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A ideia de realização deste trabalho surgiu pela primeira vez em 1997, como uma 
pesquisa de história oral. Na época, chegamos a formatar um projeto, que foi enca-
minhado a poucas instituições e empresas do setor, sem resultados positivos. Não era 
o momento! Outras produções se interpuseram e a História da Moda no Brasil fi cou 
para o futuro. Ela chegou em 2004, dois anos depois da criação da empresa Pyxis 
Editorial e Comunicação. Então, parceiros de primeira hora, voltamos a nos reunir 
e reformatamos a proposta já com ambições de realizar uma ampla pesquisa que 
teria um livro histórico e um documentário em vídeo digital como produtos fi nais. 
Aprovada para captação no Ministério da Cultura (MinC) pela Lei Rouanet (Pronac 
044894), conseguimos efetivar os recursos por meio das Pernambucanas – empresa à 
qual somos imensamente gratos – em meados de 2006, quando a empreitada, fi nal-
mente, tomou curso. 

É necessário admitir aqui que nos demos conta da dimensão do trabalho propos-
to somente durante a pesquisa, ou seja, traçar um painel abrangente em profundi-
dade e em recorte temporal de um segmento que equivale a uma fatia signifi cativa 
da economia nacional – o do vestuário. Exigia em pesquisa e esforços de redação 
muito mais do que fora esboçado no projeto proposto. Basta dizer que nossa primei-
ra estimativa foi captar 30 entrevistas e, ao fi nal dos trabalhos, em 2010, havíamos 
gravado e transcrito um total de 126 depoimentos – 90 em formato de áudio e 36 em 
vídeo. Também a consulta a publicações (livros, teses e periódicos) e sites foi muito 
além do previsto, somando cerca de 420 itens – aproximadamente 220 livros, teses, 
dissertações e artigos, 160 periódicos e catálogos e 40 sites. Com tudo isso – e até por 
tudo isso –, decidimos reduzir o recorte temporal inicialmente planejado, que iria do 
Descobrimento – os tempos de Pindorama – à contemporaneidade. Decidimos res-
tringir nosso percurso, partindo do período protoindustrial pós-República brasileira 
(1889) à atualidade. 

Justamente por isso, adotamos o subtítulo Das infl uências às autorreferências, 
que evoca o percurso da moda no Brasil exposto neste trabalho. Infl uências, porque 
durante longas décadas bebemos em fontes internacionais, especialmente na fran-
cesa, uma vez que a ideia de moda baseava-se no que era criado e lançado em Paris 
e em algumas outras capitais de moda internacionais, como Londres, Milão e Nova 
York. Nossa busca por autorreferência na moda se deu de forma incipiente a partir 
do surgimento de nossos costureiros e feiras têxteis e de confecções; depois, de modo 
mais incisivo com os grupos de moda, prosseguindo com as escolas de graduação e, 
por fi m, com os calendários e eventos de moda, a partir da última década do  século 

O que é que a moda brasileira tem?
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XX.  O criador brasileiro, ao longo dessas fases, buscou referências próprias para en-
contrar seu estilo e sua moda. O período anterior – dos autóctones, passando pelo 
Brasil Colônia, Primeiro e Segundo Impérios – fi cou para o futuro. Ressaltamos que, 
mesmo com o recorte temporal adotado, tivemos que dobrar o número de páginas 
previstas para o livro: de 300 para as 642 que o leitor tem em mãos.

Ainda para ampliar a abrangência e o acesso do público ao vasto material pesqui-
sado, planejamos para o projeto História da Moda no Brasil uma Fase 2, no formato 
de um Museu Virtual Permanente, disponibilizado via internet. Retornando ao livro, 
a ampliação da pesquisa acarretou aumentos proporcionais nos esforços de redação 
e da pesquisa iconográfi ca (fotos, croquis etc.), a qual abrangeu cerca de 500 imagens 
provenientes de acervos diversos, sendo os entrevistados nossa principal fonte. Es-
clarecemos que todos os esforços possíveis (muitos além do possível, com sacrifício 
pessoal e fi nanceiro) foram feitos para localizar personagens, datas e autores, sen-
do, contudo, inexequível (beirando ao insano) atender a todos os requisitos impostos 
pela legislação de direitos autorais e de imagens vigente no País, que envolve direitos 
diretos, indiretos, correlatos etc. Acreditamos que essa legislação precise sofrer uma 
revisão, urgente, sob pena de tolher a pesquisa histórica e a produção cultural, inviabi-
lizando trabalhos cruciais à nossa cultura. No caso da moda, então, as carências (assim 
como os direitos envolvidos) são enormes. 

História é território que vai além de interesses comerciais; é essencial ao desen-
volvimento cultural e ao reconhecimento da identidade de indivíduos, regiões e na-
ções; permite lastrear a compreensão do que somos, assim como balizar as escolhas 
e os rumos tomados. Não pode, portanto, ser tratada apenas pela ótica do mercado. 
A pesquisa e a história da moda (no Brasil em especial) padecem de bibliografi a qua-
lifi cada, talvez justamente pelo segmento ter sempre recebido abordagens que, com 
facilidade, resvalaram para a mistifi cação ou para o superfi cialismo. Até outro dia, a 
moda era, com preconceito ostensivo, vista como tolice de mulheres e afeminados 
fúteis. Para nós, é muito mais do que tramas, babados e fuxicos; envolve economia, 
desenvolvimento industrial, sensibilidade estética e comportamento. Nossa aborda-
gem, por isso, não se resumiu ao viés das variações de estilos e modelos, ocorridas 
ao longo do tempo. Acreditamos entregar ao público produtos dignos em seus con-
teúdos e apresentações, certos também de que o Brasil, assim como a moda feita 
aqui, está mudando para melhor. Basta dizer que detemos, na contemporaneidade, 
número invejável de escolas no segmento, somando mais de 130 cursos superiores de 
graduação presencial em todo o país, nas áreas de moda, desenho de moda e estilis-

