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4º. SIM + 8º. MODA DOCUMENTA
Com o objetivo de promover reflexões, debates e trocas sobre moda, expressão e
sociedade, a Fundação Hermann Hering, por meio de uma parceria entre o Museu Hering e
MIMo - Museu online da Indumentária e da Moda, promoveu o 4° Seminário Interdisciplinar
em Museologia juntamente com o 8° Moda Documenta. A iniciativa tratou da união destas
duas atividades, que a Fundação vem fortalecendo e integrando nos últimos anos, e que em
2020 se potencializaram por meio do formato digital.
Na edição, sob o tema Moda Para o Novo Mundo, apresentou mesas redondas, palestras e
oficinas criativas com grandes pensadores, pesquisadores e articuladores da moda
contemporânea. O evento tem caráter técnico-científico e as instituições que o promovem
e ressaltam sua importância para a memória da moda e do reconhecimento da museologia
como meio de sua divulgação e preservação, assim como a relevância do design e da moda
como áreas do saber. E, ainda, como produto cultural do evento, segue aqui a publicação
compilada do conteúdo abordado, em formato de e-book. Também é possível
acompanhar o que foi apresentado e debatido durante o evento por meio do canal da
Fundação Hermann Hering.
Nas falas das gestoras da FHH e do MIMo encontram-se os objetivos centrais em realizar
esses encontros entre Moda, Memória e Museus:
Esse evento tem a grande oportunidade de fortalecer os museus
como espaços vivos, cada vez mais próximos das pessoas e da nossa
sociedade. Com o Seminário temos a grande oportunidade de
dialogar com realidades que não são tradicionalmente consideradas
museológicas, como a representatividade, a inclusão, a diversidade e
o entendimento de que moda vai muito além das roupas, ressalta
Amélia Malheiros, gestora da Fundação Hermann Hering.

Também, segundo Márcia Merlo, gestora do MIMo [Museu online da Indumentária e da
Moda],
A parceria com o Museu Hering trouxe uma revitalização ao Moda
Documenta e uma alegria por retomar suas edições bianuais com
uma equipe tão dedicada à memória, museu e moda com
acessibilidade. A moda tem memória e deve ser pensada para além
das roupas e em seu saber-fazer mais cotidiano, assim o MIMo aliou a
moda em seu ser mais cotidiano, onde qualquer pessoa pode contar
sua história com a moda, revelando suas fotos a partir do que se quer
registrado. Desta maneira, o Moda Documenta é um evento que
realiza um encontro com pessoas que percebem a importância da
moda como expressividade humana e inserções sociais.
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O evento foi uma das contrapartidas sociais previstas no Plano Anual do Museu Hering 2020
- data em que o Museu Hering completa seus 10 anos de história - com realização da
Fundação Hermann Hering e do Ministério da Cidadania, patrocinado pela Lei de Incentivo
à Cultura.
Totalmente gratuito e aberto à comunidade, o 4º Seminário Interdisciplinar em Museologia
(SiM) + 8º Moda Documenta aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de novembro através de
transmissão online no Youtube da Fundação.
A programação contou com palestra e mediação de Márcia Merlo, idealizadora do Moda
Documenta, Hanayrá Negreiros, pensadora e pesquisadora de moda e da indumentária
negra e do consultor criativo e comunicólogo Jackson Araújo. Além dos mediadores,
importantes nomes integraram a programação do evento, conforme apresentado abaixo:
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TEMA MODA

19:10 às 19:50
PALESTRA “Quando lembrar importa” com Márcia Merlo – MIMo e Moda
Documenta
20:00 às 21:30
MESA REDONDA - Márcia Merlo convidou:
Soraya Coppola - UFMG
Marina Seif - MUMO
Caroline Müller -UFPR

19:00 às 19:50
PALESTRA “Negras Maneiras de Vestir” com Hanayrá Negreiros - colunista
Elle Brasil
20:00 às 21:30
MESA REDONDA - Hanayrá Negreiros convidou:
Daniela Auler - Moda Inclusiva
Raiane Pires – Psicotrópica
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TEMA MODA

E EXPRESSÃO

17:30 às 18:40
WORKSHOP com Augustina Comas – Designer Comas sobre processo
criativo de Upcycling

