. Ela é em 
movimento e é mais dinâmica que os movimentos dos modelos (andar tranquilo) e dos que 
proporcionam às roupas (tecidos estruturados)
- mesmo nos corpos com as pernas mais livres, não observamos grandes contrastes com as 
modelos dos corpos mais cobertos, em termos de constrangimento
- há algumas diferenças no desfilar nesse desfile, por mais que tenha coreografia, ainda mais 
por ser um desfile mais livre: não tanto o ritmo, que coreograficamente todos são tranquilos, 
mas a forma de deslocamento entre os corpos gordos e os magros, em que observa a 
diferença da posição e dos movimento dos braços, mas afastados do corpo nos corpos gordos
e, exceto a penúltima modelo magra a desfilar, TODAS as outras modelos femininas 
desfilaram com as mãos nos bolsos, a maioria com os braços cobertos e com camadas de 
roupas (camisa + quimono); outra diferença foi mesmo entre os corpos magros desfilados: a 
modelo branca n. 11, por exemplo, aparecia com o andar mais “desfilado”, em termos de 
técnica da profissão, em que é possível ver também um maior movimento em seus quadris e 
as passadas em linha reta, em relação à modelo anterior, por exemplo (n. 10). Aí, percebe-se 
que nem uma coreografia é capaz de apagar as individualidades, seja da forma de andar, cuja
técnica é bastante incorporada, seja do momento, em que o entendimento do possível 
encaminhamento “andar tranquilo” do coreógrafo ou coreógrafa é entendido de maneiras 
diferentes pelos indivíduos-modelos
- os gestos da parada de Seu Jorge foram de afirmação (mas sem agressão); o percurso de 
Seu Jorge parece ter sido quase sozinho na passarela, como uma direção do desfile no 
backstage, o que deu um ponto de destaque complexo: o corpo conhecido + saia + parada 
com gestos de afirmação
- corpo conhecido de hellen oléria, também faz parada de afirmação

5. Especificidades do desfilar
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ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

Masculino (2:13)
- pareceu se 
balançar levemente 
na parte superior 
para os lados
- mãos nos bolsos
- não pé ante pé

(2:28)
- também não pé 
ante pé
- também mãos nos 
bolsos
- levemente mais 
lenta que a primeira

Masculino

ENTRADA 5 ENTRADA 6 ENTRADA 7 ENTRADA 8

 (2:54)
- andar em linha reta
(pé ante pé)
- mãos nos bolsos da
jaqueta (sem 
balançar)

Masculino (modelo gorda) 
(3:18)
- andar sem pé ante 
pé
- movimentos dos 
braços afastados do 
corpo
- leve movimentos 
dos ombros ao andar
- parada com um pé 
reto e outro de lado 
(3:26)
- parada cm mãos 
sobre a gola ampla 
do quimono, para 
mostrar a camisa e 
seus dizeres por 
debaixo

- não pé ante pé
- mãos nos bolsos
- ginga bem suave da
parte de cima do 
corpo ao andar 
(3:31)
- atitude de apontar 
para os dizeres do 
boné com uma das 
mãos (não se sabe se
coreografado ou 
atitude) (3:34)

ENTRADA 9 ENTRADA 10 ENTRADA 11 ENTRADA 12

Masculino (3:58)
- andar um pouco 
mais devagar
- pe ante pé
- andar meio pulado
- mãos nos bolsos
- braços mais 
colados ao corpo, o 
que deixou seu 
corpo com aparência
de preso, com menos
fluidez nos 
movimentos da 
parte superior
- movia um pouco os
ombros no 
deslocamento

(4:11)
- pé ante pé
- deu algum 
movimento nos 
quadris, perceptíveis
mesmo com a calça 
larga e todos os 
tecidos do look
- mãos nos bolsos

Masculino
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Entrada 13 Entrada 14 Entrada 15 Entrada 16

(modelo gorda) 
(4:33)
- movimentos dos 
braços fluidos 
lateralmente, um 
pouco auxiliado 
pelos ombros
- não pé ante pé; pés 
separados no andar
- movimentos 
quadris balançando 
a roupa levemente 
na parte debaixo

Masculino Masculino Masculino

Entrada 18 Entrada 19 Entrada 20 Entrada 21

Masculino Masculino Masculino (6:01)
- pé ante pé
- mãos nos bolsos
- desfilar limpo

Entrada 22 Entrada 23 Entrada 24 Entrada 25

Masculino Masculino Masculino Masculino

Entrada 26 Entrada 27

(7:02)
- andar rápido
- andar firme
- movimentos dos 
braços típico
- desfilar limpo

- andar mais devagar
(7:16)
- mãos nos bolsos
- parada: 4aa suave, 
pendendo o corpo 
levemente para um 
dos lados (7:25)

* Obs:  9 magras

6. Visualidades do corpo vestido: forma corporal e beleza

- a silhueta apresentada é ampla, pela amplitude das peças
- a ideia não é de sensualidade: não há desenho acentuado da silhueta feminina, bem como 
há pouca pele à mostra; na verdade, o corpo é bastante coberto
- o design diferente nas camisas e quimonos nas partes de tras não são perceptíveis de cara, 
mas provavelmente para o público de lado e no percurso de volta, quando viram as costas; 
por vezes, dão ideia de asa, ou se pontas vestidas que saem do corpo nas costas, compondo 
uma silhueta diferente, mas somente nesse momento
- O desfile não pareceu querer evidenciar ou esconder as silhuetas corporais, mas uma 
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relação que, por mais que tenha apresentado corpos diferentes, não procurou focar a coleção 
no corpo (sua mostra ou apagamento), mas na diversidade da simples presença, na 
possibilidade da presença. Assim, ora os corpos magros e gordos aparecem mais cobertos, 
ora com suas silhuetas mais ou menos evidenciadas. Não se observou um evidenciamento 
exacerbado dessas silhuetas, até porque as roupas não eram justas e havia bastante cobertura 
corporal historicamente na sociedade, ora traziam elementos que vêm sendo postos como 
proposições outras na sociedade, como roupas “mais masculinas” para corpos femininos (n. 
08 e 27) e mais “femininas” para corpos masculinos (n. 01 e 22), como no uso de saias, 
inclusive plissadas!
- a aparição de corpos não-padrão magro não comprometeu o resto da estrutura do desfile!
- os tipos corporais e de cores diferentes parece se comprometer ainda mais com o estilo da 
roupa apresentado, justamente porque quebra o padrão modelo-homogêneo (meio q a ideia 
do cabide) e essas nuances se coadunam à aparição do corpo vestido de forma mais forte que
em outros desfiles (já que nos outros os corpos são padronizados suspende-se um pouco o 
aspecto visual do corpo, justamente porque padronizado, mas não esquecendo que dele 
vazam especificidades!)
- também a presença do corpo conhecido (Seu Jorge), e anda mais de saia; também seria uma
espécie de “autoridade” usando (dando permissão) ao que ainda é estigmatizado; presença do
corpo conhecido também com Ellen Oléria, sendo q aí a “permissão” é o corpo feminino 
gordo

7. Mídia

a) FFW: http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/estreia-impactante-lab-de-emicida-traz-a-voz-
das-ruas-pra-passarela-do-spfw/
- “LAB de Emicida traz a voz das ruas para passarela do SPFW”
- “moda é o termômetro dos gostos e emoções que gritam nas ruas”
- “Num momento em que a palavra “empoderamento” engatilha discussões de inclusão”
- “casting misturando tipos de corpos diversos e com uma verdadeira presença de modelos 
negros”
- “Seu Jorge desfilando com uma saia longa plissada”
- “o produtor Fióti”
- “ “As pessoas nos seguem não pelo que a gente vende, mas pelo que a gente prega”, 
afirma.”
- “ bem street”
- see now, buy now: “Não todas as peças serão vendidas, mas grande parte do desfile já foi 
feita para ser comercializada.” e “Camisetas, bermudas, tênis e outras fundamentais estarão 
disponíveis no site da venda online da LAB assim que o desfile terminar.”
- ““O Thiago Ferraz achou ótimas soluções no styling pra gente mixar peças conceituais 
com as que vão ser vendidas imediatamente”, disse João Pimenta. As mais “conceituais” são,
por exemplo, os quimonos, que vão ser produzidos em pequena escala.”
- “Africano, mas global”
- “mais moderno e menos tradicional. Estampas foram desmembradas em trechos, detalhes 
pequenos ganharam zoom: a ideia foi fazer uma releitura da tradição, com um gosto 
contemporâneo.”
- sobre design diferente nas costas: “Uma jogada interessante foi colocar alças por dentro 
de jaquetas, como se fossem mochilas, para que ficassem penduradas ainda que retiradas.” e 
“funciona como um moletom amarrado, forma uma espécie de origami, dobradura que fica 
ainda em contato com o corpo.”

http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/estreia-impactante-lab-de-emicida-traz-a-voz-das-ruas-pra-passarela-do-spfw/
http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/estreia-impactante-lab-de-emicida-traz-a-voz-das-ruas-pra-passarela-do-spfw/
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- corpo: “Já começa pelo casting misturando tipos de corpos diversos e com uma verdadeira 
presença de modelos negros, algo que se espera da moda. Seu Jorge desfilando com uma 
saia longa plissada. Plateia ovacionando modelos plus size. […] O mundo já é outro. O 
Brasil é outro.” e “A inclusão é o que mais aparece, de cara. Um casting misturado, bem 
street, pensando em diversos tipos, corpos e cores. “Negro, branco, homem, mulher, gay, 
gordo, magro, o importante pra gente é a rua, é quem anda por aí de verdade”, contou João 
Pimenta.” e “forma uma espécie de origami, dobradura que fica ainda em contato com o 
corpo.”

b) Vogue Br online: http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/lab-injeta-
representatividade-na-passarela-do-spfw.html
- “LAB injeta representatividade na passarela do SPFW”
- “casting e moda inclusivos”
- “palco para uma mensagem importante sobre representatividade”
- “A marca encerrou o segundo dia de desfiles nesta segunda-feira (24.10)”
- “coleção que mixa influências orientais e africanas”
- “casting diverso”
- “etiqueta lançada em 2008 como braço de moda do selo Laboratório Fantasma”
- “ganhou entrada estrelada de Seu Jorge com look de moletom e saia plissada”
- “faixa inédita do músico como trilha”
- “looks todos em preto, branco e vermelho”
- me pareceram 3 objetivos: “A narrativa da LAB partiu da história de Yasuke, um samurai 
negro que rompeu paradigmas no século XVI. "É algo similar ao que queremos fazer com 
este desfile. Ao lado disso, unimos a reflexão sobre o entendimento, geralmente tão raso, das
contribuições da cultura da África para o mundo", detalhou sobre o tema. "Queremos 
ressignificar conceitos através das roupas, sugerir um novo olhar.”
- “injeção de diversidade que a marca levou à passarela com casting formado por modelos e 
amigos da marca.”
- “"As passarelas do nosso País precisam ser um reflexo do que se vê em nossas calçadas. É 
muito importante que cores e etnias diferentes sejam vistas em um espaço que discute a 
beleza e a elegância", comenta sobre a iniciativa.”
- corpo também: “A escolha extravasa para além do evento: parte da coleção da LAB ganha
grade ampla de tamanhos até o G5 para dialogar com diferentes parcelas do espectro de 
consumidores de moda. "A influência oriental nos ajuda através das modelagens amplas, que
atendem também a uma gama maior de corpos", explica Evandro Fióti.”
- possibilidades ampliadas com entrada na spfw: “começamos a marca no final de 2008 já
tínhamos a grade ampla, mas paramos a produção porque a demanda caiu. Retomamos há 
um ano e meio, mas na estreia no SPFW decidimos que seria hora de olhar para isso com 
atenção”

c) Papel Pop: http://www.papelpop.com/2016/10/emicida-faz-do-desfile-da-lab-no-spfw-
um-show-incrivel-de-representatividade/
- “show incrível de representatividade”
- “Quem esteve lá viu modelos negros e negras em maioria e poderosos. Modelos gordas 
aplaudidas enquanto passavam”
- “A coleção se chama “Yasuke”, nome dado também pelos negros samurais. Por isso, 
vemos bastante referências à cultura africana e asiática.”

d) Elle Br online: https://elle.abril.com.br/desfiles/spfwn42-desfile-lab/
- “casting realmente diverso, uma mensagem forte”

http://www.papelpop.com/2016/10/emicida-faz-do-desfile-da-lab-no-spfw-um-show-incrivel-de-representatividade/
http://www.papelpop.com/2016/10/emicida-faz-do-desfile-da-lab-no-spfw-um-show-incrivel-de-representatividade/
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/lab-injeta-representatividade-na-passarela-do-spfw.html
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/lab-injeta-representatividade-na-passarela-do-spfw.html
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- “mixando África e Japão”
- “streetwear”
- sobre corpo: “O discurso da diversidade, que para muitos é marketing, para eles é natural 
porque vem da raiz da história toda. O desfile apresentou opções para corpos de todos os 
tamanhos, opções que de fato estarão à venda. O casting sobretudo negro não é cota, não foi 
feito para “combinar” com o tema, não é exceção, é regra e verdade.”
- “street chic sem deslumbre […] desejável e feito para usar muito, a coleção é inteligente e 
quase toda intercambiável, como bem mostrou o styling de Thiago Ferraz.”
- “Com amigos como Rael, Criolo, Rashid, Ice Blue e Dan Dan na primeira fila, Seu Jorge e 
Ellen Oléria na passarela, a emoção deu o tom. Questão de apoio, de reconhecimento, 
pertencimento, não só de presença.”