XX.  O criador brasileiro, ao longo dessas fases, buscou referências próprias para en-
contrar seu estilo e sua moda. O período anterior – dos autóctones, passando pelo 
Brasil Colônia, Primeiro e Segundo Impérios – fi cou para o futuro. Ressaltamos que, 
mesmo com o recorte temporal adotado, tivemos que dobrar o número de páginas 
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mo (Censo da Educação Superior, 2008). A cada processo seletivo, os cursos oferecem 
mais de 12 mil vagas de norte a sul do Brasil.

Este volume foi organizado em capítulos cronológicos que discorrem sobre o tema 
central – o desenvolvimento da criação de moda no Brasil –, divididos em subtemas 
que tratam de personagens e/ou eventos específicos a cada período. Textos menores 
e graficamente diferenciados contextualizam nossa narrativa, abordando assuntos 
paralelos à moda – como tecnologia, política, comportamento, comércio, indústria e 
imprensa de moda. Trata-se, portanto, de um formato que tem parentesco com o da 
enciclopédia ou o do almanaque, sem que os textos sejam rasos ou imprecisos. O leitor 
pode, por conseguinte, tomar qualquer texto individualmente – todos têm início, meio 
e fim – ou, se desejar, ler a narrativa integralmente, sem perder o fio da meada.

Em diversos momentos, usamos a expressão alta-costura para designar o tra-
balho de profissionais brasileiros que produziam moda exclusiva sob medida, mais 
especificamente o da geração de costureiros surgida no final da década de 1950. Não 
desconhecemos que a expressão haute couture seja protegida na França em função 
de patentes obtidas por entidade classista, nem quisemos equiparar o trabalho dos 
profissionais daqui aos de lá. Tivemos por objetivo apenas demonstrar a similaridade 
da forma artesanal e exclusiva dos trabalhos de ambos e, acima de tudo, preservar a 
expressão utilizada costumeiramente pelos próprios costureiros e pela imprensa bra-
sileira do período, entendendo que a patente sobre haute couture não possa abranger 
traduções em línguas de outros países. Além disso, nenhuma entidade classista do 
Brasil patenteou ou estabeleceu termo específico para definir a moda exclusiva sob 
medida dos costureiros, o que nos fez apropriar ora da expressão usual em língua 
francesa, ora em língua italiana. Portanto, seja alta-costura ou alta moda, estamos 
sempre nos referindo à moda produzida por costureiros brasileiros para clientelas 
privilegiadas.

Sendo o Brasil um país de origem colonial, forjamos aqui hábitos de indumentá-
ria e uma cultura de moda baseados, inicialmente, na copiagem e imitação do que vi-
nha da metrópole (ou das metrópoles internacionais) – o que deixou marcas profun-
das na história que narramos. A criação de moda é fenômeno recente no país e, como 
tal, até o ano de 2010, voltava-se quase exclusivamente ao atendimento do mercado 
interno – o que já não era feito de pouca monta. Nas passarelas estrangeiras, a moda 
feita no Brasil estava, ainda, firmando seus primeiros passos; seu reconhecimento in-
ternacional deve passar, necessariamente, pela construção de uma identidade sólida 
para o setor no país, e esta se projeta também a partir do autorreconhecimento no 
espelho da história. A moda e seus conceitos surgiram na Europa, mas tiveram aqui 
trajetórias peculiares a serem pesquisadas, elucidadas e escritas – propósito deste 
volume, assim como do documentário que acompanha o projeto, no qual focalizamos 
especialmente a questão da identidade da moda feita no Brasil, uma polêmica que 
vai longe. Se, por um lado, dispomos de um vasto arcabouço de valores e símbolos 
“vestíveis” com significações para a moda, não podemos esquecer que o ato criativo 
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se faz também da negação e até da anulação desses significantes, como fica evidente 
em vários depoimentos que coletamos. Retomamos aqui, curtamente, o que é apro-
fundado no documentário, a partir da sacra opinião de nossa pitonisa maior, a jor-
nalista Regina Guerreiro: “Hoje você pode, perfeitamente, estar muito bem-vestido 
em Paris, usando uma roupa brasileira. Qual o nosso problema? Ainda, uma extre-
ma falta de identidade. Eu acho que existe uma insegurança. Até porque nós somos 
um país colonizado; então, a gente vem com um complexo de inferioridade”.1 Para 
o empresário e estilista Tufi Duek, criar uma identidade de moda brasileira é como 
interligar os fios e formar uma “grande teia”: “Depois, quando se percebe, criou-se 
um desenho de quem nós somos. [...] Cada um faz de um jeito. Eu faço inspirado em 
tema urbano, o outro, no folclórico; o outro se baseia em materiais ecológicos, o outro, 
em percepções da musicalidade... Há ‘n’ maneiras de se criar. Quem somos nós? Isso 
o tempo cria, o tempo faz...”.2