TEMA NOVAS MODAS

19:00 às 19:50
PALESTRA “A moda não é mais sobre roupas” com Jackson Araújo –
Comunicólogo e Consultor Criativo
20:00 às 21:30
MESA REDONDA - Jackson Araújo convidou:
Eloísa Artuso - Fashion Revolution,
Celina Hissa - Catarina Mina
Kátia Apoena - Instituto Proeza
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Eloisa Ferraro Artuso
Retrama: upcycling e ressignificação de resíduos têxteis para uma moda mais
sustentável.............................................................................................................................................................74
Raphaela Andrade e Jessica Schneider
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moda..........................................................................................................................................................................82
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Se existir um
será aquele que
inventarmos.
- Márcia Merlo
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A moda está para o novo mundo?
Para compreender um contexto, sempre procuro a origem, nesse caso a etimologia da
palavra. Assim compreendemos que “moda” tem origem no Latim “modus” derivando daí
“maneira, ritmo”.
Inevitável fazer a pergunta: No ritmo que vivemos, estará a moda encontrando um novo
jeito de se reconhecer? De protagonizar uma nova tendência que contemple os 3Ps?
Pessoas, planeta e lucro (profit)? De se conectar verdadeiramente com os desafios
ambientais, sociais e culturais que enfrentamos hoje?
Como primeiro passo, o reconhecimento de que uma situação é inaceitável ou
insustentável, de que um ator isolado não pode mudar o sistema, que mudanças diretas são
impossíveis ou insuficientes e que existe vontade para mudar a realidade atual na produção,
e consumo da moda, são o ponto de partida para um processo de transformação.
Nesse novo mundo, desejado e necessário, a moda está no divã do analista e nessa
anamnese, vem encontrando a si mesma, identificando seu self.
Não existe remédio único, quando o sintoma é complexo, tão pouco a solução está na
superfície, no raso. Mas está sempre no momento presente, a chave que gira para abrir a
nova porta ou o botão que sintoniza a nova estação. Afinal, o futuro não está dado, ele é
criado.
Esticamos o fio invisível que conduz toda humanidade, torna-se necessário buscar as
memórias e reminiscências da moda, resgatar o passado e debater sobre a expressão e a
representatividade da moda no presente e no futuro.
As perguntas que precisam de respostas são inúmeras. Fazer as perguntas com coragem já
se torna um ato em si. Que alavancas precisamos tracionar a fim de tornar a moda mais
ética, justa, inclusiva e sustentável? Quais os cenários possíveis? Como tirar da invisibilidade
tudo que a moda de certa forma ignora ou exclui? Como tornar a moda uma micropolítica?
A Fundação Hermann Hering, ao realizar a 4º. Edição do SIM - Seminário Interdisciplinar em
Museologia propôs como reflexão a #modaparaonovomundo. Buscando justamente unir
vozes e reverberar ações de atores desse poderoso ecossistema.
Nossa contribuição se fortaleceu na articulação e parceria com o MIMo – Museu online da
Indumentária e da Moda consolidando essa edição histórica, que marca os 10 anos do
Museu Hering e os 85 anos da Fundação Hermann Hering.
Agradecemos aos palestrantes e a todos e todas que tornarão essa edição possível.
Sigamos conectados e crentes no poder do um para transformar o todo.

Amélia Malheiros
Gestora Fundação Hermann Hering
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Moda como expressão humana e inserção social
Como assim: pensar a moda? Sim, é possível e necessário, diga-se de passagem. E, sim, é o
que fazemos a todo o momento e agora mais do que nunca. Que amanhã? Como disse
Amélia Malheiros, “o futuro não está dado, ele é criado”. Então, que moda é a que queremos
criar, que futuro é esse?
A moda é um veículo comunicativo eficiente que atinge a todos e todas independente das
classes sociais, mas ela é política, pois ao trazer aqui essa definição reitero que ela não está
mais somente para o movimento de imitação e diferenciação social, mas sim para os
processos de subjetivação em que se observam certas escolhas e produção de sentidos no
ato do vestir e para além dele. O ato do vestir é político, e o que se veste, muitas vezes,
somente reveste o que há por trás do ato e dessas escolhas. A função do traje é algo que a
Antropologia sempre se debruçou; entender os usos e significados do vestir no contexto
sócio-histórico-cultural é o que percorremos há séculos, porém ampliou-se o olhar e o
pensar sobre o vestir, o que se veste e sobre o que reveste esse vestir. De fato, a moda hoje é
mais do que as roupas, porém elas – as roupas-, ainda são arquetípicas, por serem
travestidas de signos e símbolos (lê-se: história, valores instituídos, identidades recriadas).
A moda é instituição social, mas é também transgressão, pois ela é uma das faces da
sociedade capitalista – sua filha dileta, segundo o filosofo Gilles Lipovetsky (1989)1. Mas a
sociedade é mais do que o seu modo de produção – a economia -, é, também, os modos de
produção de sentidos, os modos de viver, de pensar, de agir e igualmente de se transformar;
modos e modas inventados, imitados, ressignificados. A moda, portanto, é considerada uma
expressão humana, porque somos uma sociedade que se veste e reveste-se de sentidos, e
nosso corpus cultural embasa as representatividades que cabem e se buscam nessa
relação. A moda é cultura, memória, reminiscências, e, é igualmente, ocultamentos,
silêncios, apagamentos, conforme poderão verificar no meu texto e no de Hanayrá
Negreiros. Tornou-se inclusiva por conta de seus processos historicamente excludentes,
como bem pontuam Daniela Auler e Daniel Massafera ao apresentar projetos de moda
inclusiva e a luta para que essa inserção seja realmente feita e compreendida.
A moda é sistêmica, é contraditória, é complexa, é humana, pois não deixa de ser um modo
de ser e de estar no mundo. De ir ao encontro do que é aceito, assim como do que é
contrário a isso. Moda e memória também podem ser entendidas como formas de
resistência ao socialmente imposto e tornou-se uma ferramenta por meio de sua
(i)materialidade, design, comportamento e consumo consciente a ressignificar tanto o
vestir quanto o que está por vir. A moda refere-se às pessoas, porque as coisas estão
entrelaçadas com seus sujeitos e vice-versa.