*Geral para info:
Glam Box: https://www.glambox.com.br/revista/ler/3928/LAB-arrasa-com-desfile-
democr%C3%A1tico-na-SPFW-TRANS-N42
- “Em 2011, há apenas cinco anos, um grupo de modelos negros se reuniu em frente à Bienal
do Parque do Ibirapuera, para protestar por sua inclusão na moda.”
- “A coleção para o desfile foi feita em conjunto com João Pimenta”
- “o ícone da coleção é um samurai negro, chamado Yasuke. Não se sabe muito sobre sua 
história definitiva, mas se diz que era um moçambicano treinado como samurai a cargo de 
um mercador indiano. A partir daí, João decidiu usar motivos africanos, mas em formas 
japonesas, amplas e com volumes localizados, como capuz, obi (o cinto amarrado) e saiões.”
- “Emicida cantou durante o desfile, sentado ao lado do ícone Constanza Pascolato, 
empresária e consultora de moda.”
- “O público do desfile também era diferente: não se via mais aquela plateia 
quase totalmente composta de tom de pele europeu que predomina no SPFW. Ali na platéia 
o que se via era uma galera mais diversa, com gente de todas as tribos, a galera da 
comunidade, a galera das ruas, a galera da imprensa, alguns ícones fashion”

Veja Online: https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/a-empolgante-estreia-de-
emicida-na-spfw42/
- “Em 2015, o cantor já tinha marcado presença na Casa de Criadores ao assinar a coleção de
roupas masculinas “Corre Sempre”, em parceria com a marca West Coast.”
- “vão até o tamanho 56 (G5), muitas delas com o conceito “sem gênero” “
- “as roupas são feitas em algodão e malha com estampas como o origami”
- comentários dos materiais dos looks nas fotos

https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/a-empolgante-estreia-de-emicida-na-spfw42/
https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/a-empolgante-estreia-de-emicida-na-spfw42/
https://www.glambox.com.br/revista/ler/3928/LAB-arrasa-com-desfile-democr%C3%A1tico-na-SPFW-TRANS-N42
https://www.glambox.com.br/revista/ler/3928/LAB-arrasa-com-desfile-democr%C3%A1tico-na-SPFW-TRANS-N42
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APÊNDICE C: Ficha de observação do desfile Água de Coco

DESFILE ÁGUA DE COCO

Data do desfile 26/10/2016

Links https://www.youtube.com/watch?v=3gGiUrHo2Ao

1. Aspectos gerais

a) aspectos visuais do 
espaço (locação, tipo de 
passarela e outros 
elementos da cena)

Sala que parece uma estufa para plantas, fechada em cima por 
um teto transparente, por onde a luz natural entra, apesar de, no 
vídeo, parecer haver também alguns refletores. O desfile parece 
acontecer de dia (*ver com grade do desfile). Bastante 
vegetação. Área de desfile em forma de quadrado, com ilha no 
meio, que possui algumas grades ornamentais verdes, como as 
plantas que abriga em seu interior. Público convidado ao redor 
de fora do quadrado em duas filas e alguns em pé atrás, e uma 
fileira na borda da ilha interna. Passarela de aparência 
levemente estreita, ainda mais com os pés do público ao redor. 
Muitas plantas tropicais e alguns cocos pendurados no interior 
da ilha e ao redor da área de desfile, por detrás do público. 
Passarela e percurso quadrado, feita de ripas de madeira clara.

b) aspectos visuais do foco
do que é apresentado (que 
são as roupas, combinados
com adereços, maquiagem 
e cabelo e o tipo de 
modelo)

No LOOKS: 30 (*2 masculino)

ROUPAS: tomara q caia + hotpant + camisa levinha aberta na 
frente, com mangas e laterais longas curta na parte de trás, todas
com a mesma estampa de vegetação verde amarronzado; top de 
busto de sutian e mangas longas de boca larga (barriga de fora) 
+ short cintura alta de modelo levemente aberto na perna, todas 
com a mesma estampa de vegetação verde amarronzado e 
tecido molinho; maiô branco com decote profundo abaixo do 
busto, mangas longas presas nos pulsos e costas com grande 
decote até os quadris; camisa de manga longa, abotoada na 
frente, altura até os quadriz, gola V de colarinho aberta + calça 
soltinha, todas com a mesma estampa de vegetação verde 
amarronzado e tecido molinho; biquini de lacinho em cima e 
embaixo, franjas nas pontas dos lacinhos, com estampa de 
vegetação em um verde amarronzado escuro; top branco 
(barriga de fora) + short branco soltinho com coes preto e 
pessego demarcando a cintura alta, camisa levinha aberta na 
frente, com mangas ¾ presas no cotovelo e grande estampa de 
abacaxi na lateral; maiô com parte de cima imitando blusa 
soltinha de mangas abertas, com decote V, estampas de 
folhagens com fundo levemente dourado; biquini com estampa 
de folhagens preta e branca, parte de cima de taça, com a faixa 
horizontal larga como duas faixas pretas e atrás duas faixas 
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horizontais, uma das faixas verticais que sustenta as taças com 
aplicação de folha preta sobre um ombro + parte debaixo 
hotpant com cruzamento de duas faixas pretas e brancas iguais 
às horizontais da parte de cima, uma delas demarcando a cintura
alta; top tomara q caia com fundo branco e estampa de abacaxis 
(barriga de fora) + saia de cintura alta, amarração em um laço 
largo atrás e altura midi, mais comprida em uma das laterais, 
com estampa preto e branca de abacaxis e um grande abacaxi de
cor em uma das laterais; macacão curto de tecido soltinho com 
estampa de abacaxis preto e branco, parte de cima de camisa 
fechada com botões, patches de 2 folhas na altura de um dos 
seios, uma menor verde e outra maior terracota, mangas longas 
e punhos fechados e grande estampa de folhas verdes atrás + 
camisa de estampa de abacaxis preta e branca amarrada por 
cima na cintura e também grande estampa de folhas verdes 
atrás; kaftan até a altura dos joelhos, fechado na gola, sem 
mangas, fechado por amarrações finas na frente, mas que deixa 
aparecer algumas frestas de pele, com fundo branco e estampas 
de abacaxis em cor, e grande estampa de um abacaxi nas costas,
calça soltinha branca com faixas pretas e douradas verticais nas 
laterais, como calça esportiva, com leve abertura lateral nos 
tornozelos; top com parte da frente estilo biquini, com o que 
parece um mini babado no meio de cada seio, com um patch de 
folha (um coqueiro?) em uma das faixas que sustenta o busto, 
sobre um ombro (barriga de fora) + short curto de cintura 
média, ambos com estampa de abacaxis preta e branca; camisa 
fechada na gola e com botões fechados até a cintura, quando 
abre, mangas na altura dos cotovelos, estampa preta e branca de
abacaxis e um grande abacaxi em cor nas costas + calça soltinha
até o joelho, de estampa preta e branca de abacaxis e um grande
abacaxi em cor em uma das laterais; biquini de top fechado no 
busto (barriga de fora) + hotpant, fundo terracota com estampas 
de folhagens; biquini de lacinho em cima e embaixo, com 
estampa com faixas azuis escuras e caramelo e flores coloridas 
em rosa, amarelo e verde; saia soltinha de cintura alta e 
comprimento midi, preta com estampa de flores da metade até a
barra em tons de vermelho alaranjado, verde, amarelo e rosa + 
top fechado no busto com fundo preto e a mesma estampa de 
flores (barriga de fora) + jaqueta bomber de tecido molinho na 
mesma estampa de flores; camisa levemente longa, até a altura 
da coxa, de botões, manga até os cotovelos e cor vermelha 
alaranjado e estampas verdes de coqueiros; biquini com top 
colado feito com faixas largas em listras azul escuro e terracota,
fazendo mangas pequenas obro a ombro (barriga de fora) + 
hotpant com estampa de flores em rosa, amarelo, laranja e 
verde, com duas faixas largas de listras azuis e terracota se 
cruzando e demarcando a cintura alta; vestido longo até o pé, 
fluido na barra junto a fendas longas nas duas laterais, todo em 
vermelho alaranjado meio manchado, com grandes estampas de 
coqueiros verdes na parte debaixo; maiô feito com as faixas de 
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listras azul escuro e terracota, colocados na direção diagonal de 
um lado e do outro do corpo, com parte de cima cruzada no 
pescoço e decote atrás na altura da cintura; top tomara q caia 
(barriga de fora) + bomber curta aberta na frente, manga longa 
preso no pulso, ambas as peças de fundo vermelho e estampa 
verde de coqueiros + saia soltinha cintura alta e comprimento 
midi, vermelha com uma grande estampa de coqueiros verdes 
em uma das laterais; maiô verde escuro estampado com flores 
rosa, amarelo e marrom a partir de abaixo do busto, com decote 
profundo abaixo do busto, mangas longas presas nos pulsos e 
costas com grande decote até os quadris; camisa curta com 
decote em V, amarrações finas e esportivas na barra, mangas 
longas e fechadas nos punhos com as mesmas amarrações finas 
e esportivas, vermelha alaranjada (terracota) com estampas de 
coqueiros verdes sobre o busto + calça soltinha cintura alta e 
comprimento na altura dos joelhos, coes com amarrações finas e
esportivas, vermelha alaranjada com grandes estampas de 
coqueiros em uma das pernas; biquini feito com as faixas de 
listras azul escuro e terracota, com parte debaixo em hotpant e 
faixas colocados na direção diagonal de um lado e do outro do 
corpo + parte de cima top fechado no busto feito de 
entrecruzamentos das faixas (barriga de fora); maiô com parte 
de cima imitando blusa soltinha de mangas longas, com decote 
V profundo, vermelho alaranjado com grande estampa sobre 
uma das laterais no busto de coqueiros verdes e decote profundo
até os quadris  nas costas; top de fundo azul escuro e estampa 
de flores amarela, laranja e verde (barriga de fora) + jaqueta 
bomber aberta azul escura com grandes estampas de flores rosa,
amarelo e laranja na região dos seios e grande estampa de flores
atrás + calça soltinha de cintura baixa com fundo azul escuro e 
toda estampada com flores rosa, amarela, laranja e verde; 
(*quase todas as calças e shorts têm laços finos de amarração na
frente, meio estilo esportivo); biquini de taça e hotpant com 
fundo preto e estampa/patches em flores vermelhas e folhas 
verdes, que parecem ter alguns paetês das mesmas cores por 
cima dos patches e a alça de sustentação das taças do sutiã é 
dourada; biquini de top largo tipo uma faixa larga com várias 
listras na horiontal azul escuras e caramelo (barriga de fora) + 
kardigan soltinho aberto, mangas longas presas nos pulsos, 
mangas e parde de cima verde escuras e parte de baixo (voante) 
estampada em rosa, laranja, amarelo e verde, inclusive da 
metade para baixo na parte de trás + calcinha do biquini 
estampada com flores rosa, laranja, amarelo e verde e faixa 
horizontal do biquini larga, com listras horizontais em azul 
escuro e caramelo

* grande arte dos looks não são biquinis; grande parte dos looks
com barriga de fora, uma diferença (mesmo que óbvia) em 
relação a outros desfiles (mas também pontos em que os outros 
desfiles q não são de biquini as vezes coincidem com um tipo 
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esse de biquini); também grande parte dos looks com perna de 
fora (mas não é exclusividade dos desfiles de biquini); desfile 
bem comercial, nem tão popular nem tão sofisticado; o estipo 
“resort” no título da coleção se confirma, mas não chega a ser 
um resort glamuroso (como o da Chanel); pelo menos a olhos 
brasileiros, acostumados às nuances do estilo moda praia E aos 
corpos mais descobertos, me pareceu um desfile um pouco 
menos pelado, o que dá a entender que pode ser uma coleção 
outono/inverno; no entanto, a dimensão do “praia” e do 
“tropical” está presente nas flores e coqueiros e, mesmo em 
cores consideradas mais sóbrias, como o preto e o azul escuro, 
os tons destes e o contraste com cores como terracota e verde 
dão o tom tropical; ar da coleção levemente sofisticado