Um desses outros poderia ser o mineiro Ronaldo Fraga, que acrescentou ao ra-
ciocínio de Duek o de outro mais, o cineasta alemão Wim Wenders (em Caderno de 
Notas sobre Roupas e Cidades (1989), filme sobre o estilista Yohji Yamamoto), que 
define identidade como “a cidade que cada um carrega dentro de si, e que é passível 
de transformações; cabe a cada um escolher o que vai preservar, o que vai destruir, 
o que vai plantar e as praças que vai manter no lugar”.3 A imagem poética deixa 
transparecer o quanto é tênue o conceito de identidade, tanto mais num mundo que 
caminha acelerado para a globalização, nivelado pelo mass media e pela informá-
tica, justamente pelo que nos tornamos ainda mais carentes de raízes, de chão ao 
qual possamos nos sentir pertencentes. “A identidade no mundo moderno parte do 
indivíduo para se tentar entender o grupo. Então, [não vamos] pensar que o carioca 
se veste como a [moda da] Isabela Capeto, ou que o paulista como a do Alexandre 
Herchcovitch;  ou o cearense como a do Lino Villaventura. Não é isso. […] Quando, 
curiosamente, alguém fala: ‘Ah, você é um estilista mineiro e isso é muito claro no 
seu trabalho’, eu tomo como elogio, porque é o olhar do outro. Tudo bem; mas é for-
çação de barra dizer que só faço coisas mineiras: ‘Ah, porque você sempre fala de 
escritores mineiros’. Sinceramente, esqueço que Drummond é mineiro; esqueço que 
Guimarães Rosa é mineiro”,4 argumentou Fraga. 

A moda de Fraga pode ser mesmo bastante mineira, mas, ao mesmo tempo, é ab-
solutamente internacional. Uma coisa não exclui a outra e, se assim é, podemos per-
guntar – aproveitando a referência da emblemática canção de Dorival Caymmi – o que 
é que a moda brasileira tem? O que ela tem a dizer ao mundo e a nós mesmos? Quando 
Carmen Miranda se (e nos) internacionalizou cantando O Que é Que a Baiana Tem? 
– o hit que a projetou para o mundo –, levou na mala e desfilou nas telas do grande 
cinema norte-americano uma indumentária tipicamente brasileira: a roupa da baia-
na que, todavia, havia sido já alterada pelo figurinista carioca J. Luiz – o Jotinha –, seu 
amigo. Ele desconstruíra a tipicidade descrita na letra de Caymmi para fazer uma re-
leitura lúdica, com uma saia de losangos multicores e um bustiê dourado. E foi a partir 
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dessa baiana estilizada que Carmen derivou todas as outras divertidas variações que 
vieram à frente e definiram seu estilo tutti-frutti radical – cravando para sempre uma 
imagem-ícone do Brasil. Precisamos negá-la? Ou, por outro lado, a moda tem que seguir 
ou assumir signos emblemáticos do país para ser nacional? Vamos deixar Glória Kalil 
continuar perguntando (e respondendo): “Moda brasileira é roupa de baiana? É bom-
bacha de gaúcho? É roupa de couro de nordestino? Não; isso é traje típico, não é moda. 
Pertence ao eterno, à área do folclore. Moda é uma coisa contemporânea que muda o 
tempo todo. Então, é difícil dizer que existe uma moda brasileira. Agora, que existe um 
estilo brasileiro, disso não tenha dúvida”.5 E como ele seria? “Há uma maneira brasileira 
de selecionar e de misturar cores. É sempre um pouquinho mais justo, mais curto, mais 
pelado que os outros. São coisas para as quais temos que ficar atentos, porque devem 
contar a favor, e não contra. Mas dizer que a gente um dia vai criar uma identidade de 
moda brasileira, isso não existe. Aliás, qual é a identidade da moda francesa? Não tem 
também...”,6 ela estabeleceu.

O estilo brasileiro tende, sim, para o mais colorido e sumário possível. Afinal, somos 
um “país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”. Não por outra razão, a 
maior projeção alcançada no exterior, até o momento, pela moda feita no Brasil tem 
sido a da moda praia: “A única coisa que nós inventamos, de verdade, foi o maiô. Nos-
so maiô é ótimo. Você chega na Europa e fala: ‘Esse biquíni é brasileiro!’ Eles babam... 
Nós somos bons de nudez. Roubamos a tanga do índio, mas, pelos menos, difundimos 
mundialmente a tal tanga,”7 anuiu, ainda, Guerreiro. Outros itens que nos identificam 
aos olhos estrangeiros são as sandálias Havaianas e os jeans. Isso quer dizer que preci-
samos, sim, saber valorizar e tirar partido daquilo que nos caracteriza e nos identifica; 
ou seja, que nos dá identidade. Sem esquecer que nossa moda se faz – em grande estilo 
–, também, da urbanidade paulistana de Alexandre Herchcovitch: “A moda brasileira 
depende do resultado individual de cada marca. Nenhum comprador [internacional] é 
pago para comprar de estilistas brasileiros. Ninguém entra na minha loja e diz: ‘Que-
ro comprar uma roupa de estilista brasileiro’. [...] Considero minha moda brasileira só 
pelo fato de eu ter nascido aqui. Ponto e acabou! Não preciso incluir ícones e temas 
folclóricos para dizer que ela é brasileira, mesmo porque lá fora ninguém sabe o que é 
Saci Pererê! O americano não sabe nem qual é a capital do Brasil, quanto mais o que é 
Iemanjá ou Bumba Meu Boi! Não sabe! Essa preocupação é burra”,8 ele afirmou. Nem 
por isso, Herchcovitch deixou de explorar temas locais em suas coleções, como o can-
domblé, os boias-frias e até mesmo Carmen Miranda, assim como temas que nada têm 
diretamente a ver com Brasil.