1 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
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Dito de outra forma, muitos se debruçaram/debruçam sobre o conceito de moda, assim
como a poetizaram/poetizam e ou demonizaram/demonizam. Entretanto, a questão
crucial ainda hoje parece ser o quanto a moda definida como modos que viram modas e
modas que se tornam modos em um movimento de ir e vir, típico do tempo circular da
memória, tornou-se um vasto campo para o saber, o saber-fazer, a ciência em si, o
pensamento e a cultura em geral. A moda dentro do universo do design – como atividade
humana por natureza e projetual por excelência2 – envereda, assim como outras áreas
humanas, a compreender a nossa natureza social, cultural e política, assim como se
debruça a vislumbrar o devir. Qual será o futuro da moda? Diríamos que o mesmo futuro que
criarmos para nós mesmos, em suas complexas singularidades como aparecem nos
belíssimos textos e trabalhos de Soraya Coppola, Marina Stein, Caroline Müller.
Sim, não é de hoje que o planeta dá sinais de esgotamento das matérias-primas, do nosso
descaso onipotente em prol de uma tékhne que precisa ser urgentemente pensada, já que
toda tékhne é precedida de uma praxis e a Moda faz parte disso como apresenta Eloisa
Artuso, Raphaela Andrade, Jessica Schneider, Jackson Araujo.
E, sim, talvez, muitos de nós conclamamos por uma moda mais sustentável em sua
materialidade, em seus conceitos, em seus propósitos. A sociedade desigual apresenta a
crueldade do não acesso, da pobreza, das injustiças e nós precisamos pensar e fazer uma
moda mais inclusiva, um museu mais inclusivo e mais ainda democrático do que já tem sido
presencial e digitalmente, porque não dá mais para aceitar certas uniformizações,
imposições, e ela – a moda -, torna-se o lugar e o tempo de se repensar, de se reposicionar
pró e ou contra o estado das “coisas” e ou a situação das pessoas e como elas desejam se
representar e serem representadas.
Então esse é e continuará a ser o tempo da reciclagem, do reuso, das ressignificações, da
#modaparaonovomundo, conforme podemos observar nos debates travados na SIM +
Moda Documenta e colocado tão pontualmente por Amélia Malheiros, assim como bem
trabalhado nos projetos da Fundação Hermann Hering e de outros projetos, fundações,
coletivos, indivíduos, enfim. Há um movimento e por isso sempre é tempo de rememorar, de
refletir, de parar de repetir/reproduzir o que não é mais possível e de reinventar outros
possíveis mundos, modos, modas. Não foi só a Covid-19 que nos fez pensar em nossas
fragilidades estampando nossas mais profundas desigualdades. Ela, a pandemia, entre
outras situações e condições historicamente humanas, nos faz pensar no que não dá mais
para permanecer e no que precisa ser feito para nos tornarmos protagonistas de nossas
histórias, os designers de nossas existências, mais atentos ao nosso redor e aos nossos atos,
a nossa diversidade e tantas outras possibilidades de ser e vir a ser.

2 Discuto mais sobre esse conceito e o relaciono a nossa brasilidade no texto: MERLO, Márcia. “Design & brasilidade: modos de ser e fazer”.
IN: A revolução do design: conexões para o século XXI / organização de Victor Falasca Megido. São Paulo: Editora Gente, 2016.
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Nesse e-book recolocaram-se questões e abordagens tratadas no 4º. SIM + 8º. MODA
DOCUMENTA, reiterando a moda enquanto área do saber e com propósitos, design, história,
memória e mercado. E ela corresponde a todos nós, ela nos habita e nos a alimentamos
com nossos sonhos, nosso querer sonhar, nossas lembranças, nossas críticas, nossos
projetos, enfim, nossas histórias, sejam as mais cotidianas ou as mais científicas, porque
definitivamente ao pensar a cultura (i)material e a museologia apresentam-se sim novas
perspectivas, também nesse sentido, percebemos que carregamos nossos pertences mas
eles também estão carregados de sentidos, sentimentos, valores, memórias, vida social,
enfim. Eles nos revelam. O mercado tem absorvido também tais iniciativas, porque hoje é
mais compreendido que só se compra/vende algo que tem uma história. Uma vez que o que
consumimos se tornam nossos pertences nos deparamos (como pesquisadores, designers,
professores, historiadores, antropólogos, comunicólogos, artesãos, empreendedores etc.)
com um universo a ser decifrado.
O e-book traz, em formato livre, algumas contribuições de participantes do evento e
algumas palavras de seus organizadores, como já puderam perceber. Daqui dois anos tem
mais, mas estamos preparando outros encontros pontuais. Aguardem-nos e nos convidem
também.
Dito isto, convidamos todos, todas e todes à leitura da publicação e a tecerem suas
reflexões e críticas. Colocamo-nos à disposição para outros saberes e possíveis trocas,
tanto via a Fundação Hermann Hering quanto via MIMo/ Moda Documenta, porque
pensamos a moda para além das roupas, mas também por meio delas. Pensamos a moda
como a vida que temos e a que ainda podemos construir individual e coletivamente.
Encontrarão ideias, propósitos, devires nessas páginas. Esperamos que esses pensamentos
e ações possam contribuir em seus projetos, sonhos e ações.
Boas leituras, bons estudos, boas reflexões. Somos gratos a todos os colaboradores,
participantes e leitores. Até breve. Axé. Namastê!

Márcia Merlo
Fundadora do MIMo e Moda Documenta.
Líder do grupo de pesquisa Museu da Indumentária e da Moda:
percursos conceituais e metodológicos do DGP do IBRAM.