ADEREÇOS: brincos grandes, em placas douradas ou em cor 
terracota de formatos variados que parecem flores e folhas, 
usados em uma só orelha; nos pés, chinelo cobrindo o peito dos 
pés em material com aparência de plástico, nas cores beje, 
preto, metalizada dourada e com os dedos da frente a mostra, 
solado branco levemente aumentado, mas de altura uniforme

MAQUIAGEM: não muito chamativa nem diferente, com 
aparência de ar saudável, elaborada por blush e sombra 
levemente alaranjados

CABELO: simples, repartido no meio, solto e posto levemente 
por detrás das orelhas; uma das modelos negras porta cabelo 
liso, como as outras modelos, e a outra negra tem cabelo bem 
curto

MODELOS: um modelo masculino entrando 2 vezes; duas 
modelos negras; uma de aparência oriental (mas é a brasileira 
Bruna Tenório); todas as outras modelos brancas; duas (ou três) 
elas são conhecidas por serem modelos do tipo malhadas; a 
grande maioria é de modelos bem experientes, inclusive muitas 
“ex-modelos” brasileiras dos anos 90-2000; ao que parece, 
quase todos entraram 2 vezes, apresentando 2 looks

* Lista de modelos: Carol Trentini (87), Fernanda Tavares (80), 
Isabeli Fontana (83), Caroline Ribeiro (79), Renata Kuerten 
(88), Ana Beatriz Barros (82), Emanuela de Paula (89), Isabel 
Hickmann, Marlon Teixeira (91), Fernanda Motta (81), Viviane
Orth (90), Bruna Tenório (89), Alicia Kuczman (+4 modelos)

c) aspectos construtores da
ação deste foco (como 
música e coreografia)

Música: música estilo loudge, com elementos que lembram a 
natureza, como o barulho da água mixado. Ritmo da música 
tranquilo, Parecem ser duas músicas: uma durante todo o 
desfile, que termina com barulhos de gotas de água, e outra com
elementos um pouco mais eletrônicos, que só entrou bem ao 
final do desfile e continuou com a entrada final dos modelos.
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Coreografia: andar padrão, de aparência tranquila; pelo centro 
da passarela

d) considerações gerais 
(tipos de desfile e mood)

Tipo de desfile: desfile bastante comercial, onde parece não 
caber uma das classificações de Duggan; há um conceito do 
desfile, mas como todos os outros: assim, não se trata de um 
desfile conceitual. Não há experimentações em relação a 
estrutura da roupa e nem em relação às formas do corpo 
apresentado. O desfile também não é espetacular nem possui 
um discurso reivindicador. Parece algo que conversa bastante 
com o que já vem sendo feito na moda praia; parece que será 
comercializado facilmente. Pode ter a ver com o see now, buy 
now, mas me parece que a marca já trabalhava seus desfiles de 
forma mais comercial, sendo que o desfile analisado só vem a 
corroborar a nova onda do see now, buy now.

Mood do desfile: resort tropical tranquilo, levemente sofisticado

2. Corpo e espaço

- a passarela: apesar de a passarela ser um pouco estreita, mediada pelos pés do público 
mais de perto, não chega a dificultar o andar das modelos; ainda mais que elas estão todas de
sapato baixo
- o clima/mood: o ambiente/mood do desfile é, realmente de um resort: é tropical sim, mas 
mais tranquilo, calmo, como se fosse uma praia para descansar (e não para badalar); de certa 
forma, o ritmo coreográfico do desfile, aliada a certa informalidade das ex-modelos, 
compõem esse clima
- o visual do ambiente junto ao corpo vestido: o ambiente ora compõe a cena “resort” para E 
junto ao corpo vestido, ora se mescla aos tecidos; os looks conversam com o ambiente 
(folhagens)
- o público presente: se considerarmos o público como componente do espaço, podemos 
perceber certa informalidade no desfile, não só por se tratar da postura das ex-modelos, mas 
também por pessoas conhecidas (Mariana Weickert) em relação mais direta com as modelos 
antigas e sua resposta; público de desfile, mas parece mais informal, levemente descontraído

3. Corpo e roupa

- as roupas parecem leves, de tecidos flexíveis, principalmente na quantidade expressiva de 
roupas que não são biquinis
- os corpos, em geral, parecem realmente confortáveis e mais “soltos” em todo o desfile, 
como um andar livre
- os corpos de biquini parecem igualmente livres
- os maiôs e as hotpants cobrem mais a parte da barriga e os biquinis de lacinho deixam o 
corpo mais à mostra: na “vida real”, isso pode refletir, em alguns momentos e para algumas 
pessoas, um maior conforto dos corpos femininos quando do corpo com peças mais cobertas,
pelo pudor cultural da mostra do corpo, mesmo no Brasil – mas, acreditamos, um pudor 
menor do que o estrangeiro; no entanto, os corpos de biquini desse desfile não pareciam em 
nada envergonhados, estavam bastante confortáveis (e acostumadas) com a mostra de seus 
corpos
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- a relação da roupa com o corpo parece de total harmonia, pois não há, para as modelos de 
biquini, os pudores do corpo nu, e há uma liberdade maior pelo tipo de contato particular do 
corpo com a roupa, mínimo pelo tamanho dos biquinis e ligados ao corpo como 2a pele; para 
as roupas que não eram biquinis também, pois à fluides dos tecidos soma-se o clima 
“informal” do resort

4. Corpo e movimento

- é visível a diferença entre certa informalidade das ex-modelos e das modelos mais novas 
(as q não conheço, por exemplo), que colocam diferenças da fluidez do andar entre elas 
(inclusive com sorrisos)
- coreograficamente, andar tranquilo, inclusive com alguns sorrisos
- por se tratar de ex-modelos (e algumas delas conhecidas do grande público), percebe-se 
diferenças no andar e na atitude/persona entre algumas delas, justamente pela informalidade 
desse desfile
- à fluides dos tecidos soma-se o clima “informal” do resort, o que permite os movimentos 
mais orgânicos do andar “cotidiano” junto a essas roupas que não apertam nem comprimem
- nem os biquinis nem as roupas comprimem o corpo, permitindo um andar fluido
- o clima do desfile também contribui para transformar a direção coreográfica (fluides no 
andar) em um andar orgânico, quase cotidiano
- o movimento dos corpos fazem movimentar as roupas, pois são soltinhas e de tecido 
maleável
- com o corpo desnudo do biquini, é possível observar não só o desimpedimento de seus 
movimentos, mas também os controles do corpo: a ausência de impedimentos corporais e 
sua mostra ampliam a liberdade dos movimentos, mas tanto a direção coreográfica quanto o 
andar típico das modelos devem ser seguidos, com prejuízo de movimentos corporais muito 
distintos e que passem a impressão errada ao desejado pelo desfile – como movimentos mais
amplos dariam ar de sensualidade, que não é o caso desse desfile, com clima resort
- as longas camisas usadas por cima, também por seu tecido molinho (look n.1) são 
movimentadas dos lados e atrás do corpo pelo movimento, bem como as mangas amplas 
(n.2) calças (looks n.4 e 12) e saias (n.22)

5. Especificidades do desfilar

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

(Carol Trentini) 
(0:06)
- linha reta e andar 
firme
- leve movimento 
dos quadris
- mov braços guiado 
pelo cardiga

(Fernanda Tavares)
- mov limpo (0:22)
- braços guiados 
pelas laterais do 
short

(Isabeli Fontana)
- leve mov quadris 
(0:38)
- braços se moviam 
mais

(Carol Ribeiro)
- mov limpo
- levemente mais 
rápido (0:50)

ENTRADA 5 ENTRADA 6 ENTRADA 7 ENTRADA 8

(Renata Kuerten)
- leve mov quadris
- andar em linha reta

(Ana Beatriz)
- andar com o pé 
colocado (1:14)

(Emanuela de Paula)
- andar em linha reta
(1:23)

(Isabel Hickman)
- braços levemente 
para trás; levemente 
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(ajudou no mov dos 
quadris)
(1:01)

- poucos movs 
braços, controlados 
pelo casaquinho

- proporcionou leve 
mov quadris
- braço limpo

remando com 
ombros (1:34)

ENTRADA 9 ENTRADA 10 ENTRADA 11 ENTRADA 12

Masculino
(Marlon)

(Fernanda Mota)
- andar mais 
colocado
- andar mais lento, 
porque corpo mais 
ondulante, sensual 
(1:59)
- leve movimnto dos 
quadris ondulante
- pé em linha reta

 (Vivi Orth)
- andar firme (2:08)
- linha reta
- movimento dos 
quadris

(Bruna Tenório)
- ambas as mãos nos 
bolsos
- deixou escapar por 
um breve instante à 
visualidade o 
controle pelos 
ombros (2:19)

ENTRADA 13 ENTRADA 14 ENTRADA 15 ENTRADA 16

-  postura mais 
esticada, elevando 
os seios e 
empinando os 
quadris levemente 
para trás (2:34)
- andar mais devagar

- as duas mãos nos 
bolsos
- andar firme e 
elegante, por andar 
em linha reta 
(realiza a justa 
medida dos quadris 
com pernas, porque 
sem salto é o jeito de
dar mais 
feminilidade); 
proporcionou um 
desfilar limpo (2:46)

(modelo negra)
- movs braços para 
trás do corpo (2:57)

- de lado, postura do 
corpo levemente 
voltada para trás 
(3:08)
- leve movs quadris e
andar reto deram 
leve sensualidade

ENTRADA 17 ENTRADA 18 ENTRADA 19 ENTRADA 20

- andar mais 
despretensioso 
(3:24)
- quase não vemos 
os pés andando em 
linha reta
- ambas as mãos nos 
bolsos do casaco 
aberto pesando 
braços e mãos para a
parte da frente do 
corpo

(Fernanda Tavares) 
(3:33)

 (Renata Kuerten)
- novamente pela 
curva fica evidente o
cuidado em fazer os 
movimentos nos 
quadris (3:44)

(Carol Ribeiro) 
(3:56)
- novamente andar 
mais rápido e braços
mais balançantes

ENTRADA 21 ENTRADA 22 ENTRADA 23 ENTRADA 24

 (Isabel Hickman)
- novamente movs 

(Ana Beatriz)
- confirma pés 

(Bruna Tenório) 
(4:31)

 (Fernanda Mota)
- confirma movs 
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braços para trás do 
corpo, remando 
(4:07)

colocados (4:21) mais sensuais e 
indulados
- ambas as mãos nos 
bolsos: não 
transparece 
regulação do mov 
pelos movs dos 
ombros (4:45)

ENTRADA 25 ENTRADA 26 ENTRADA 27 ENTRADA 28

(Emanuela de Paula)
- andar mais rápido 
(4:57)

(Vivi Orth)
- confirma movs 
quadris e pé em 
linha reta, e, dessa 
vez, se empolga mais
e o andar dá a 
impressão de 
“balançar” seu corpo
para os lados (5:04)

(Carol Trentini)
- mãos nos bolsos 
(5:18)

(modelo negra)
- confirma braços 
para trás (5:29)

ENTRADA 29 ENTRADA 30

Masculino
 (Marlon)

 (Isabeli)
- confirma leve movs
quadris (5:53)