Já estilistas como Tufi Duek e Carlos Miele optam, frequentemente, por temas e 
técnicas da nossa tradição, alcançando resultados respeitáveis: “Eu quero fazer parte 
da história do Brasil deste jeito. Coloquei o Cinema Novo; estampei Deus e o Diabo na 
Terra do Sol [o cartaz do filme de Glauber Rocha]; coloquei frases da Rita Lee... Quer 
dizer, é preciso ter coragem para fazer isso. Estampei a praia brasileira, a musicalidade 
escrita em português. Não era para exportar, mas para o Brasil se admitir como um 
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país que tem muito a dar a si mesmo. Acho que o brasileiro tem que ter orgulho. É 
incrível quando o americano assume sua bandeira, com fervor, e acho bonito o fran-
cês [assumir as cores] bleu, blanc, rouge como algo que faz parte da vida dele. O Brasil 
tem que assumir o verde e amarelo. Mas tem um pouco de vergonha disso, porque 
em nossa própria história isso foi criado. [...] Temos vergonha de nós. Mas eu tenho 
orgulho de ser brasileiro. E minha roupa tem a bandeira do Brasil, não porque eu 
queira exportar. É para dizer que isso é a moda brasileira”,9 defendeu Duek, sem ver 
nenhum problema em explorar temas nacionais, seja futebol, Amazônia, Lampião e 
Maria Bonita, Ipanema, Niemeyer, samba ou bossa nova, para fazer “uma moda com 
inspiração ou com as infl uências da nossa cultura”.10 

Também Carlos Miele, estilista da marca M. Offi cer e de duas outras com seu pró-
prio nome, tem alcançado boa projeção internacional muitas vezes utilizando refe-
rências da tradição nacional, como a técnica do fuxico: “Eu trabalhei a autoestima do 
brasileiro; preparei várias cooperativas no Brasil com artesanato. A alta-costura não 
é nada mais do que artesanato. O que eu trouxe de melhor para a moda mundial é 
dizer que o Brasil tem uma cultura popular riquíssima e que pode gerar ideias nossas, 
autorais, para a moda mundial”,11 apostou Miele, ao desfi lar em setembro de 2010 uma 
coleção que incluía vestidos feitos em fuxico, para a Primavera 2011, na Mercedez-Benz 
Fashion Week, em Nova York, EUA – na qual o segundo nome brasileiro presente era 
justamente Alexandre Herchcovitch.

Como se vê, o debate não se fecha, até porque qualquer conclusão seria limitado-
ra ao próprio movimento da moda, que se faz do ilimitado renovar. Moda, na acepção 
do linguista alemão radicado nos EUA Edward Sapir, seria a contínua “variação no 
interior de uma série conhecida”.12 Como o reciclar da própria vida, é parte do motor 
perpétuo que estimula a febre do novo inerente ao frenesi consumista contemporâ-
neo, fornecendo o alimento permanente do inédito que embala massas carentes de 
pertencimento ao presente, ainda que não passe de ardil publicitário. O eterno país 
do futuro ameaça, enfi m, romper o acinzentado horizonte de uma economia periféri-
ca ao qual esteve atado por séculos para inverter o jogo e exportar estilos capazes de 
promover a “disjunção com a forma de coerção coletiva que assegura a permanência 
costumeira”13 – para citar Lipovetsky –, situando-se no contexto das demandas inter-
nacionais da moda.

     
                                                                                             Luís André do Prado e João Braga

 Notas

1 Depoimento ao projeto HMB, 
gravado em março de 2008.

2 Depoimento ao projeto HMB, 
gravado em julho de 2007.

3 Depoimento ao projeto HMB, 
gravado em agosto de 2007. 

4 Idem.
5 Depoimento ao projeto HMB, 

gravado em julho de 2007.
6 Idem.
7 Depoimento ao projeto HMB, 

gravado em março de 2008.
8 Depoimento ao projeto HMB, 

gravado em julho de 2007.
9 Depoimento ao projeto HMB, 

gravado em julho de 2007.
10 Idem.
11 Jeito brasileiro de fazer moda é 

destaque na New York Fashion 
Week, texto sem autor identi-
fi cado; Programa Mundo S.A.; 
site GloboNews [http://globo-
news.globo.com/Jornalismo/
GN/0,,MUL1619940-17665-31 
5,00.html], acesso em outubro 
de 2010. 

12 Sapir, Edward. Anthropologie. 
Editions de Minuit, Paris, 1967. 
In: A Cidade e a Moda: novas 
pretensões, novas distinções 
– Rio de Janeiro, século XIX, 
de Maria do Carmo Teixeira 
Rainho, Editora Universidade 
de Brasília, Brasília, DF, 2002.