A #MODAPRONOVOMUNDO

MEMÓRIA,
COTIDIANO
Márcia Merlo1
MIMo, MMerlo Consultoria Educacional
mmerlo@outlook.com
@marciamerlo2011
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Introdução
Falar em memória, pensar em memória, lutar por sua conservação ou estudar as vias pelas
quais ela emerge e, também, submerge, em momentos oportunos ou difíceis, são algumas
das questões que serão abordadas.
Por que Memória? Porque a temos. Quando ela importa? Quando os grupos sociais passam
a reivindicá-la como meio e ou suporte para serem reconhecidos, para não se deixar
esquecer ou para fazer emergir algo que estava silenciado, escondido, clandestino, pois só
esquecemos algo que tínhamos e foi silenciado, não dito, não preservado, portanto, só não
se evidencia a memória que não se trabalha, que não se explicita.
O silenciamento ou desejo de esquecimento faz com que a memória aparente não existir. A
memória custa, em todos os sentidos.
A memória nos representa, o que pode ser, também, um problema. Isto porque lembrar
pode doer, enraivecer ou estabelecer nostalgias e saudosismos...
A memória revela, mas também esconde. Nem tudo está dito, e nem poderia, talvez!? Essas
e outras questões complexas estão imbricadas no debate em torno da Memória. E, neste
texto será tratado inicialmente por meio da teoria e a partir dela se desdobrará outras
discussões no campo da moda e do museu.
São várias as referências aos nossos pertences como portadores de memórias e esses
“objetos” atuam como um fio condutor das reminiscências, ou seja, dão o tom, a forma, a
proporção, o volume, enfim, eles dão vida e contextualizam existências. Podem ser
guardados ou rejeitados, sublimados, para não fazerem emergir lembranças, ou melhor,
para que, por um lado, passagens da vida sejam lembradas com alegria, por outro, que
momentos difíceis ou sofridos sejam esquecidos.
Não só o que se lembra e o que está registrado podem ser compreendidos como memórias,
mas também, o silêncio, o não-dito, o esquecimento apresentam questões e podem ser
interpretados como formas de resistência ou de não associação a determinados
acontecimentos ou escolhas individuais e coletivas no estudo da Memória Social.

1 Doutora, Mestre em Ciências Sociais – Antropologia, Bacharelado e Licenciatura Plena em História pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. Líder do Grupo de Pesquisa Museu da Indumentária e da Moda: pesquisa e desenvolvimento de um museu digital do Diretório
de Grupos de Pesquisa do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). Coordena o projeto de Museu (Digital) da Indumentária e da Moda –
MIMo. É idealizadora e organizadora do Seminário Moda Documenta, e, a partir de 2014, lançou o Congresso Internacional de Memória,
Design e Moda e os Diálogos com MIMo. De 1998 até agora, lecionou em várias instituições de ensino superior. Idealizou e coordenou o
projeto Inquietude no IED-SP para jovens criativos. Atualmente é professora convidada da pós-graduação em Design de Mobiliário da
UNIGRAN, consultora educacional, de pesquisa etnográfica e conteudista de materiais didáticos para cursos de graduação EAD.
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Dito de outra forma, se por um lado a memória faz lembrar, assim como revela, recria a
identidade, reinventa a tradição, partindo do presente, indo ao passado e voltando ao
presente, por outro lado ela evidencia lembranças subterrâneas, clandestinas e segregadas
(fatos, indivíduos, grupos e ações sociais) que permaneceram na invisibilidade por curtos ou
longos períodos.
Nas palavras de Bernardo (2003, p. 29):
A opção pela memória se dá porque o que interessa são
situações vividas que, embora possam parecer insignificantes à
primeira vista, após a análise, poderão se mostrar plenas de
significados. Na realidade, o estudo da memória se revela como
um recurso metodológico por excelência.

E ainda, completa, ao afirmar que
Se, por um lado, a memória, entendida em sua substância social,
permite sua utilização como recurso metodológico, por outro, as
análises

interpretativistas

realizadas

pela

Antropologia

contemporânea legitimam o recurso [...]. (Ibid., p. 29)

Bernardo esclarece que se trata de um recurso metodológico que permite, “talvez, melhor
que qualquer outro, não apenas a lidar com a dimensão subjetiva do vivido, como também
com as teias de significação que urdem as vidas dos sujeitos”. (Ibid., pp. 29-30)
Nesse aspecto, sobremaneira, vejo relação entre as Teorias da Memória, a Antropologia,
Museus, Design e Moda na criação de teias de subjetivação.

Teoria da Memória e conexões com a Moda
No campo das ciências sociais, o debate em torno da memória acontece no início do século
XX, mas no Brasil a discussão só ganha terreno acadêmico nos anos 1980 e 1990. Estudar a
memória social é antes de tudo querer compreender o consciente coletivo, aquilo que
substancia as correntes da memória. Um dos primeiros teóricos sociais a pensar e difundir os
estudos em torno da Memória foi Maurice Halbwachs (2006), quando envereda suas
questões para a sociologia do cotidiano, na tentativa de entender melhor o funcionamento
das consciências coletivas relacionadas às interações sociais. Dito de outra forma,
interessa entender o fato de como o indivíduo lembrava e associava sua existência aos
demais membros da sociedade a que pertencia. Isto equivale a dizer que
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A rememoração pessoal está situada na encruzilhada das redes
de solidariedades múltiplas em que estamos envolvidos. Nada
escapa à trama sincrônica da existência social atual, é da
combinação desses diversos elementos que pode emergir aquela
forma que chamamos lembrança, porque a traduzimos em uma
linguagem.
Assim, a consciência jamais está encerrada em si mesma, não é
vazia nem solitária. Somos arrastados em inúmeras direções,
como se a lembrança fosse uma baliza que permitisse nos
situarmos em meio da variação constante dos contextos sociais
e da experiência coletiva histórica. Isto talvez explique por que
razão, nos períodos de calma ou de momentânea imutabilidade
das “estruturas” sociais, a lembrança coletiva tem menos
importância do que em períodos de tensão ou de crise – e aí, às
vezes se torna “mito”.” (ALEXANDRE, Michel, prefácio ao livro
Memória Coletiva de Maurice Halbwachs, 2006, pp. 12-13)