6. Visualidades do corpo vestido: forma corporal e beleza

- vale ressaltar que os corpos com biquinis e maiôs não eram os das ex-modelos; e os corpos 
com o biquini de lacinho eram os das modelos magras “malhadas”
- ainda que de biquini, o desfile trouxe muito corpo coberto, inclusive com os próprios 
biquinis, muitos em hotpants e tops de biquini mais largos, como tops comuns de roupa 
- algumas peças, como tops mais largos e maiôs, inclusive com parte de cima estilo camiseta,
dão para usar também como roupa, o que reforça certo ar sofisticado à coleção
- percebe-se geralmente em desfiles moda praia brasileiros a presença dessas modelos 
“malhadas”; o corpo magro existe, mas mescla-se e/ou aparece como aquele magro malhado,
puxando a coisa da sensualidade e das curvas, da carne, da beleza dos músculos em 
movimento (lembrando o trabalho de Claudel e rodin)
- o corpo desnudo no biquini também possibilita, obviamente, que o corpo seja mais 
mostrado, a presença maior do corpo enquanto forma: talvez também por isso, muitos dos 
corpos escolhidos no brasil para desfiles de biquini sejam os magros “malhados”, pois traria 
a sensualidade e a presença na ausência de formas e materiais (tem pouca roupa e pouco 
corpo, logo, mais corpo com corpo malhado?) E mostra mais a beleza do corpo (seus 
músculos são mais evidentes, traz mais corpo!) (looks n.5, 8, 16, 19)
- nos corpos mais magros, por exemplo, por vezes a hotpant parece mais um fraldão (look 
n.1 X look n. 25, ou no mais malhado, n.19)
- percebe-se diferença entre os corpos magros nesse desfile, o que evidencia certa variedade 
mesmo na presença “padronizada” dos corpos magros nos desfiles: presença de corpos das 
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ex-modelos, magros sim, mas menos “criança”; modelos experientes, de corpo magro sim, 
mas igualmente menos criança; modelos atuais e/ou mais novas, com corpos de aparência 
magra e mais jovem; e os corpos magros malhados
- na comparação visual entre esses corpos magros, parece haver corpos mais volumosos; mas
que, se vistos separadamente, são percebidos como magros (Emanuela de Paula e, por vezes,
Isabeli Fontana)

7. Mídia

a) FFW: http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/agua-de-coco/1614274/
- “Modelos históricas, celebridades causando, desfile-tumulto, backstage disputado”
- “criou clima de festa (tipo festa no bangalô)”
- “praia, fauna, flora, férias ricas em paraísos distantes”
- “República das Maldivas”
- “ “Imaginei um verão jovem, um verão fresh!”, disse Liana ao FFW”
- “Bordados combinados com formas esportivas dão o mix sexy-cool”
- “Kaftans e quimonos, em tecidos fluidos”
- “conectar com um gosto mais moderninho”

b) Folha online: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1826453-inspirada-nas-
maldivas-agua-de-coco-desfila-biquinis-comportados-na-spfw.shtml
- sobre cobertura corporal: “Inspirada nas Maldivas, Água de Coco desfila biquínis 
comportados na SPFW”
- “Com um time de supermodelos”
- “jaquetas levinhas, para serem usadas no fim de tarde na praia”
- “detalhes esportivos de faixas contrastantes”
- ref corpo: “modelos estilo curtininha e outros mais comportados, como “hot pants” e tops 
que cobrem mais a pele”
- “maiôs que vão da praia à festa”
- “Quimonos e roupões de seda”

c) Vogue online: http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/agua-de-coco-
injeta-o-street-na-moda-praia.html
- “Água de Coco injeta o street na moda praia”
- “Com um time de tops na passarela”
- “apresentou hoje na Casa Água de Coco, sua loja conceito em São Paulo que reúne a label 
de mesa e decoração da grife”
- “coleção resort que vai muito além do beachwear”
- “a grife apresentou um tropicalismo street cheio das calças cargos e bermudões”

d) Veja online: https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/com-problemas-no-som-
desfile-da-agua-de-coco-apresenta-casting-recheado-de-grandes-modelos-na-spfw/
- “Com problemas no som”
- “ o desfile teve lá seus percalços. Durante alguns minutos, as modelos atravessaram a 
passarela em silêncio total. Um problema no áudio provocou a saia justa, resolvida 
rapidamente.”
- ““Claudinha, canta à capela para nós”
- “Outra questão foi o calor. “Estou derretendo, mas o desfile foi lindo”, disse Claudia 
Leitte.”

https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/com-problemas-no-som-desfile-da-agua-de-coco-apresenta-casting-recheado-de-grandes-modelos-na-spfw/
https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/com-problemas-no-som-desfile-da-agua-de-coco-apresenta-casting-recheado-de-grandes-modelos-na-spfw/
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/concentracao-de-tops-na-passarela-da-agua-de-coco-no-spfw.html
http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/agua-de-coco-injeta-o-street-na-moda-praia.html
http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/agua-de-coco-injeta-o-street-na-moda-praia.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1826453-inspirada-nas-maldivas-agua-de-coco-desfila-biquinis-comportados-na-spfw.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1826453-inspirada-nas-maldivas-agua-de-coco-desfila-biquinis-comportados-na-spfw.shtml
http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/agua-de-coco/1614274/
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e) Elle online: https://elle.abril.com.br/moda/spfwn42-desfile-agua-de-coco/
- “Pensada para uma mulher elegante e descomplicada que não dispensa bordados nem na 
hora de ir à praia”
- “agradar também quem procura bons complementos para o pós-praia”
- “os brincos de cerâmica em formato de flores e pranchas de surfe, usados em apenas uma 
orelha”

*Geral para info:

http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/agua-de-coco/1614274/detalhes/3/
http://fashionando.com/agua-de-coco-por-liana-thomaz-maldivas-resort-2017/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira/online/no-proximo-desfile-
quero-entrar-cantando-revela-claudia-leitte-durante-a-spfw-1.1640665

- “desfile da marca cearense Água de Coco”

* Sobre as modelos de corpo malhado:
1) Isabel Hickmann
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-
refrigerante-todos-os-dias.html
https://oglobo.globo.com/ela/gente/isabel-hickmann-irma-de-ana-hickmann-namora-skatista-
21-anos-mais-velho-16952808

corpo da temporada:
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-
refrigerante-todos-os-dias.html
http://vogue.globo.com/beleza/beleza-news/noticia/2013/03/isabel-hickmann-o-corpo-da-
temporada-de-verao-2014-do-spfw.html

2) Alicia Kuczman
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2811201013.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/02/14/veja-modelos-e-atrizes-que-
seriam-vitimas-de-anorexia.htm
http://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2016/09/eu-leitora-voltei-ser-modelo-
apos-ser-excluida-por-um-problema-de-saude.html

relação desfilar e balet:
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/alicia-kuczman-relembra-comeco-na-moda-
nao-era-bonita,f0e4ee5b437d2903ce583bd7fe62d74fbbykRCRD.html

3) Renata Kuerten
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,renata-kuerten-fala-do-corpo-sarado-e-
da-carreira-dupla-em-entrevista,70001636189
https://boaforma.abril.com.br/celebridades/vida-de-modelo-um-dia-na-rotina-de-renata-
kuerten/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/elas-no-tapete-vermelho/spfw-renata-kuerten-
exibe-barriga-sarada-em-desfile-de-
biquini,c3589e0b9a386ff8aa00b4d8323a1d91s53ll2qo.html
http://ego.globo.com/beleza/noticia/2014/03/dona-de-um-corpo-invejavel-top-renata-

http://ego.globo.com/beleza/noticia/2014/03/dona-de-um-corpo-invejavel-top-renata-kuerten-revela-seu-cardapio.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/elas-no-tapete-vermelho/spfw-renata-kuerten-exibe-barriga-sarada-em-desfile-de-biquini,c3589e0b9a386ff8aa00b4d8323a1d91s53ll2qo.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/elas-no-tapete-vermelho/spfw-renata-kuerten-exibe-barriga-sarada-em-desfile-de-biquini,c3589e0b9a386ff8aa00b4d8323a1d91s53ll2qo.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/elas-no-tapete-vermelho/spfw-renata-kuerten-exibe-barriga-sarada-em-desfile-de-biquini,c3589e0b9a386ff8aa00b4d8323a1d91s53ll2qo.html
https://boaforma.abril.com.br/celebridades/vida-de-modelo-um-dia-na-rotina-de-renata-kuerten/
https://boaforma.abril.com.br/celebridades/vida-de-modelo-um-dia-na-rotina-de-renata-kuerten/
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,renata-kuerten-fala-do-corpo-sarado-e-da-carreira-dupla-em-entrevista,70001636189
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,renata-kuerten-fala-do-corpo-sarado-e-da-carreira-dupla-em-entrevista,70001636189
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/alicia-kuczman-relembra-comeco-na-moda-nao-era-bonita,f0e4ee5b437d2903ce583bd7fe62d74fbbykRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/alicia-kuczman-relembra-comeco-na-moda-nao-era-bonita,f0e4ee5b437d2903ce583bd7fe62d74fbbykRCRD.html
http://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2016/09/eu-leitora-voltei-ser-modelo-apos-ser-excluida-por-um-problema-de-saude.html
http://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2016/09/eu-leitora-voltei-ser-modelo-apos-ser-excluida-por-um-problema-de-saude.html
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/02/14/veja-modelos-e-atrizes-que-seriam-vitimas-de-anorexia.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/02/14/veja-modelos-e-atrizes-que-seriam-vitimas-de-anorexia.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2811201013.htm
http://vogue.globo.com/beleza/beleza-news/noticia/2013/03/isabel-hickmann-o-corpo-da-temporada-de-verao-2014-do-spfw.html
http://vogue.globo.com/beleza/beleza-news/noticia/2013/03/isabel-hickmann-o-corpo-da-temporada-de-verao-2014-do-spfw.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-refrigerante-todos-os-dias.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-refrigerante-todos-os-dias.html
https://oglobo.globo.com/ela/gente/isabel-hickmann-irma-de-ana-hickmann-namora-skatista-21-anos-mais-velho-16952808
https://oglobo.globo.com/ela/gente/isabel-hickmann-irma-de-ana-hickmann-namora-skatista-21-anos-mais-velho-16952808
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-refrigerante-todos-os-dias.html
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/04/corpo-da-temporada-isabel-hickmann-bebe-refrigerante-todos-os-dias.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira/online/no-proximo-desfile-quero-entrar-cantando-revela-claudia-leitte-durante-a-spfw-1.1640665
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira/online/no-proximo-desfile-quero-entrar-cantando-revela-claudia-leitte-durante-a-spfw-1.1640665
http://fashionando.com/agua-de-coco-por-liana-thomaz-maldivas-resort-2017/
http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/agua-de-coco/1614274/detalhes/3/
https://elle.abril.com.br/moda/spfwn42-desfile-agua-de-coco/
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kuerten-revela-seu-cardapio.html
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/renata-kuerten-conta-como-mantem-a-boa-forma-e-
da-dicas-fitness/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/corpo-em-forma/renata-kuerten-mostra-
cardapio-para-manter-a-barriga-
chapada,7af2f00cc2964410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dv2iZtx_hUo

https://www.youtube.com/watch?v=Dv2iZtx_hUo
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/corpo-em-forma/renata-kuerten-mostra-cardapio-para-manter-a-barriga-chapada,7af2f00cc2964410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/corpo-em-forma/renata-kuerten-mostra-cardapio-para-manter-a-barriga-chapada,7af2f00cc2964410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/corpo-em-forma/renata-kuerten-mostra-cardapio-para-manter-a-barriga-chapada,7af2f00cc2964410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/renata-kuerten-conta-como-mantem-a-boa-forma-e-da-dicas-fitness/
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/renata-kuerten-conta-como-mantem-a-boa-forma-e-da-dicas-fitness/
http://ego.globo.com/beleza/noticia/2014/03/dona-de-um-corpo-invejavel-top-renata-kuerten-revela-seu-cardapio.html
http://ego.globo.com/beleza/noticia/2014/03/dona-de-um-corpo-invejavel-top-renata-kuerten-revela-seu-cardapio.html
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APÊNDICE D: Ficha de observação do desfile Ronaldo Fraga

DESFILE RONALDO FRAGA

Data do desfile 26/10/2016

Links https://www.youtube.com/watch?v=-S68Kek1KhE
https://www.youtube.com/watch?v=YIGA9oe5uqs
https://www.youtube.com/watch?v=wRUh_T6zS8E

1. Aspectos gerais

a) aspectos visuais do 
espaço (locação, tipo de 
passarela e outros 
elementos da cena)

Como informado na fala de Fraga no início da apresentação, 
trata-se do Theatro São Pedro (construído em 1917, palco da 
estreia de Macunaíma, de Mário de Andrade, adaptação de 
Antunes Filho, em 1973). Portanto, o ambiente é composto de 
um palco, não muito fundo, com coxias laterais, cortina na 
frente e um cenário ao fundo, elaborado pelo ilustrador Renan 
Santos: um desenho, como um rascunho em lápis, de uma sala 
antiga, provavelmente anos 20/30 como o mood do desfile, 
como se visto diagonalmente do alto: sala composta por um 
chão quadriculado em claro e escuro, piano com banqueta em 
um canto, cadeira antiga em outro (*me lembrou um cabaré); 
espaço da plateia separado do palco, tal como um teatro, com 
cadeiras enfileiradas e posicionadas para frente, em direção ao 
palco; a passarela era o palco de trás, o da frente, as escadas 
laterais, o espaço do corredor do público e um espaço horizontal
entre o público, compondo, assim, o percurso de passarela nesse
espaço: coxia-fundo do palco, frente do palco, escada lateral, 
corredor, corredor horizontal, o outro corredor de volta, a outra 
escada do palco, frente do palco, fundo do palco, coxia. Ao 
final, na entrada com langerie, o cenário é iluminado em 
vermelho e as meninas dançando em duplas no palco são 
iluminadas em azul, tando o tom de cabaré.