13 Império do Efêmero: a Moda 
e seu Destino nas Sociedades 
Modernas, de Gilles Lipovetsky; 
Companhia das Letras, 
São Paulo, SP, 1987.
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Um país que nasceu com a moda
INTRODUÇÃO
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ão há exagero em dizer que o Brasil nasceu sob o signo da moda. Afi nal, o ão há exagero em dizer que o Brasil nasceu sob o signo da moda. Afi nal, o 
primeiro produto que oferecemos ao mercado externo (e que, mais tarde, deu 
nome ao próprio país) foi o pau-brasil: espécie arbórea usada para a extração de 
um pigmento, então raro e valorizado, nas cores vermelha e púrpura, usado para 
tingir tecidos. Assim, podemos dizer que um produto de moda – um corante de 
tecidos – deu nome à própria nação. Mais que isso, foi justamente no perío do do 
descobrimento ou achamento (como preferem alguns) do nosso continente que 
o conceito de moda estava se consolidando na Europa. Surgira, para ser preciso, 
entre o fi nal da Idade Média e o princípio da Idade Moderna, em particular na entre o fi nal da Idade Média e o princípio da Idade Moderna, em particular na 
Corte de Borgonha – onde, posteriormente, se situou a Borgonha francesa. Por 
que motivo? A resposta para esta perguntinha é longa e demanda uma digres-
são histórica. Então, vamos lá: durante o feudalismo – período que abrange a pri-
meira fase da Idade Média, entre os séculos V e XI – surgiu no Oriente a religião 
islâmica, mais especifi camente no ano de 622, quando Maomé recebeu a ilumi-
nação do anjo Gabriel e ditou os textos sagrados do Alcorão. Maomé conhecia 
as tradições judaicas e cristãs, mas defi niu-se como um novo profeta, emissário 
direto de Deus, Allah. Em 638 d.C., os árabes de fé islâmica tomaram a Palestina, 
inclusive Jerusalém. Durante séculos, aquela ocupação não chegou a preocupar 
os cristãos, já que os árabes os respeitavam e continuavam permitindo suas pe-
regrinações que seguiam à região. Em 1071, porém, a Terra Santa foi tomada por 
turcos otomanos, também muçulmanos, intolerantes aos cristãos. Como Jerusa-
lém (onde, hoje, localiza-se Israel) é sagrada para essas três importantes religiões 
monoteístas (o judaísmo, o cristianismo e o islamismo), é de se imaginar a rea-monoteístas (o judaísmo, o cristianismo e o islamismo), é de se imaginar a rea-
ção ocasionada. Então, com respaldo dos reis católicos, o papa Urbano II declarou ção ocasionada. Então, com respaldo dos reis católicos, o papa Urbano II declarou 
guerra aos infi éis muçulmanos, sob o brado de “Deus o quer!”.guerra aos infi éis muçulmanos, sob o brado de “Deus o quer!”.

NN          N          

Cocar de tribo indígena da região de Mato Grosso com penas de arara; sem data. 17
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Assim, a partir de 1095, cavaleiros europeus de diversas origens atenderam ao 
chamado do papa para compor uma expedição à Terra Santa. O símbolo principal 
dessa guerra foi uma cruz pintada na armadura ou bordada nas vestes. Por isso, esses 
guerreiros foram chamados de cruzados. Naquele tempo, a Europa estava organizada 
em monarquias hereditárias rígidas, feudais – ou seja, segregadas intramuros –, um 
sistema que começava a entrar em crise estrutural. Ainda que pelo caminho bélico, o 
período das cruzadas levou os europeus a terem contato com inúmeras outras cultu-
ras que desconheciam, abrindo aquela sociedade até então voltada ao próprio umbigo 
para outras formas de pensar, de produzir arte e, também, de se vestir. Os cruzados 
encontraram no Oriente povos mais desenvolvidos estética e cientifi camente, socieda-
des mais dinâmicas e mais ricas. Os que conseguiam retornar traziam consigo novos 
produtos e conhecimentos, difundindo desejos de consumo, o que, consequentemen-
te, aumentava as trocas comerciais. Fala-se, então, do período da Europa gótica, isto é, 
aquela da Baixa Idade Média, marcada pelo ressurgimento dos centros urbanos.

Nesse contexto, confi gurou-se uma nova camada social, mercantilista, estrutura-
da no atendimento a essa demanda por novos produtos. Ou seja, formou-se na Europa 
a chamada burguesia mercantil, uma nova classe social que, gradativamente, ganhou 
mais e mais poder econômico, além de infl uências social e política. O mundo ociden-
tal passou a viver transformações, a partir daí, de maneira cada vez mais acelerada... 
Embora a burguesia mercantil acumulasse poder econômico com a consolidação das 
monarquias europeias e o consequente surgimento de estados monárquicos, o poder 
central – o que, posteriormente, chamaríamos de poder político – manteve-se nas mãos 
da realeza. Aquela nova classe social, fundamentada no comércio, não tinha sangue 
azul, tradição ou títulos de nobreza, que só eram adquiríveis por hereditariedade ou 
por benesse real. Mas ela passou a ambicionar e a comprar o prestígio e o modo de vida 
dos nobres, incluindo sua sofi sticada forma de se vestir, que era, como sempre foi em 
qualquer tempo e sociedade, um meio de estabelecer distinção social entre os indiví-
duos: de acordo com classes, castas ou grupos de pertencimento.

Então, a burguesia mercantil começou a vestir-se imitando as roupas dos nobres. É 
claro que estes se incomodaram ao se verem igualados a tipos emergentes. Iniciou-se, 
assim, um processo de reinvenção dos modos de se vestir que passou a ser cíclico, sem-
pre vindo de cima para baixo: partindo do topo da nobreza rumo aos burgueses. Esse 
fenômeno, com o tempo, ganhou o nome de moda. Em outras palavras, a imitação do 
modo de se vestir de um determinado grupo social que espelha e/ou sintetiza os dese-
jos dos demais produziu um processo de reinvenção permanente no trajar da socieda-
de ocidental; porque uma nova roupa (ou moda) produzia no grupo social hegemônico 
a sensação de se tornar exclusivo, diferenciado, ainda que esse efeito fosse temporário, 
durando o tempo de os grupos inferiores passarem a imitá-lo.