Não são poucas as referências que podemos levantar na história da moda que nos
apresentam a criação de identidades e, também, a constituição de “mitos”. Tais referências
na moda podem ser encontradas dentro dos movimentos da memória coletiva e histórica.
Em momentos de crise ou guerras, mudanças radicais nos modos de se vestir demonstram
claramente uma tomada de consciência coletiva e, também, um posicionamento político.
Em outras situações, às vezes relacionados as condições de classe social, notamos a
aparência como um forte papel de distinção. É o que se nota nos primeiros anos pós-guerra;
por um lado, a tentativa de mostrar prosperidade ostentando bens e por outro, um
movimento que já transparece uma crítica à ordem vigente.
Na obra de Maurice Halbwachs, a ênfase no coletivo dá-se pela tese de que a lembrança se
apoia no grupo, ou seja, a memória coletiva compõe-se das lembranças de
acontecimentos vividos em comum, no caso, é preciso o grupo para lembrar. A lembrança
define-se como uma reconstrução dos fatos reinterpretados, reelaborados pelo presente –
ela leva elementos do presente para o passado ressignificando-os ao retornar para o
presente. Daí pensarmos que ela apresenta elementos, também, para pensarmos o futuro
ou mais propriamente dito – o vir a ser.
Quanto à memória individual, ela existe enquanto percepção que a pessoa tem dos fatos a
sua volta, e torna-se coletiva na medida em que há concordância e continuidade entre os
membros do grupo. Assim, sua substância está apoiada no espaço e no tempo.
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Outro aspecto a ser analisado ao se trabalhar com a Teoria da Memória é o não-dito, o
esquecido, o silenciado, e, neste sentido, o autor Michael Pollak amplia a discussão em torno
da memória. Pollak, ao pensar a memória coletiva em Halbwachs, afirma que em sua
análise não está contida a lembrança clandestina, uma memória subterrânea, um silêncio
ocasionado por inúmeros fatores que não estão registrados na memória oficial.
Os silêncios, os não-ditos, o esquecimento podem significar resistências, subversão, culpas e
defesas que correspondem às vivências grupais, associadas aos excluídos, marginalizados,
segregados. E ele volta às questões sociais marcantes no indivíduo, ao dizer: “Mesmo no
nível individual o trabalho da memória é indissociável da organização social da vida”
(POLLAK, 1989, p. 14).
Halbwachs (2006) explica o esquecimento como o desapego ao grupo, em função da
dissolução ou troca dos grupos. As mudanças e a ligação com outras memórias de grupos
distintos levam ao esquecimento. Michael Pollak, em sua discussão a respeito das
lembranças subterrâneas, coloca o desaparecimento da lembrança como defesa,
resistência. Tais pensamentos mais do que se contradizerem, complementam-se.
Pollak traz para dentro do universo científico “um discurso sensível à pluralidade das
realidades. Temos uma possibilidade não de objetividade, mas de objetivação, que leva em
conta a pluralidade das realidades e dos atos” (op. cit., p. 211).
[...] há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o
vivido e o transmitido. E essas constatações se aplicam a toda
forma de memória, individual e coletiva, familiar, nacional e de
pequenos grupos. O problema que se coloca a longo prazo para
as memórias clandestinas e inaudíveis é o de sua transmissão
intacta até o dia em que elas possam aproveitar uma ocasião
para invadir o espaço público e passar do ‘não-dito’ à
contestação e à reivindicação; o problema de toda memória
oficial é o de sua credibilidade, de sua aceitação e também de
sua organização. (POLLAK, 1989, p. 9).

Trabalhar com pessoas, requer aguçar tal sensibilidade. E aqui encontro uma aproximação
essencial com o universo da moda. Apoiando-se no arcabouço teórico-prático da
Antropologia a relação afina-se ao pensar os sujeitos e subjetividades. Nos autores da
Memória, ao buscarmos as narrativas dos sujeitos que vivem o lugar cotidianamente fica
explicitada aqui nas palavras de Ecléa Bosi (1979, p. 1):
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A veracidade do narrador não nos preocupou: com certeza seus
erros e lapsos são menos graves em suas consequências que as
omissões da história oficial. Nosso interesse está no que foi
lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na história de
sua vida.

Complementando a ideia desenvolvida por Bosi, ao esclarecer o objetivo da antropologia
interpretativa, Geertz traduz, em parte, a preocupação deste trabalho:
Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, religião,
ideologia, ciência, lei, moralidade, senso comum – não é afastar
se dos dilemas existenciais da vida em favor de algum domínio
empírico de formas não-emocionalizadas; é mergulhar no meio
delas. A vocação essencial da antropologia interpretativa não é
responder às nossas questões mais profundas, mas colocar à
nossa disposição as respostas que outros deram [...] e assim
incluí-las no registro de consultas sobre o que o homem falou.
(GEERTZ, 1989, p. 40-1).