b) aspectos visuais do foco
do que é apresentado (que 
são as roupas, combinados
com adereços, maquiagem 
e cabelo e o tipo de 
modelo)

No LOOKS: 35 (* + langeries iguais)

ROUPAS: * com as roupas na mesma modelagem, reto até a 
altura dos joelhos como nos anos 20/30/40, todos com estampas
como se estivessem sido desenhados, inclusive com alguns 
vestidos com as partes de trás indicando o processo, com fundo 
preto e desenhos de faixas e pano com tesouras; cabe destacar 
as nuances de suas diferenças: 1o com saia de tule laranja 
clarinho acoplada na parte da frente pela cintura, com cinto 
mostarda/laranja com grande fivela escura no meio, a parte 
superior do vestido debaixo que fica aparente, como uma 
camiseta, era de trançados finos pretos (1); mangas pretas 
levemente volumosas aplicadas, desenho do vestido parte de 
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cima amarelo com bolinhas e botões pretos, gola arredondada 
fechada, parte debaixo como uma saia suspensório em faixas 
largas preta, cinza e laranja; vestido rosa clarinho de costuras 
verticais desenhadas em preto, com botões sobre a costura do 
meio (que foi desenhada com voltas nos botões) desenhados em
preto, aplique curto nos ombros e cabeça, como uma mini capa 
de tramas finas pretas, e também aplique de aba de bolso, 
também em tramas finas pretas (3); desenho de parte de cima de
top de tramas finas pretas, acimada por um deseho de top de 
sutiã com alças salmão, ainda, desenho de colar como pano 
pendente dobrado com botões no meio, desenho da parte 
debaixo separada, como uma saia-espartilho com amarrações 
(bem cabaré) (4); vestido que simula camadas de tecidos 
enredados laranjas, com desenho de gola ampla redonda e 
branda pendente em seu tecido em um só lado, mangas 
enredadas de preto levemente volumosas aplicadas; vestido com
parte debaixo com desenhos de camadas de plissados, com três 
camadas finas de tule preto por cima, uma abaixo da outra, 
parte de cima com fundo de enredado preto com desenho de 
camiseta tomara que caia em listras verticais arredondadas em 
vermelho e preto e um desenho de cinto caramelo com desenho 
de grande fivela de coração partido, em vermelho e vinho, 
aplicação de mangas enredadas/tule preto levemente volumoso 
nas mangas; vestido preto com desenhos de tiras horizontais de 
tiras de pérolas e de duas faixas horizontais sobre cada ombro 
até os joelhos de tecidos pendentes em salmão e cinza; vestido 
preto com faixas de recorte de tecido, suas costuras e com 
tesouras pela parte debaixo, uma faixa igual no meio da parte de
cima, como se em processo de construção dessa parte, desenho 
(?) de colar com paninhos em dobras pendentes, preto e cinza, 
com mangas acopladas, pretas e com pontilhados brancos, 
lembrando as riscas de giz dos processos de costuras, na volta 
da modelo, mostra parte de trás, como se o vestido estivesse ao 
contrário, com sua saia vermelha, parte de cima em uma camisa
de blazer colada ao corpo, golas demarcadas por riscas brancas, 
desenho de abotoaduras no meio, uma gola V, que deixa 
aparecer o desenho de uma camisa branca por baixo e uma 
gravata vermelha no pescoço; vestido com parte de baixo de 
desenhos de mosaico/vitrais em laranja e cinza, parte de cima 
como um enredado preto acimado por uma camisa/pano preso 
na cintura, fazendo um amplo desenho em V, continuado sobre 
os ombros, por aplicação, de uma camada volumosa de tule 
preto, como uma grande gola chique; vestido todo desenhado 
em listras quadriculadas, com fundo levemente amarelado, 
dando impressão daquele tecido mais grosso dos anos 40, 
inclusive no desenho de seus detalhes, como que transpassado e
fechado lateralmente por dois grandes desenhos de botões, com 
grandes desenhos de golas de blazer comas pontas 
avermelhadas e aplicação de mangas levemente volumosas 
também avermelhadas e preto, com um bolso na lateral/frente; 
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vestido de laterais e centro salmão, com parte debaixo de 
desenho de tecidos pendentes e suas dobras, parte de cima 
desenho de um tecido branco, como um branco recortado em V,
com algumas aplicações salmão nessa barra branca, e, mais para
o alto do busto, enredado preto, com lacinho preto fino na altura
do pescoço; um vestido com cara chic, com desenhos de listras 
vinho e azul claro diagonais nas verticais, azul claro na parte da 
frente bem no meio, juntos na vertical do meio por laços em 
tiras vinho, com aplicação de renda vinho e preta sobre os 
ombros, como uma capa pequena; vestido anos 20, com 
marcação da cintura baixa, todo em desenho de zigzag, parte 
debaixo acimada por algumas camadas finas de tule preto, 
fazendo babados, parte de cima com algumas faixas de tecido 
desenhadas como se costuradas na altura do busto em salmão e 
também gola V em salmão, com enredado por baixo na altura 
do colo e lacinho fino caramelo; vestido laranja com desenho de
alguns babados na parte debaixo, parte de cima de desenho até 
quadris (marca a cintura baixa dos anos 20), com algumas 
listras e diagonais e botões na vertical do meio, com desenho de
espécie de blusa/corpete preto por cima, com babados em tule 
preto na altura dos ombros; vestido de fundo laranja com listras 
quadriculadas em marrom (verticais) e vermelho (horizontais), 
com desenho de colete com listras diagonais em branco e 
marrom por cima do alaranjado, abotoado na frente no meio, 
desenho de camisa vermelha por baixo com gravata laranja, 
aplicação de mangas levemente volumosas do mesmo desenho/
cores da saia, terminando em um grande laço dessa mesma 
estampa; vestido com parte de cima de desenho de fundo 
enredado, acimado pr desenho de vestido de alcinha e busto em 
taça, em salmão com alguns detalhes de dobras (?) em azul 
claro, laço fino vinho no pescoço; vestido azincentado com 
desenhos finos como rascunhos de flores em grafite, bordas 
brancas, mangsa levemente volumosas acopladas também com 
acinzentado e riscas grafite de rascunho, desenho de grande 
gola O com grande e longo laço, ambos brancos, pendendo na 
frente do vestido; enredado real preto cobrindo todo o braço, 
vestido acimado por desenho de enredado, acimado por desenho
de vestido de um ombro só, cinza com desenhos de tecidos 
drapeados da metade para baixo, entrada de bolsos nas laterais; 
desenho de vestido como se um por baixo, enredado e com 
detalhes em listras curvas vermelhas, acimado por desenho de 
espécie de capa/cardigan usado aberto, com “estampa” de riscos
pretos, colas abertas e mangas acopladas levemente volumosas 
em marrom e preto, com cinto real caramelo e fivela grande 
escura por cima; vestido com desenhos de camadas de plissados
do busto para baixo, com borda do busto e dos braços em 
vermelho, e centro do busto em enredado; vestido com leves 
pontas nas laterias de baixo, em amarelo clarinho nas laterais, 
drapeado no busto e com desenhos das dobras do tecido na 
parte de baixo no meio, levemente mais escuro nessa parte 
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central, como se o avesso do tecido visto, ainda, por debaixo da 
camada lateral do tecido que o cobre, presos por laço vinho na 
cintura e mesmo laço, mais fino, amarrado no pescoço; 
enredado preto por baixo com mangas longas, e desenho de 
vestido tomara que caia por cima, de recortes curvos e desenhos
de bastante ornamentações por cima, com toques de laranja; 
fundo amarelo alaranjado com desenho de tramas e flores 
brancas do pescoço até embaixo, com aplicação de tramas finas,
como uma renda amarelo alaranjada, sobre os ombros; desenho 
de vestido com drapeados na parte debaixo e detalhes em 
laranja na parte de cima, com aplicação de uma leve capa 
branca na altura do busto na parte de trás; vestido com desenhos
de riscos na parte debaixo, branco com desenho de uma grande 
gola e uma gravata vermelha como se pendurada no pescoço, 
por baixo, camisa branca real, levemente transparente, manga 
longa (e com objeto de pescoço com ponta preso no pescoço); 
vestido com pontas laranja e detalhes amarelos na barra, com 
um grande desenho de uma flor ao centro, laranja com detalhes 
em amarelo; desenho de enredado preto na altura do colo, 
desenho de vestido tomara que caia laranja de bolas brancas por
cima, com desenho de grande laço no busto e aplicação de tule 
levemente volumoso como mangas sobre os ombros; vestido 
avermelhado com desenhos de detalhes (como renda) pretos, 
cinto caramelo com fivela grande e escura, acimado nos ombros
e busto por um tecido preto franzido preto, como um mini 
casaquinho, com mangas ¾; vestido sem mangas com desenho 
de enredado na altura do colo, com desenho de vestido de 
alcinha com busto estilo sutiã, mas com alça real, em que uma 
foi apresentada caída sobre o ombro, e resto do vestido, do 
busto para baixo, em camadas transpassadas de faixas branco 
acinzentadas e salmão na diagonal; vestido sem mangas com 
desenho de enredado na altura do colo, com desenho de vestido 
tomara que caia acinzentado com busto em preto, com leves 
pontas laterais e drapeado de tule preto sobre os ombros e 
costas do pescoço (como os rufos); vestido com desenho de 
enredado na altura do colo, cento com tecido alaranjado com 
desenhos pretos (como renda), e parte de baixo com aplicação 
de faixas do mesmo tecido, mas em cores diferentes (verde, azul
e laranja) em camadas e aplicação de tule levemente volumoso 
como mangas sobre os ombros; vestido amarronzado, com 
aplicação de tecido amarronzado com desenhos em preto (como
de rendas) no centro, como uma cortina, com contorno de 
desenho de bolas brancas, e o mesmo tecido aplicado como uma
grande faixa drapeada sobre os ombros e umas bolas pretas 
reais por cima, com enredado preto por baixo, na altura do colo;
vestido em tons de verde, com estampas diversas desenhadas, e 
desenho de botões ao centro, em toda a vertical central, com 
aplicação de tecido verde com desenhos pretos (como renda) 
sobre os ombros, como manga; vestido todo em azul de tecido 
com desenhos pretos (como renda), inclusive nas mangas 
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levemente bufantes, e colo de enredado preto; vestido branco 
por baixo com tule preto aplicado por toda parte de cima, em 
camadas na parte debaixo e levemente como uma cortina no 
busto, com leve camada sobre os ombros; *** langeries finais: 
hot pant preta, com outra por cima mais folgadinha de tule preto
transparente, com sutiã transparente em tule preto.

ADEREÇOS: ankle boots de salto médio que imitam a 
abotoadura dos sapatos anos 20/30, nas cores rosa clarinho com 
laranja clarinho em locais variados a cada sapato mas com um 
fundo (como uma meia) branca com quadriculado preto, outras 
anckle boots que pareciam não fazer parte da coleção, como 
marrom de amarração e meia pata (10), uma toda preta com 
meia pata (8, 29) e outra botinha toda preta de couro (17); 
brincos pendentes longos imitando as dobras de paninhos 
pendentes, nas cores preto e cinza outros vinho e creme; 
grandes arranjos presos na lateral do cabelo, de penas pretas e 
amareladas e flores pretas); bolsas com detalhes como se 
fossem desenhados, uma preta e cinza de desenho dos paninhos 
dobrados, quadrangular salmão, outra mostarda com costuras 
pretas, outra quadrangular estilo pastinha beje, outra de pastinha
em mostarda e rosa antigo, bolsa pequena preta de alcinha 
dourada; braceletes largos e finos rosa clarinho, um com uma 
bola branca em cima de cada, como abotoaduras, nos 2 braços, 
um outro duplo igual, mas preto com bola branca, um outro 
duplo igual, mas mostarda de bola branca, e outros simples 
finos rosa clarinho, outros com a “estampa” de dobras de 
paninhos; colares largos com a “estampa” da dobra de 
paninhos; acessório grosso de pescoço, similar a uma almofada 
para avião, preta e rosa clarinho e outra toda cinza com uma 
ponta no formato de um rabo de raposa; cinto mostarda com 
grande fivela no meio.