Já nos primórdios da moda, a incansável burguesia mostrou ter disposição (e recursos) 
para copiar, quantas vezes fossem necessárias, as novas modas inventadas pelos nobres. 
Estabeleceu-se assim um processo de reinvenção permanente das indumentárias, que 

18 
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 terminou por se institucionalizar e se tornar uma peça-chave do processo que poste-
riormente conheceríamos como desejo de consumo. O contemporâneo mercado de 
moda deriva dessa dinâmica de criação e cópia, cravada desde então na cultural oci-
dental, juntamente com o conceito de sazonalidade das roupas: a ideia de que elas de-
vem durar apenas um determinado período (o tempo em que não são copiadas). O ine-
ditismo, por assim dizer, é o que torna a roupa (ou a moda) válida. A partir do momento 
em que surge a cópia, em que todos se igualam, a moda está superada. E assim, suces-
sivamente, novas propostas surgem para se sobreporem àquelas então popularizadas.

O período de hegemonia da burguesia mercantil na Europa durou do Renascimento 
até o início da era industrial, que tem como marcos a Revolução Francesa (que identifi ca 
a decadência fi nal da monarquia) e o surgimento incipiente dos processos técnicos de 
produção em série. O abastecimento dos mercados europeus durante aquele perío-do foi 
feito pelas manufaturas burguesas (dos mestres de ofício) e com os produtos exóticos 
levados das novas terras – continentes conquistados, que se transformaram em colô-
nias europeias. Portanto, muitos desses produtos, envolvidos no processo de fabricação 
têxtil e das roupas, foram levados do Brasil à Europa (como foi o caso do pau-brasil, com 
sua tinta avermelhada, e das plumárias de aves tropicais, que passaram a adornar cha-
péus, roupas etc.). No decorrer do século XIX, os processos de produção em série cria-
ram novas formas de abastecimento do mercado. Não por acaso, a indústria de tecidos 
foi o pilar mais importante da Revolução Industrial – também no Brasil. Da produção 
em série de tecidos, passamos à produção em série de roupas...

Evidentemente, nos tempos ainda da burguesia mercantil, as modas permaneciam 
muitas décadas, e até séculos, em voga antes de se tornarem inválidas. O mundo estava, 
ainda, muito distante da produção em série da indústria, mais ainda da indústria infor-
matizada e robotizada. No século XXI, chegamos a um ponto em que ocorreram tantos 
ciclos de invalidação da moda de se vestir que esse processo chegou a um esgotamento. 
Vivemos em 2010 o ápice do que passou a ser designado, um tanto simbolicamente, de 
fi m da moda. Porque na verdade o que acabou não foi a moda em si, mas a moda padro-
nizada, em que todos vestiam modelos muito semelhantes, ainda que com detalhes e 
tecidos diversos. Moda propriamente dita está associada a aspectos de coletividade e, 
sendo dessa maneira, ainda há esta premissa que democratiza as propostas de estilo; 
todavia, um valor contemporâneo imprime aspectos de subjetividade, de autoria, como 
forma de diferenciação das padronizações e estandardizações da moda.

Ocorreu que, na sociedade de consumo estabelecida com força no século XX, as mu-
danças aceleraram-se de tal modo – impulsionadas por efi cientes técnicas de mass media 
– que simultânea e paradoxalmente impõem e massifi cam tanto a ponto de favorecerem 
surgimentos de novas possibilidades particularizadas. A moda individualizou-se: numa 
estratégia que amplia ainda mais as possibilidades de consumo, a moda do século XXI pro-
põe que cada indivíduo invente seu próprio visual. Vivemos, então, a era do supermercado 
de estilos, do hibridismo, da pluralidade, desde o fi nal do século XX – que equivale a dizer 
que a pós-modernidade, para uns, ou a hipermodernidade, para outros, chegou à moda.
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Retomando o longínquo 21 de abril de 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral 
aportou no litoral baiano, nas proximidades de Porto Seguro, a 3 quilômetros da costa, 
não deixa de ser curioso observar que as primeiras trocas efetuadas entre portugueses 
e indígenas, na tarde do dia 23 (uma quinta-feira), já envolveram vestuário. Foi, eviden-
temente, um choque para ambos os lados observar os estranhos modos de vestir de um 
povo e outro. Talvez mais para os nativos, já que os portugueses, como navegadores,  
estavam habituados a encontrar nativos desnudos em suas viagens exploratórias. Era 
apenas a primeira vez que não eram negros. No caso dos índios (como os lusos consa-
graram nomear todos os nativos de terras que supunham ser a Índia) nem se pode falar 
em vestir-se: o que eles faziam era adornar o corpo. Não usavam roupas nem tinham 
hábitos pudicos de esconder o sexo, como descreveu o escriba ofi cial da frota cabralina, 
Pero Vaz de Caminha: “A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons 
rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais 
caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca 
disso são de grande inocência”.

A nudez absoluta dos selvagens fazia contraponto com as excessivas e pesadas 
vestes renascentistas dos tripulantes das caravelas portuguesas. Os comandantes por-
tugueses eram nobres e usavam roupas ostensivas, características de sua classe social, 
ainda que mais despojadas – considerando-se que eram navegadores. Compunha a 
indumentária masculina renascentista o gibão – que corresponderia posteriormen-
te ao paletó –, normalmente acolchoado, podendo ou não ter mangas. Sobre o gibão 
usava-se a jacket (jaqueta) ou uma túnica aberta na frente. Na parte inferior, calções 
bufantes e, nas pernas, meias coloridas, muitas vezes diferentes em cada perna – na 
cor ou no padrão, como listras –, simbolizando pertencimento a determinado clã. Tanto 
o homem quanto a mulher renascentista usavam trajes austeros, sobre os quais era 
colocada uma grande gola chamada rufo: um tiotado circular de tecido fi no e branco, 
engomado, que podia ser ornado com rendas e que devia ser pouco usual nas carave-
las, já que limitava os movimentos. Os calçados masculinos tinham bicos achatados e 
largos, mais confortáveis do que os pontiagudos predominantes no período gótico da 
Idade Média.