Na tentativa de buscar referências dentro do campo das Teorias da Memória para
embasarmos o debate em torno de uma museologia da moda, do trato com a memória
afetiva, recorro, também a Marcel Proust (1992). O autor inquieta-nos ao demonstrar como
as sensações nos levam a viagens subterrâneas e muitas vezes revivemos emoções que nos
remetem para outros tempos e situações; ou, ainda, a ausência de tais sensações pode
demonstrar como o esquecimento, assim como a súbita recordação, traz em si o poder de
se reconhecer no ato de lembrar. Por isso acreditamos que o rememorar pode ser um ato de
revisar a vida. Daí encontra-se o labirinto da memória. Na poética de Proust encontro um
desvendar da vida:
Deslizei célere sobre tudo isso, mais imperiosamente solicitado
como estava a procurar a causa dessa felicidade, do caráter de
certeza com que se impunha, busca outrora adiada. Ora, essa
causa, eu a adivinhava confrontando entre si as diversas
impressões bem-aventuradas, que tinham em comum a
faculdade de serem sentidas simultaneamente no momento
atual e no pretérito, o ruído da colher no prato, a desigualdade
das pedras, o sabor da Madeleine fazendo o passado permear o
presente a ponto de me tornar hesitante, sem saber em qual dos
dois me encontrava; na verdade o ser que em mim então gozava
dessa impressão e lhe desfrutava o conteúdo extratemporal,
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repartido entre o dia antigo e o atual, era um ser que só surgia
quando, por uma dessas identificações entre o passado e o
presente, se conseguia situar no único meio onde poderia viver,
gozar a essência das coisas, isto é, fora do tempo. (PROUST, 1994,
p. 152)

Dentro do conceito de memória involuntária em Proust, percebe-se um movimento do
lembrar, igualmente involuntário, a partir de situações que empreendem uma viagem
subterrânea, como um cheiro, paladar, tato e outras sensações...
Dito isto, a analogia com Peter Stallybrass (2004, p. 13) se faz presente. O autor sensibiliza o
leitor ao contar o sentimento de vestir a jaqueta do amigo falecido:
Se eu vestia a jaqueta, Allon me vestia. Ele estava lá nos
puimentos do cotovelo, puimentos que no jargão técnico da
costura é chamado de “memória”. Ele estava lá nas manchas que
estavam na parte inferior da jaqueta; ele estava lá no cheiro das
axilas. Acima de tudo, ele estava lá no cheiro.
[...] Comecei a acreditar que a mágica da roupa está no fato de
que ela nos recebe: recebe nosso cheiro, nosso suor; recebe até
mesmo nossa forma. E quando nossos pais, os nossos amigos e os
nossos amantes morrem, as roupas ainda ficam lá, penduradas
em seus armários, sustentando seus gestos ao mesmo tempo
confortadores e aterradores, tocando os vivos com os mortos.

Esse pensamento está carregado de sentidos e sentimentos, em que são expostas a
memória afetiva, a memória das “sensações”, encontramos eco em Henry Bergson (1990).
Para este filósofo, não se esquece totalmente, já que as lembranças se conservam no
subconsciente; trata-se de uma impotência no ato de evocá-las. Considerando-se a
possibilidade de reviver o passado sob a forma de imagens, por meio dos sonhos, devaneios,
fragmentos de lembranças, então parece que para recordar é preciso “querer sonhar”.
Pensar a memória por intermédio de Proust e Bergson é abrir para o imaginário social e a
meu ver é uma abordagem que amplia o leque analítico e da compreensão das
subjetividades, assim como de possibilidade de entender como as pessoas lidam com suas
lembranças e como se querem imaginar ou imaginar o mundo a sua volta por meio da
memória e da moda, pensadas aqui como recursos, meios de revisar a vida.
Trabalhando nesse direcionamento, a memória não é só gestada fora de nós, ela nos
direciona as escolhas, fazendo com o rememorar seja compreendido, de fato, como a
revisão da vida. Os autores Goulart, Perazz e Gomes (2005, p. 160),
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Por isso, registrar e preservar a “memória que nós gestamos, para
além daquela que é gestada em nós” deve tornar-se uma
preocupação
instituídos

da

que

sociedade, tanto
não

se

baseiam

quanto
em

dos

ações

poderes

opressivas,

manipuladoras e autoritárias, sejam eles governos, líderes,
gestores públicos ou privados. Enfim, incentivar e oferecer
condições para o rememoramento da memória individual, em
busca da preservação da memória coletiva permite-nos aliviar,
não

aquilo

que

momentaneamente

parece

estar

no

esquecimento, mas sim os ocultamentos e os apagamentos.

Assim reunimos as ideias presentes em Halbwachs, Pollak, Proust, Bergson, Stallybrass, entre
tantos outros pensadores e sujeitos comuns, para pensar um Museu que trouxesse a história
com a moda a partir do cotidiano vivido. A memória está em íntima relação com os modos
de ser, vestir, querer lembrar e querer ser visto. Acreditando nas diversas formas de registrar
e rememorar nossas existências, focadas na fotografia de álbuns pessoais e de família,
criamos o MIMo – Museu da Indumentária e da Moda2.
As fotos passam por um processo de digitalização e compõem o acervo Imagens
Fotográficas. Entram em análise e são expostas a partir do projeto Histórias Desveladas. As
imagens estão focadas nas representações dos modos e modas observados nas relações
que as pessoas estabelecem com os artefatos, já que estes contam histórias e são meios de
disseminar memórias.
Intitulamos Histórias Desveladas porque pretendemos conhecer e registrar lembranças
tecidas ao longo de uma vida… Objetos, coisas, fotografias, roupas, modos, mosaicos, “baús
revisitados”, corpos, colchas de retalhos, festas, modas passadas, fragmentos recolhidos e
entrelaçados em formas variadas, tonalidades distintas. Uma vez selecionada e revelada, a
foto toma outro corpus. Além de reveladas pelo cedente, as histórias tornam-se desveladas
ao Museu e seus visitantes…