MAQUIAGEM: boca nude e destaque para olhos marcados, em
preto esfumado, com blush levemente marcado; algumas unhas 
pintadas de preto e branco e outra de vermelho sangue (carol 
marra)

CABELO: cabelos presos em volumosos coques e os arranjos 
por uma das laterais

MODELOS: todas modelos trans; algumas parecem ter feito 2 
entradas, principalmente as já conhecidas; corpo de modelo 
trans já conhecida no meio da moda (03 e 33 – Valentina 
Sampaio), (03 e 35? - carol marra) e outras como (01 – artista 
visual Patrick Rigon, a modelo e designer Aretha Sadick, 
Veronika da banda Veronika decide morrer, a atriz Glamour 
Garcia); os corpos eram diferentes, algumas mais magras, 
outras mais gordas
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* sapatos e unha diferentes (assim, como, de certa forma, os 
corpos) são, as vezes percalços de desfiles, mas em se tratando 
de spfw e ronaldo fraga, isso dificilmente aconteceria, ainda 
mais em vários casos. Me parece mais um protagonismo 
realmente do corpo (como fraga disse no início), mas, mais 
ainda, um protagonismo do conceito/discurso, representado no 
protagonismo das personalidades que ali estavam, o 
protagonismo das trans e não da coleção certinha

c) aspectos construtores da
ação deste foco (como 
música e coreografia)

Música: antes do desfile, apresentação começa com fala 
explicativa de Ronaldo Fraga sobre o desfile *. O desfile 
começa com a música “Bandolins”, de Oswaldo Montenegro, 
que fala justamente sobre o enfrentamento das mulheres em 
ambiente adverso e preconceituoso, usando como referência a 
dança (o corpo e seu movimento – feminino!), da liberdade do 
corpo nessa ação (da dança); após, entra a música “She” em 
instrumental de violino, reforçando o caráter do feminino que o 
desfile pretendia mostrar e reforçar; após, uma música 
instrumental levemente animada que parece dos anos 20/30 (* 
como para um espaço de dança como o retratado ao fundo no 
cenário?); por fim, volta a música “Bandolins”, em instrumental
de violino. Nesse desfile, a música é tão importante quanto as 
roupas, reforçando o caráter “conceito” (Duggan) do desfile.

* Após os agradecimentos à equipe, o texto oralizado por Fraga 
diz:  “Aqui estamos neste lugar re-existente, que é o Teatro São 
Pedro, prédio construído em 1917, e que dentre tantos marcos 
da dramaturgia brasileira, foi palco da estreia de ‘Macunaíma’, 
de Mário de Andrade, e com Adaptação de Antunes Filho, em 
1973. O título da coleção que vamos desfilar agora é ‘El día en 
que me quieras’. AO contrário do que muita gente pode pensar, 
não vem da célebre música de Gardel: peguei o nome 
emprestado da loja que o estilista Ney Galvão abriu em Itabuna 
no início dos anos 70. Um belo dia, Ney e sua irmã resolveram 
criar as roupas que eles queriam usar e não encontravam pra 
comprar. A solução foi abrir uma loja, que rapidamente fez 
sucesso e virou ponto obrigatório para os travestis no sul da 
Bahia. Essa clientela chegava a sair da cidade, num raio de mil 
quilômetros de distância, para comprar botas, vestidos e perucas
da ‘El día en que me quieras’. Nessa mesma época, Ney 
Galvão, filho de magistrados, vivia numa casa cujo à mesa se 
sentavam juízes, advogados, pessoas da alta sociedade, gays, 
lésbicas e travestis. Essa história faz imaginar uma época mais 
tolerante, mais empática, diferente do que estamos vivendo 
hoje. O curioso, é que Ney só veio a conhecer o preconceito 
quando saiu de sua cidade interiorana para estudar na capital, 
Salvador. O preconceito que existia – e ainda existe – mata. No 
Brasil, a população trans é diariamente dizimada. Segundo a 
ONG Transgender Europe, somos um país onde mais ocorrem 
assassinatos de travestis e transexuais em todo o mundo. Se o 
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feminino representa aquilo que é desvalorizado socialmente, 
ainda mais desvalorizado é o homem que se identificar com o 
feminino, desafiando a crença na mulher, segundo a qual a 
identidade de gênero é uma expressão de cromossomos e 
hormônios. A violência insurge contra quem não se encaixa 
nessa representação do senso comum. Durante toda a vida, uma 
pessoa trans luta para ser reconhecida por um gênero diferente 
daquele de nascimento. Em nossas cidades, a essas pessoas são 
negados os registros de nome e até o banheiro público com a 
qual (sic) se identificam. O mesmo acontece na escola, no 
trabalho, e em todas as frentes sociais. Mas e o que isso tem a 
ver com o desfile da São Paulo Fashion Week? Bom, a moda 
tem o poder de não só ver poesia em terreno árido, como 
também lançar luz sobre a face da roupa e nela encontrar uma 
forma de libertação. Se aqui estamos falando do corpo como 
prisão do desejo, a roupa funciona como chave. Não raro, os 
transgêneros se recordam como momento libertador aquele que 
finalmente usaram o primeiro vestido. Vocês verão uma coleção
exclusivamente composta pelo mesmo vestido. Ela lembra o 
feminino de épocas glamorosas das décadas de 20, 30 e 40. 
Poderiam ser roupas de bonecas de papel, como aquelas que 
encantavam as crianças de antigamente. Mas a história deste 
desfile não está na roupa: está em quem as veste. Nesse 
universo complexo de gênero, identificação, corpo e desejo, a 
roupa é um escape. Para todos, aliás, e sempre, a roupa deveria 
ser um vetor de apropriação do ser. Ela é capaz de libertar, 
como nossa memória do simples uso da primeira saia, do 
primeiro salto, do primeiro batom, ou outros códigos que se 
aliam direta ou inexplicavelmente com o ser. Esse ser, que 
muita gente chama de [?].”

Coreografia: um andar simples de desfile, com ritmo “normal”, 
com parada mais à frente do palco, no centro; percurso partindo 
de uma das laterais do palco, pela coxia, indo ao centro do palco
da frente, saindo por uma das laterais, descendo uma das 
escadas laterais e dando a volta pelo meio do público, para 
retornar pela outra escada lateral e voltar pelo palco à mesma 
coxia da entrada.

d) considerações gerais 
(tipos de desfile e mood)

Tipo de desfile: desfile conceito (Duggan), feito para passar 
uma mensagem e reivindicar situação; não há muitos elementos 
de cenário, mas o próprio local (o teatro) já traz um diferencial; 
o desfile literalmente é palco ao discurso, aos corpos 
apresentados como principal, para serem mostrados, 
publicizados; o próprio teatro antigo, junto ao painel de cenário 
ao fundo, compõem um ambiente que, de fato, lembra os anos 
20/30; pecebe-se que as roupas, como dito no início, não eram o
principal (todas na mesma modelagem com algumas diferenças 
de aplicações), mas, como marca de Fraga, são interessantes, 
estéticas, muitas delas sendo de uso possível sim
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Mood do desfile: anos 23/30, de conotação reivindicatória e 
conceitual

2. Corpo e espaço

- a passarela: de espaço bem variado: o palco amplo, mas, justamente por ser um palco E 
muitas modelos que não são profissionais E por serem trans em uma situação diferente do 
seu cotidiano, se relacionam de maneiras diversas com essas personalidades; certa tensão na 
descida e subida das escadas laterais; leve enladeiramento na ida e volta na passarela no 
público; na passarela no público, não há pés mediando a passarela e o andar
- o clima/mood: dá justamente um ar de cabaré, principalmente quando as modelos 
aparecem de langerie dançando entre elas, evidenciando, por um lado, o lado feminino dos 
corpos e, por outro, dando ar de “alternativa” ao trans na prostituição; palco dá ideia de 
mostra desses tipos, dessas figuras “diferentes”: para algumas, mostradas, para outras, 
empoderadas
- o visual do ambiente junto ao corpo vestido: palco com cenário de salão dos anos 20/30 
atrás, se alia às roupas mostradas, a corpo vestido em geral
- o público presente: dá ao público ângulos de observação diversos, pois de frente no alto 
(palco), de lado quando passam entre eles e de costas quando voltam

3. Corpo e roupa

- a relação da roupa com o corpo tem papel diferencial nesse desfile, pois além das relações 
estabelecidas entre o tipo de tecido e seu corte com qualquer corpo, se trata de roupas 
comumente tidas como femininas no corpo trans, que traz, ao público, o destronamento de 
suas concepções sobre corpo masculino-feminino, e leva a pensar na relação desses corpos 
femininos com a roupa
- no caso, os cortes e tecidos-base de todas as roupas são os mesmos, mais retos como nos 
anos 20/30; logo, creio que se trata de uma relação mais simbólica do que de contato físico 
que difereria muito
- esta relação simbólica está na roupa feminina em si e, ainda, no que cada modelo julga, 
esteticamente, sobre a roupa que veste, se sentindo confortável, poderosa ou meiga em 
aparência (o que imprime sua atitude quando do uso da roupa)
- as diferenças entre cada relação corpo-roupa estariam nos detalhes, como na fricção da mão
com o tule (1), na existência de pontas nos vestidos que roçam a perna (21), na existência da 
capa (24), de uma alça do vestido que é apresentada caída sobre os ombros (29).
- a relação corpo feminino trans-roupa se acentua ao público quando, paradoxalmente, há 
pouca roupa, ao final com as langeries
- as roupas iguais/quase iguais evidenciam que o foco pretendido no desfile é a mostra dos 
corpos; está na personalidade que vaza, e em seus movimentos e sua relação única 
(simbólica) com a roupa, o foco, e não no corpo como um cabide de roupas: isso fica bem 
evidenciado nesse desfile de “roupas iguais” (e não corpos iguais – cabides)
- pelos drapeados e tecidos serem desenhados, sua relação com o corpo é diferente, sendo 
esses “tecidos” de estaticidades e maleabilidades diferentes
- não me pareceu que as modelos estavam constrangidas com a nudez: cada uma pode lidar 
diferentemente com isso, mas elas estavam todas juntas e em duplas, e não uma entrada de 
langerie sozinhas, o que daria, imagino, mais confiança
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4. Corpo e movimento

- vale ressaltar a importância do salto alto nesse desfile: se, para as modelos, ele já parece 
representar poder e confiança, pela relação do corpo com o movimento em seu uso, para as 
trans esse empoderamento feminino proporcionado pelo salto acontece e de forma ainda 
mais potente: observa-se, por um lado, corpos levemente de movimentos constrangidos com 
esse uso, até então incomum no seu corpo, ou pela vergonha em usá-lo em uma sociedade 
que não aceitava o seu uso (relação corpo-roupa socialmente estabelecida) (look n.[?]), e por 
outro lado, observa-se o corpo visivelmente empoderado, justamente pelo movimento firme 
do andar e pelas poses mais fortes das modelos trans no centro do palco (look n.15 e 20)
- a roupa não imprime constrangimentos aos corpos, pois são soltinhos e a modelagem é 
igual; o que difere no movimento é justamente o andar de cada modelo e sua relação com a 
visualidade específica daquela roupa, como se julga, perante os outros, no seu uso, o que 
imprime certos modos (mais soltos ou constrangidos) no andar
- por mais que a modelagem seja quase igual para todas, o corpo imprime inevitável 
movimento na saia de tule (1 e 13) e na saia de “costuras” (3), esse último, reforçando 
visualmente a feminilidade do feminino pelo movimento do corpo e por essa relação cinética
com a roupa
- a parada na frente parece ter sido indicação coreográfica, mas são diferentes: algumas 
modelos são mais básicas (1, 13, 14), outras mais dramáticas/fortes (2 e 10)
- dança final, as modelos mostram mais os corpos (desnudos) e seus movimentos femininos 
ficam aparentes, em danças e gestos; dança que põe também corpos em relação com outros 
corpos
- vale observar o movimento mais solto de Carol Marra, corpo conhecido da grande mídia; e 
de Valentina Sampaio, que apresentou andar e parada profissionais de modelo

5. Especificidades do desfilar

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

(Cabelo azul) 
(4:53)
- lentamente
- mãos imóveis nas 
laterais, por detrás 
das saias
- de lado: quadris 
levemente 
pronunciados para 
frente
- parada com pés 
paralelos (4:56)

(Valentina) 
(5:08)
- também devagar
- movs braços ok, se 
movem 
delicadamente dos 
lados
- parada com pés 
juntos (5:11)