Já os soldados vestiam apenas malhas metálicas e capacetes; nas viagens aos tró-
picos, não usavam mais as armaduras metálicas, por serem pesadas e quentes.  Fonte 

À moda de Cabral
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sempre citada, a carta de Caminha a “el-rei” Dom Manuel, soberano português do 
 período, é também aqui nosso esteio, relida com foco nas indumentárias: “Pardos, nus, 
sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas 
setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel [canoa]. E Nicolau Coelho lhes fez 
sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem 
entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe 
um ‘barrete vermelho’ e uma ‘carapuça de linho’ que levava na cabeça, e um ‘sombreiro 
preto’. E um deles lhe arremessou um ‘sombreiro de penas de ave’, compridas, com uma 
copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ‘ramal 
grande’ de continhas brancas, miúdas que querem parecer de ‘aljôfar’, as quais peças 
creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e 
não poder haver deles mais fala, por causa do mar”.

Como se vê, o primeiro contato entre portugueses e índios que habitavam o litoral 
da nova terra – Pindorama –, da tribo Tupiniquim, pertencentes à mesma ascendên-
cia tupi-guarani, foi obviamente um momento de extrema curiosidade de ambas as 
partes, focada de imediato no que usavam sobre o corpo; e a primeira troca entre eles 
foi de indumentárias. Quando o batel de Nicolau Coelho – um dos mais experientes 
capitães da frota – chegou à foz do pequeno rio onde se deu o encontro (para alguns 
o rio Caí, ao sul do Monte Pascoal; para outros, o rio do Frade, em Trancoso), não foi 
possível qualquer tentativa de diálogo com a dezena de índios ou pouco mais que ali 
se encontrava (haviam sido reunidos no barco homens que falavam diversas línguas), 
“por o mar quebrar na costa”, escreveu Caminha.

Portanto, sem descer da embarcação – o que inclusive envolvia risco –, os portugueses 
atiraram aos índios um “barrete vermelho” (espécie de boné sem aba), uma “carapuça de 
linho” e um “sombreiro preto”. O sombreiro português era o que ainda em 2010 chamamos 
pelo mesmo nome, ou seja, um chapéu de aba larga que dá sombra. Já o que Caminha 
identifi ca como um “sombreiro de penas de ave”, arremessado pelos indígenas, seria na 
verdade um diadema, ou seja, uma espécie de coroa com base tecida em palha e adorna-
da com penas, para se usar amarrada em torno da cabeça, que eventualmente também 
oferecia sombra aos olhos. O “ramal grande”, por sua vez, também oferecido pelos 
tupiniquins, seria um colar de aljôfar, ou seja, de contas miúdas ou material 
semelhante.

Mas o que se pode considerar de fato como o primeiro encon-
tro entre portugueses e indígenas ocorreu no fi nal do segundo dia 
à chegada da frota e após ela ter percorrido alguns quilômetros 
rumo ao norte e fundeado próximo à Coroa Vermelha. O piloto 
da nau capitânia, Afonso Lopes, foi mandado sondar, por den-
tro, “um arrecife com um porto muito bom e muito seguro”, e 
ali encontrou dois “mancebos de bons corpos” e os capturou, 
levando-os à presença do capitão em sua nau. É curioso notar que 
toda a narrativa de Pero Vaz de Caminha, a partir daí, está focada 

tupiniquins, seria um colar de aljôfar, ou seja, de contas miúdas ou material 
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em aspectos das indumentárias usadas por aqueles povos em momentos civilizatórios 
que expressam gritante contraste. Os dois convidados de Cabral tinham o seguinte 
aspecto: “[...] beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento 
de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um 
furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e 
os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não 
os magoa [machuca], nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber”.

Descreve os cabelos dos índios como corredios: “E andavam tosquiados, de tosquia 
alta antes do que sobre-pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. 
E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte detrás, uma espécie de 
cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui basta e 
mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena 
por pena, com uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira era mui 
redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar”.

Cabral recebeu os tupiniquins cerimonialmente, como faziam os portugueses nes-
sas ocasiões, sentado numa cadeira sobre um grande tapete, muito bem-vestido, com 
um colar de ouro “mui grande” ao pescoço, tendo seus capitães em seu entorno, senta-
dos sobre o tapete. Apesar de tomar os nativos como “gente bestial e de pouco saber”, 
Caminha não deixa de ressaltar que “andam bem curados e muito limpos”, comparan-
do-os a “aves, ou alimárias montesinhas”, ou seja, animais silvestres, não domestica-
dos: “[...] porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode 
ser mais!”. Certamente tinham hábitos bem mais limpos que os portugueses, há meses 
usando as mesmas vestes, sem tomar banho e fechados em suas caravelas.

 “Acenderam-se tochas. E eles entraram” – inicia Caminha, descrevendo aquele pri-
meiro encontro dos lusos com os nativos tupiniquins: “Mas nem sinal de cortesia fize-
ram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do capitão 
e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra e, depois, para o colar, como se 
quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E, também, olhou para um castiçal de prata 
e, assim mesmo, acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também 
houvesse prata!”. Por maiores que fossem a discrepâncias culturais, os gestos dos indí-
genas indicando a existência de ouro e prata na terra firme (para os lusos, então, ape-
nas uma ilha) permitiram imediato entendimento entre aqueles dois povos, indicando 
o fascínio que os metais preciosos exercem em todos os povos.