2 Projeto iniciado por Kathia Castilho e Márcia Merlo em final de 2010. A partir de abril de 2014, o MIMo passa a ser um Grupo de Pesquisa
dentro do Diretório de Grupos de Pesquisa do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). O grupo trabalha na ampliação dos acervos digitais
que possui e no desenvolvimento de uma plataforma digital que abarque, de fato, as necessidades museológicas que o Museu possui para
operar nas redes de computadores. Durante todos esses anos, obtivemos colaborações inestimáveis de: Genny Abdelmalack, Anna Maria
Rahme, Mitiko Medeiros, Maria Cecília França Lourenço, Romário Brandão, Caroline Rocha, Pedro Andrade, Maria Cristina Merlo, Gustavo
Reis, Anna Vörös, Rafaela Norogrando, Ronaldo Corrêa, Marina Brasil, Natalie Ferreira, Dudu Prates, Marcelo Testoni, Francis Firmo,
Marcelo Falco, Tadeu Costa, Eloize Navalon, Miriam Levinbook, Regina Barbosa, Lilia Diniz, Beth Filipecki, Luciana Andrzejewski, Tula
Fyskatoris, Ana Ursulino, Jofre Silva, Mauricio Petiz, Vagner Carvalheiro, Odete Eid, Marina Toledo, Antonio Carlos Moraes Sartini, Tati Maia,
Leonardo Andrade e muitos outros que contribuíram seja revelando-nos suas histórias com a moda ou analisando-as por meio da história
da indumentária e da moda. Alguns dos nomes citados participaram de momentos do projeto como alunos de Iniciação Científica ou
como colaboradores no projeto, por meio de aconselhamentos. Para conhecer mais, acesse: www.mimo.org.br
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As fotografias, mais do que comprovar passagens verídicas de nossas vidas, são os retratos
de épocas e situações, mas também contêm outras “verdades” ou razões. Percebemos que,
por meio das fotografias, revisitamos nosso passado, reconhecemo-nos ou nos
desconhecemos nelas e, de alguma forma, revisamos nossas vidas – movimento próprio da
memória e campo de pesquisa aberto para a incursão do design e da moda.
A seguir apresentaremos algumas imagens dos acervos Imagens Fotográficas e
Indumentária do MIMo, e convidamos o leitor a acessar o acervo em exposição permanente
no www.mimo.org.br
A história analisada por Gabriela Lenzi revela a história de amor entre os seus avós,
retomando momentos em que Dona Miranda foi presenteada pelo amado Luiz com tecidos
que confeccionaram vestidos, incluindo o de veludo bordô da fotografia, costurado por
uma costureira conceituada em Santa Maria, a Senhora Filomena. Ela o usou no casamento
de seu irmão Mario, em 1951. O colar de pérolas com três voltas também foi um presente do
noivo, que vestia um terno azul-marinho costurado pelo irmão dela, o Narciso, que era
alfaiate.
Figura 1 - Família Lenzi: Luiz e Miranda em 1951

Fonte: Imagem fotográfica
cedida ao MIMo, em agosto
de 2015. Análise de Gabriela
Lenzi, colaboradora do
Museu (www.mimo.org.br)
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A foto a seguir mostra o casamento de Zenilde Silva Souza e Jorge Rodrigues, no ano 1969
em Alagoinhas, no interior da Bahia. O vestido de Zenilde foi confeccionado a partir do
reaproveitamento de um outro de sua irmã. Sentiu-se livre ao se casar com um vestido mini
emblemático para a época e sociedade em que pertencia. Como bem analisou a
pesquisadora Genny Abdelmalack, a imagem reitera a “minissaia como rebeldia e o
casamento como libertário”.
Figura 2 – Casamento de Zenilde Silva Souza e Jorge Pinheiros, em 1969.

Fonte: Foto cedida por Jô Souza,
depoimento coletado por
Amanda Weiss
Análise de Genny Abdelmalack
para o MIMo, em julho de 2015
(www.mimo.org.br)

A história de Cris Mesquita traz uma situação mais recente ao revelar como uma peça do
vestuário tão emblemática como o jeans para as gerações dos anos 1970 e essa calça
Fiorucci em especial, nos anos de 1980, a fez reviver momentos tão importantes de sua vida
e o quanto rememorar esses momentos marcam o modo como ela se relaciona com essa
peça de seu guarda-roupa-lembranças.
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Figura 3: Fotos cedidas por Cris Mesquita, em sua história com o jeans Fiorucci, publicado no
MIMo.

Fonte: O material foi
organizado por Lilia Diniz e
interpretado por Genny
Abdelmalack, em maio de 2012.
(www.mimo.org.br)