(Carol) 
(5:24)
- pé ante pé
- mais movimento 
nos quadris
- parada 
pronunciada, em que
o quadril é jogado 
para um dos lados 
(5:27)
- bolsa imóvel até a 
parada

(5:39)
- andada 
colocada/marchand
o
- braços ok
- parada com pés 
juntos (5:42)
- postura super ereta
até na hora de virar, 
deixando essa virada
meio dura (4:45)

ENTRADA 5 ENTRADA 6 ENTRADA 7 ENTRADA 8

(5:53)
- bolsa balançando 
levemente
- pé ante pé
- leve deslocamento 

(6:09)
- movs braços mais 
separados do corpo
- quadris (e braços) 
fazendo movimento 

(6:22)
- pé ante pé
- movs braços ok
- ombros 
aparentemente tesos

(6:36)
- pé ante pé
- leve mov quadris
- braços ok, mas 
movendo mais do 
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dos quadris
- andar lento
- parada pernas 
separadas paralelas 
(5:58)

de impulso para o 
deslocamento
- parada após mexer 
quadris; parada 
pernas separadas 
paralelas (6:11)

- parada dura: pés 
juntos, mãos 
grudadas no corpo 
(6:25)

cotovelo para baixo
- parada com pés 
separados paralelos, 
com corpo/quadril 
levemente deslocado
para um dos lados 
(6:39)

ENTRADA 9 ENTRADA 10 ENTRADA 11 ENTRADA 12

 (6:49)
- braços levemente 
longe do corpo e 
virados para frente
- parada com pernas 
abertas, em que não 
há a exata fixação da 
forma, mas um 
pequeno balanço 
realizado pelos 
joelhos (6:52)

(7:02)
- pé ante pé
- pronunciados movs
dos quadris
- braços ok
- parada em quarta; 
uma das mãos 
postas com atitude 
em um dos bolsos do
vestido; pose 
levemente de lado 
(7:05)

(branca) (7:16)
- um braço com 
bolsa ok; o outro, 
mov, mas tímido
- pé ante pé
- corpo um pouco 
mais duro
- parte superior 
oscilando levemente 
para os lados na 
caminhada
- parada com pernas 
abertas paralelas, 
mas sem fixar a 
forma, pois 
balançou/sustentou 
o peso do corpo para
os lados (7:19)

(7:28)
- braços levemente 
afastados do corpo, 
com mov tímido
- parada rápida; uma
quarta bem fechada 
pendendo para um 
dos lados 
rapidamente (7:32)

ENTRADA 13 ENTRADA 14 ENTRADA 15 ENTRADA 16

 (7:43)
- pé ante pé
- leve movs quadris
- um braço 
balançando um 
pouco mais que o 
outro
- parada com pés 
ligeiramente juntos 
(7:46)

- - desfila pulando (dá 
pra ver desde que 
está de lado) (8:05)
- bastabte movs 
quadris
- bastante movs 
braços
- parada em quarta 
fechada, pendendo 
para um dos lados, 
postura pronunciada
no colo (8:10)

(8:22)
- bolsa ok
- outro braço 
também ok
- parada em quarta 
para um dos lados 
(8:25)

ENTRADA 17 ENTRADA 18 ENTRADA 19 ENTRADA 20

(8:35)
- um dos braços mov
mais que o outro
- leves movs quadris
- parada sem pés 

(8:48)
- mãos nos bolsos
- leve movs nos 
ombros
- parada sem 

- ambos os braços 
ligeiramente duros 
(9:02)
- parada com pés 
paralelos afastados 

(9:13)
- braços bem 
movimentados e 
ondulantes
- quadris também 
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paralelos, como se 
estivesse parado 
normalmente, sem 
desfilar; mão 
continuou a fazer 
movimentos mesmo 
na pose (8:37)

fixação: retirando o 
adereço do pescoço 
e saindo em seguida 
(8:50)

(9:04) bem movimentados 
e ondulantes
- pé ante pé
- parada levemente 
em quarta de frente 
(9:17)

ENTRADA 21 ENTRADA 22 ENTRADA 23 ENTRADA 24

(9:27)
- bolsa ok e outra 
mão balanço
- leve mov dos 
ombros
- parada pés 
paralelos (9:32)

(9:42)
- braço bolsa ok; o 
outro braço 
balançando bastante
- andar ligeiramente 
apressado
- parada vacilante, 
pés paralelos mais 
juntos, sem fixar 
bem a pose; a cabeça
parece também fazer
sua própria pose; o 
braço sem a bolsa 
continua a se mover 
(9:42)

(9:54)
- braços com pouco 
movimento
- leve movs nos 
ombros
- leve movs nos 
quadris
- pose pernas 
afastadas, mas com 
pés para dentro 
(9:57)

(10:07)
- pé ante pé
- parada pés 
paralelos oscilante 
para os lados 
(10:10)
- na curva: vemos 
joelhos mais 
dobrados no andar 
(10:13)

ENTRADA 25 ENTRADA 26 ENTRADA 27 ENTRADA 28

(Cabelo azul)
(10:21)
- andar devagar
- braços movem 
pouco; um move 
ligeiramente mais 
que o outro
- parada pés 
paralelos, retirando 
o acessório do 
pescoço, colocando 
delicadamente sobre
um dos braços 
(10:24)

 (10:36)
- mov delicadamente
quadris
- braços mais tensos,
mas meio 
balançando para os 
lados (junto com os 
quadris)
- parada pés juntos, 
como se 
simplesmente 
tivesse parado de 
andar (10:39)

(10:50)
- mão bolsa ok
- a outra mão 
balançante, afastada 
do corpo
- parada com pés 
levemente juntos, 
com mov dos 
quadris na parte de 
trás para um dos 
lados, e depois para 
o outro (como se 
fixasse duas poses) 
(10:52)

(11:02)
- limpo
- parada limpa pés 
juntos (parada mais 
longa) (11:06)

ENTRADA 29 ENTRADA 30 ENTRADA 31 ENTRADA 32

(11:16)
- roupa justa 
evidencia mov dos 
quadris da modelo
- parada pés 
ligeiramente juntos, 
que oscilou para um 

(11:30)
- braços próximos ao
corpo, mas ficou 
evidenciado seus 
movimentos
- parada pés 
paralelos (11:33)

(11:44)
- lentamente 
movendo os quadris
- parada com pernas 
paralelas, com peso 
pendendo para um 
dos lados (11:48)

(branca) (11:59)
- novamente parte 
superior oscilando 
levemente para os 
lados na caminhada 
(12:00)
- novamente parada 
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dos lados antes de 
sair (novamente, 
como se duas poses) 
(11:19)

- virada da saída 
meio dura, robótica 
(11:37)

com pernas abertas 
paralelas, mas sem 
fixar a forma, pois 
balançou/sustentou 
o peso do corpo para
os lados, balançando
(12:02)

ENTRADA 33 ENTRADA 34 ENTRADA 35

 (Valentina) (12:13)
- limpo
- parada pés juntos 
(12:15)

(12:26)
- balanço dos braços 
ok
- leve mov quadris
- também limpo
-parada pés juntos 
(12:28)

(Carol) 
(11:39)
- novamente pé ante 
pé
- novamente mais 
movimento nos 
quadris
- novamente parada 
pronunciada com 
pernas paralelas, em
que o quadril é 
levemente jogado 
para um dos lados 
(12:42)

6. Visualidades do corpo vestido: forma corporal e beleza

- a discussão gira em torno do trans na sociedade, mas também do que é ser mulher: assim, 
nesse desfile, o papel as próprias formas corporais e de silhuetas apresentadas são colocadas 
em questão, justamente por apresentarem a pessoa trans: o observador, sabendo 
propositalmente dessa informação via Fraga no início da apresentação, é levado ao 
destronamento em seus conceitos sobre o corpo masculino-feminino apresentado
- apesar das roupas com modelagens retas, o que é socialmente entendido por feminilidade 
estava presente na forma dos desenhos sobre os tecidos no estilo de Fraga, também nas 
cores, com muito rosa e salmão, e no andar de várias modelos, carregando empoderadas sua 
feminilidade no andar, e também nessa relação movimento-roupa
- os corpos/pele só são mostrados em pernas e braços: há a alusão à sensualidade, de certas 
roupas e da indicação da nudez, como no look (4), em que a saia espartilho dá essa 
sensualidade desse tipo de roupa, e a indicação da separação das peças no desenho sobre a 
roupa indica uma provável barriga de fora, que só se concretiza sobre a roupa e não do corpo
de fato: nesse caso, a roupa, por um lado, é cobertura protetora do corpo real (até porque não
é colada ao corpo) e, por outro, é meio pelo qual essa indicação de nudez é feita (través da 
roupa: roupa como mecanismo, assim como afirmou fraga no discurso)
- parte de trás de alguns vestidos com recortes (02) e outros visivelmente na frente (08)
- os corpos mudam as silhuetas apresentadas, apesar da mesma modelagem, por conta dos 
tipos de corpos variados: o corpo 10 fica sensual, como se desenhado pela roupa, enquanto o 
corpo X, mais magro, o vestido fica como se mais soltinho, no estilo garçonne dos anos 20; 
também, tem a ver com o estilo da roupa impreso no desenho: diferença dos looks 3 e 10, 
mais anos 40 com seu estilo de parte de cima de blazer abotoado, separando a parte de cima 
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e de baixo do corpo, imprimindo mais as curvas, para o look 7, bem anos 20, reto, sem 
separação de partes do corpo, e com longas faixas desenhadas verticalmente alongando o 
corpo
- além da diversidade de corpos, o que muda, na visualidade, nesses vestidos de mesma 
modelagem, são as nuances que o estilista trabalhou em cada um
- a aplicação sobre os ombros do look 12 dá ar de delicadeza
- as especificidades do vestido, em suas dobras e drapeados, são representadas pelo desenho, 
não sendo apresentado em volumes reais para a visualidade, mas trabalhados enquanto 
técnicas de desenho
- as lengeries no final são uma questão à feminilidade presente: sabemos, desde o início, que 
são mulheres trans, e o corpo é, finalmente, desnudado, com as transparências mostrando os 
seios inclusive; suas silhuetas e movimentos de dança e braços, com gestos femininos, 
instigam ao questionamento de porque essas feminilidades não deveriam ser consideradas 
mulher? AO mesmo tempo, a cena de cabaré (junto ao cenário), dão essa memória da 
alternativa às trans, da venda do corpo para a sobrevivência.
- a visualidade das roupas, em desenhos e como rascunhos e cortes, lembra a ideia do por 
fazer, do papel, da questão em construção

7. Mídia

a) GNT: http://gnt.globo.com/especiais/spfw/fotos/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-
composto-apenas-por-modelos-transexuais-no-spfw.htm#galeria_5431=0

- “desfile composto apenas por modelos transexuais”
- “para debater a questão de gênero na moda”
- “O prefixo "trans", que integra o título deste SPFW TRANSN42, dá o tom do evento no 
sentido de transformação e transgressão; refletindo o processo de renovação por que passa a 
moda atualmente.”
- “população transgênero, representada pelo casting de modelos formado apenas por 
transexuais”
- “O estilista mineiro selecionou 29 mulheres trans de vários estados do país, com 
biotipos diversos,”
-” pelo mesmo vestido em várias versões, a coleção explora o glamour das décadas de 20, 30
e 40.”
- “segundo Ronaldo, a história do desfile não está na roupa, mas sim em quem a veste”
- “Em entrevista a Lilian Pacce antes do desfile, Ronaldo se emocionou ao falar sobre 
representatividade: "É a nossa luz sobre os invisíveis. Essa face política da moda vai além
das roupas.”
- a “suspensão” da estética do cabide: “Sobre a modelagem das roupas, que, geralmente, é 
pensada para o corpo lânguido das modelos, Ronaldo comemora: "Algumas das meninas têm
as medidas de modelo, mas muitas são da 'vida real', lindas de cada jeito. Minha roupa 
ganhou bunda e peito com elas!"”
- “Carol Marra, Patrick Rigon e Valentina Sampaio são algumas das modelos de destaque do
desfile”
- “"A moda tem que estabelecer um diálogo mais próximo com o tempo que está vivendo 
agora", endossa Ronaldo.”