Aqueles gestos respondiam, de certo modo, ao que mais os portugueses desejavam 
saber sobre a nova terra. O povo luso vinha erguendo seu poderio econômico por meio 
da conquista de riquezas além-mar: “[...] a riqueza, mas a riqueza que custa ousadia; não 
riqueza que custa trabalho”, como destaca Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes 
do Brasil. Os navegadores lusos ambicionavam lucros com a conquista e barganha de pro-
dutos que buscavam, com suas naus, em terras longínquas, para comercializar na Europa, 
“como estavam acostumados a alcançar na Índia, com as especiarias e metais preciosos”. 
Foi, aliás, como se fez a riqueza das nações europeias durante todo o período mercantilista. 

Na página ao lado e na 
seguinte, camisa João Braga, 
Coleção História do Brasil, mês 
de abril (abrange ilustrações 
das p. 5, 7, 18, 19, 20 e 21); 
bordados manuais de Maria da 
Conceição de Melo Faria; 2007.
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Na carta de Caminha não há, porém, qualquer menção ao pau-brasil. Ele se impres-
siona com o verde exuberante das matas e com as tinturas vermelhas usadas no corpo 
pelos indígenas, feitas então (como ainda em 2010) com urucum, este mais fácil de ser 
obtido e com menos poder de fi xação. Nenhuma referência direta é feita ao “pau de 
tinta”, que se tornaria a primeira riqueza explorada nas novas terras, usado para obten-
ção do então raro e valioso pigmento rubro/púrpura, o mais difícil de se conseguir por 
meios naturais, por isso mesmo reservado a vestes da elite monárquica e eclesiástica 
da época. Daí seu alto valor fi nanceiro.

Voltando à cena descrita por Caminha, após a cerimônia do primeiro encontro, os 
“selvagens” acomodaram-se no convés do navio, ali pernoitaram e, na manhã seguinte, 
o capitão mandou “que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem 
aqueles dois homens, e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a 
cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas 
de osso, que foram levando nos braços, e um cascavel e uma campainha”. Ocorreu as-
sim o primeiro episódio do que passamos a chamar de aculturação, com os portugue-
ses presenteando seus, por acaso, anfi triões (seriam mesmo?) com indumentárias e 
apetrechos europeus, ainda que seja improvável que os dois tupinambás tenham desfi -
lado, em suas tribos, com as camisas que receberam; se é que entenderam a serventia...

Pelo relato de Caminha, fi ca claro que os nativos do Brasil já “entrelaçavam ma-
nualmente fi bras vegetais, produzindo telas rudimentares para várias fi nalidades. [...] 
Usavam o algodão para fazer redes, faixas e revestimentos de pontas de fl echas”.1 Por 
volta de 1550, algumas vilas instaladas no litoral brasileiro começaram a produzir nos-
sos primeiros artesanatos em tecelagem orientadas pelos jesuítas, que foram os pri-
meiros tecelões do Brasil utilizando como matéria-prima a fi bra do algodão, à qual nos-
sa tecelagem estará sempre associada. Por essa época, em carta enviada a seu superior, 
em Portugal, padre José de Anchieta referia-se à grande quantidade de algodão exis-
tente no território brasileiro, confi rmando que já era usado “para confecção de tangas, 
charpas e redes”.2 Os primeiros colonos portugueses trouxeram para o Brasil “o desca-
roçador, a roca, a roda de fi ar e o tear, com os quais faziam panos de algodão para o seu 
consumo”.3 Com o início do tráfi co de escravos negros da África, o trabalho de tecer foi 
“passado para as escravas negras, que produziam vestuário para os próprios escravos, 
para sacarias de café e demais população pobre”.4 Os africanos traziam hábitos de tecer 
próprios de suas tradições, confi gurando-se então a confl uência de três tradições de 
tecelagem provenientes das etnias indígena, africana e europeia. Tratava-se, então, de 
produzir “tecidos grossos e sem tingimento destinados a cobrir a nudez dos índios e 
escravos”.5 Uma carta régia datada de 1696 decretou: “as escravas de todo o Estado do 
Brasil em nenhuma das capitanias dele podem usar vestido algum de seda, nem se sir-
vam das cambraias ou hollandas, com rendas ou sem elas [...]”.6 Só após a transferência 
da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, é que “produtos mais refi nados, 
destinados a uma seleta freguesia”,7 sempre importados, puderam ser encontrados nos 
centros de comércio mais elegantes do Rio e do Brasil...

 Notas

1 Santista Têxtil: uma história 
de inovações, 75 anos, de Maria 
Helena Estellita Cavalcanti 
Pessoa (coord.) e Mário Ernesto 
Humberg (edição e texto fi nal); 
CLA Comunicações, São Paulo, 
SP, 2004.

2 Idem.
3 Idem. 
4 História da Indústria Têxtil 

Brasileira, artigo de Manoela 
Carta; Vogue-Brasil nº 91, Carta 
Editorial, São Paulo, SP, janeiro 
de 1983.

5 Arte Têxtil Brasileira: bidimen-
sional e tridimensional, de 
Hilda Teixeira Souto de Santa-
na; dissertação de mestrado, 
Instituto de Artes da Unesp, 
São Paulo, SP, 2004.

6 In: Santista Têxtil: uma história 
de inovações, 75 anos, de Maria 
Helena Estellita Cavalcanti 
Pessoa (coord.) e Mário Ernesto 
Humberg (edição e texto fi nal); 
CLA Comunicações, São Paulo, 
SP, 2004.

7 Idem.

1 Santista Têxtil: uma história 

2 Idem.
3 Idem. 
4 História da Indústria Têxtil 

5 Arte Têxtil Brasileira: bidimen-

6 

7 Idem.
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