b) Vogue online 1: http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-
apresenta-colecao-el-dia-que-me-quieras.html

http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-apresenta-colecao-el-dia-que-me-quieras.html
http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-apresenta-colecao-el-dia-que-me-quieras.html
http://www.gnt.com.br/spfw
http://gnt.globo.com/especiais/spfw/fotos/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-composto-apenas-por-modelos-transexuais-no-spfw.htm#galeria_5431=0
http://gnt.globo.com/especiais/spfw/fotos/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-composto-apenas-por-modelos-transexuais-no-spfw.htm#galeria_5431=0
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- não dá destaque a trans no título: “Ronaldo Fraga apresenta a coleção "El Día Que Me 
Quieras"”
- mas tem no olho: “Estilista faz desfile emblemático só com modelos transexuais”
- “batizada de El Día Que Me Quieras, uma referência à loja do estilista baiano Ney 
Galvão”
- “discutir o respeito aos transexuais com olhar poético, com um casting completamente 
estrelado por elas”
- “usavam vestidos todos formados pela mesma base, que ganharam vida através de um 
trompe-l'oeil super artístico que é a cara do estilista.”

c) Vogue online2: http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/ronaldo-
fraga-apresenta-desfile-so-com-modelos-trans.html
- “Ronaldo Fraga apresenta desfile-manifesto com casting 100% trans”
- “liderou um manifesto”
- “apresentação poética”
- “como título, Ronaldo escolheu o mesmo nome da famosa loja do estilista baiano Ney 
Galvão, reduto fervido em Itabuna no sul da Bahia, para quem procurava looks e acessórios 
para produções”
- “ "El Dia que me Quieras", nome também do famoso tango de Carlos Gardel, de 1935.”
- “"A história desta coleção está em quem a veste" dizia o texto narrado pelo estilista”
- “todos os looks fossem originados da mesma base. Os detalhes de acabamento tornavam as
entradas distintas”
- “a atriz e modelo Carol Marra, em sua despedida das passarelas, Veronika, da banda 
Veronika Decide Morrer, Valentina Sampaio e a atriz Glamour Garcia.”
- fala da Lab: “Alinhado com outro manifesto da temporada, o da grife LAB do rapper 
Emicida e Evandro Fióti”

d) FFW: http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/ronaldo-fraga-fala-ao-ffw-sobre-a-moda-
como-ato-politico/
- “Ronaldo Fraga fala ao FFW sobre a moda como ato político”
- “Tempos duros pedem decisões agudas. […] Mas onde está a moda? Em tudo. A moda é o 
veículo de que o estilista se utiliza nesses “tempos de guerrilha”, como ele mesmo disse ao 
FFW”
- “casting de transexuais, em pleno poder, desfilando lindas e firmes no SPFW.”
- “nos convidando a ver uma causa social de um modo que ultrapassa, de longe, as fronteiras
comerciais de um desfile de moda. Não se fala em venda, não se fala em segmento, não se 
fala em calendário. Enxerga-se arte e política num ativismo lírico e dramático.”
- fala de Ronaldo Fraga: “O mundo não precisa mais de roupa, precisa de outras coisas.”
- “A prioridade para o estilista foi menos a roupa que se estava mostrando, e mais quem a 
estava vestindo. Foram as modelos a dar poder para os looks, e não o inverso.”
- “Ronaldo nos contou, elas vieram de várias realidades. Donas-de-casa, cabeleireiras, 
bancárias, garotas de programa. Não importava exatamente a profissão de cada uma, mas a 
batalha que viveram para se transformar nas mulheres que são.”
- “ vestido vem com cara de vestido de boneca. E na passarela ele veio assim, com estampas 
que imitavam recortes e bordados, uma estética plana como das roupas das bonecas de 
papel.”
- “Sente-se um ar de cabaré que poderia ser de qualquer época entre anos 20 e 40. O glamour
do underground, que é a cara da história que estamos contando.”
- “O Theatro São Pedro entrega boa parte da sensação dramática deste desfile, com uma 

http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/ronaldo-fraga-fala-ao-ffw-sobre-a-moda-como-ato-politico/
http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/ronaldo-fraga-fala-ao-ffw-sobre-a-moda-como-ato-politico/
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-so-com-modelos-trans.html
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/ronaldo-fraga-apresenta-desfile-so-com-modelos-trans.html
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bagagem de um passado histórico”
- “Ouvir “She”, de Aznavour, enquanto as modelos desfilavam pelo teatro foi uma 
experiência de imagens e sensações que levou o poder da moda a grandes consequências.”

e) Veja online: https://veja.abril.com.br/entretenimento/ronaldo-fraga-faz-desfile-so-
com-modelos-transgeneros-na-spfw/
- ordem de título de olho é trocada na Veja: “Ronaldo Fraga faz desfile só com modelos 
transgêneros na SPFW”
- “As 28 mulheres”
- “um único modelo de vestido, com corte reto e ampla variação nas estampas e detalhes, 
como a presença de mangas, golas e assessórios.”

f) Catraca Livre: https://catracalivre.com.br/geral/moda-e-beleza/indicacao/ronaldo-
fraga-faz-desfile-com-modelos-trans-e-um-ato-politico/
- “Ronaldo Fraga faz desfile com modelos trans: "é um ato político"”
- fala da Lab: “Depois do desfile da Laboratório Fantasma, outro chamou atenção pela 
representavidade na São Paulo Fashion Week (SPFW): o de Ronaldo Fraga.”
- “28 modelos transexuais”
- “"Estamos no país onde mais ocorrem assassinatos de transexuais e travestis no mundo. E é
papel da moda encampar as discussões da hora, reinventar histórias. A discussão do 
momento é sobre a questão de gênero", ele apontou.”
- “Vale lembrar que o tema desta edição da SPFW é "Trans" – mas Ronaldo diz que essa foi 
uma coincidência.”
- “"O desfile é um ato de coragem e resistência", disse.”

g) Hypeness: http://www.hypeness.com.br/2016/10/ronaldo-fraga-denuncia-transfobia-
feito-apenas-com-modelos-transexuais/
- “Ronaldo Fraga denuncia transfobia no Brasil em desfile da SPFW feito apenas com 
modelos transexuais”
- “Uma aura diferente tomou conta das passarelas nesta 42ª edição”
- fala da Lab: “Depois do desfile absolutamente maravilhoso e inclusivo no 
qual Emicida fez seu debut no mundo fashion trazendo modelos dos mais variados padrões 
de beleza”
- “No início do desfile uma gravação com a voz estilista soou explicando o propósito da 
apresentação”
- “28 modelos transexuais”
- “vestidos com praticamente a mesma modelagem, mas com estampas diferentes, inspiradas
em bonecas de papel.”
- “O estilista mineiro fez ecoar um assunto que ainda é ignorado por boa parte da sociedade: 
a transfobia. Ao dar o protagonismo de seu desfile para modelos transexuais, Fraga colocou 
um holofote gigantesco sobre esta importante temática que não pode mais ser deixada de 
lado no país.”
- “Além disso, o estilista também provou que a moda é muito mais do que ditar tendências e 
que deve sim tomar partido em causas de real importância na sociedade em que vivemos.”
*Geral para info:
http://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/estilista-ronaldo-fraga-faz-desfile-com-30-
mulheres-transexuais-na-spfw-veja/
- “Mais experiente na passarela, a modelo e designer Aretha Sadick, de 27 anos, fez sua 
estreia nas passarelas do SPFW.”

http://www.hypeness.com.br/2016/10/por-que-o-desfile-da-lab-do-emicida-foi-tao-importante-e-marcou-para-sempre-o-spfw/
http://www.hypeness.com.br/2016/10/ronaldo-fraga-denuncia-transfobia-feito-apenas-com-modelos-transexuais/
http://www.hypeness.com.br/2016/10/ronaldo-fraga-denuncia-transfobia-feito-apenas-com-modelos-transexuais/
https://catracalivre.com.br/geral/moda-e-beleza/indicacao/estreia-de-spfw-e-palco-de-representatividade-e-inclusao-na-moda/
https://catracalivre.com.br/geral/moda-e-beleza/indicacao/ronaldo-fraga-faz-desfile-com-modelos-trans-e-um-ato-politico/
https://catracalivre.com.br/geral/moda-e-beleza/indicacao/ronaldo-fraga-faz-desfile-com-modelos-trans-e-um-ato-politico/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/ronaldo-fraga-faz-desfile-so-com-modelos-transgeneros-na-spfw/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/ronaldo-fraga-faz-desfile-so-com-modelos-transgeneros-na-spfw/
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APÊNDICE E: Ficha de observação dos tipos corporais nos 4 desfiles

Entradas
totais

Modelos
femininas

Magras Gordas Negras Brancas Magras +
Brancas

Outros
dados

Animale 41 41 (igual) 41 (todas) 0 2 a 4 (14 e
26; 23 e

30)

37 a 39 37 a 39
(coinc

brancas)

Lab 27 11 9 2 
(1 negra e
1 branca)

8 3 2

Água de 
Coco

30 
(maioria

de
modelos
com 2

entradas)

28 28 0 6 
entradas
(por 3

modelos)

22
entradas

22 
(coinc

brancas)

* 2 
quadris/
coxas

maiores (a
mesma 7 e

25)

* 4
malhadas
(5 e 16 R,

19A)

Ronaldo 
Fraga

35 
(algumas
modelos
com 2

entradas)

35 
(igual)

25 a 27 0 6 a 10 25 a 29 18 a 20 * 8, 12,
16, 18, 20,
26, 27, 29
(de 8 a 10)

TOTAL 133 115 103 a 105 2* 22 a 28 87 a 93 79 a 83 - 
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APÊNDICE F: Desfiles da SPFW42 por gênero

DESFILE FEMININO MASCULINO OBS.

ANIMALE X

À LA GARÇONNE X X

REINALDO LOURENÇO X

PATRÍCIA VIERA X

LAB X X

FERNANDA
YAMAMOTO

X

LOLITTA X + alguns looks praia

EXPERIMENTO NOHDA X

A. BRAND X

LILLY SARTI X

IÓDICE X

ÁGUA DE COCO X X Praia

RONALDO FRAGA X

VITORINO CAMPOS X X

AMIR SLAMA X Praia + alguns looks cobertos

OSKLEN X X + alguns looks para praia

GLÓRIA COELHO X

VIX X Praia
*sem  desfile  no  ffw;  em
formato  press  review,  segundo
Lilian  Pacce:
https://www.lilianpacce.com.br/
desfile/vix-alto-verao-2017/

JUST KIDS X X

SAMUEL CIRNANSCK X X

HELÔ ROCHA X

RATIER X X

MEMO X esporte:  “Assim,  pela  primeira
vez  vemos  um desfile  de  uma
marca fitness nas passarelas do
SPFW.”  -
https://ffw.uol.com.br/desfiles/s
ao-paulo/n42/memo/1614296/

COTTON PROJECT X X

JOÃO PIMENTA X

COCA COLA JEANS X X
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APÊNDICE G: Vídeo do ensaio do desfile Dorhout Mees 

Data de captação: 2 de outubro de 2016
Local: Paris, França.
Duração: 7 min 

LINK: <https://youtu.be/quBodTL9qA8>

Referência: 

YOUTUBE;  RENATA  LEAHY.  [On-line],  2016.  Backstage  Dorhout  Mees  -  Paris
Fashion Week 2016. Disponível em: <https://youtu.be/quBodTL9qA8>. Acesso em: 20 set.
2018. 

 

https://youtu.be/quBodTL9qA8
https://youtu.be/quBodTL9qA8
https://youtu.be/quBodTL9qA8
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ANEXOS
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ANEXO A: Copião das entradas do desfile Animale

FFW. [On-line], 2016. N42 / SPFW: Animale – coleção completa. Disponível em: 
<https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/animale/1614037/colecao/thumbs/>.Acesso 
em: 30 mar. 2018.
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ANEXO B: Copião das entradas do desfile LAB

FFW. [On-line], 2016. N42 / SPFW: LAB – coleção completa. Disponível em: 
<https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/lab/1613995/colecao/thumbs/>. Acesso em: 30
mar. 2018.
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ANEXO C: Copião das entradas do desfile Água de Coco

FFW. [On-line], 2016. N42 / SPFW: Água de coco por Liana Thomaz – coleção completa.
Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/agua-de-coco/1614274/
colecao/thumbs/>. Acesso em: 30 mar. 2018.
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ANEXO D: Copião das entradas do desfile Ronaldo Fraga 

FFW. [On-line], 2016. N42 / SPFW: Ronaldo Fraga – coleção completa. Disponível em: 
<https://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/n42/ronaldo-fraga/1614276/colecao/thumbs/>. 
Acesso em: 30 mar. 2018.
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ANEXO E: Informativo de agência de modelos 

CAST MODELS. Informativo da agência de modelo CAST MODELS (Salvador-BA), 
recebido no ano de 2003. Arquivo pessoal, 2003.
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