O MIMo ainda contém o acervo Indumentária que trata das múltiplas formas do vestir e do
que é vestido. Entende‐se que o ato de vestir e cobrir o corpo expressa um papel importante
na formação social da identidade, pois a maneira como a humanidade se veste, e isso
ocorre e ocorreu em diversas épocas e culturas, influencia o meio no qual o indivíduo se
insere na sociedade.
Nesse acervo tanto podem ser pensadas as vestes apresentadas no acerco Imagens
Fotográficas, quanto os das exposições digitais e as compartilhadas especialmente para
este acervo, no caso figurinos e outras unidades de acervos de colecionadores ou criadores
de moda.
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A veste pode expressar o grupo religioso que frequenta, as ideologias políticas adotadas, o
estrato social ao qual se enquadra e os agrupamentos culturais formados na busca
incessante de pertencimento/ reconhecimento. Entende‐se então que o vestuário torna‐se
um veículo para o homem, ou seja, as vestes escolhidas pela pessoa se tornam uma ação,
pois esses itens sofrerão uma interpretação tanto da pessoa que os utilizam quanto daquela
que observa e interpreta o vestuário do outro. Dentro desse movimento das identidades
relacionais e do posicionamento social, o vestuário pode ser entendido como indumentária,
pois esse é o termo utilizado para se referir ao conjunto de artefatos utilizado pelo homem
para cobrir seu corpo (NOROGRANDO, 2011). E, por meio deles encontramos elementos que
fazem a mediação de tais relações e localizam os indivíduos no tempo e no espaço,
também dentro de um dos movimentos da moda.
O ato de vestir é uma atividade humana. É constituído no processo de humanização e
socialização e aqui é compreendido como variações das expressividades individuais e
sociais. Expressão de valores, revelação de gostos e questionamentos, pois também pode,
emblematicamente, demonstrar um ato contestatório ou uma transgressão. Desvela a
mentalidade de uma época, assim como suas (re)criações. Denota e conota modos e
modas, em geral e em particular; isto porque as visões de mundo, as mudanças
socioeconômicas, os estilos de vida, as inovações tecnológicas, os hábitos de consumo nos
impactam e nos transformam, apontando dinâmicas culturais e novas (re)produções
simbólicas.
Estudar a indumentária propicia (re)conhecê-la como parte integrante da cultura, tanto do
que ela apresenta em relação aos aspectos das realidades possíveis, quanto aos elementos
constituintes das subjetividades e da memória. Memória entendida como o que substancia
as práticas sociais do vestir e como registro dos processos de criação do vestuário, que aqui
também serão analisados e disponibilizados aos internautas, tendo como suporte peças
digitalizadas de criadores de modas, figurinos e roupas de época.
Dito isto, no acervo Indumentária do MIMo, encontram‐se imagens do figurino da Novela
Lado a Lado, idealizado e produzido pela artista Beth Filipecki, gentilmente compartilhado
para compor a primeira coleção de nosso acervo. Corroborando a ideia de figurino como
parte do acervo Indumentária, uma vez que ele foi produzido por meio de estudos de
hábitos e costumes de uma época. Sua criação busca evidenciar como eram os trajes de
classes sociais na Belle Époque carioca, trazendo flashes de uma dada realidade histórica e
social.
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Figura 4: Acessórios da personagem Laura
Figura 5: Apliques usados em trajes da personagem Pillar.

Fonte: Figurino de Beth Filipecki. Imagens do acervo da artista, cedidos ao MIMo em 2012.
(www.mimo.org.br)

Fora os dois acervos, há mostras de criadores de moda brasileira e exposições que trazem
uma reflexão sobre modos, modas, artes e, é claro, pessoas. Acreditamos que se trata de um
rico material para os estudos da Memória, da Indumentária, da Moda e da Identidade
Social, tendo no Museu Online um meio de representatividade e expressão cotidiana de
quem cede suas histórias com a moda, possibilitando a equipe museológica analisar o
conteúdo e as imagens por meio da história e memória da moda.

Considerações Finais
Os registros são múltiplos, seja por meio do falar sobre suas vivências, seja no observar os
gestos ou no vestir e vestir-se de tantas lembranças, como Stallybrass e cada um de nós. Nas
fontes orais, na materialidade ou imaterialidade, nos redefinimos. Em Pollak, o nosso
objeto-sujeito nos chama à consciência e nos apresenta tantas outras possibilidades
analíticas:
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A multiplicação dos objetos que podem interessar à história,
produzidos pela história oral, implica indiretamente aquilo que eu
chamaria de uma sensibilidade epistemológica específica,
aguçada. Por isso mesmo acredito que a história oral nos obriga
a levar ainda mais a sério a crítica das fontes. E, na medida em
que, através da história oral, a crítica das fontes torna-se
imperiosa e aumenta a exigência técnica e metodológica,
acredito que somos levados a perder, além da ingenuidade
positivista, a ambição e as condições de possibilidade de uma
história vista como ciência de síntese para todas as outras
ciências humanas e sociais. (POLLAK, 1992, p. 208).

Em suma, o uso da fotografia na criação do Museu da Indumentária e da Moda – MIMo
demonstrou um caminho possível para a preservação e difusão de coleções particulares,
reiterando os modos e a modas enquanto práticas sociais e culturais que corroboram com
a análise e compreensão da sociedade e cultura. Também, nesse sentido, o Design e a Moda
passaram a ser um centro de referência significativo para a análise de uma época ou
situação vivida, para se entender os usos, costumes e mudanças, criações e recriações que
ficaram eternizados na imagem fotográfica e na possibilidade de rememorar aquele
instante apoiado nos elementos que ali estão e também ao se apoiar no documento
histórico para não se deixar esquecer e ajudar na composição do lembrar – um design da
própria existência. Material rico em informações para um Museu que se propõe olhar o
cotidiano e extrair dele elementos para se pensar a história, levando em conta fragmentos
da memória.
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Introdução
As disciplinas Arte, Moda e Design se colocam aqui paralelamente porque unificam o eixo de
análise possível para a construção do conhecimento a partir da memória do fazer: o objeto
e seus processos de criação. Todas as três áreas apresentam histórias especificas que nos
permitem percebem o desenvolvimento do mundo moderno e contemporâneo.
Esta memória será construída e resgatada ao longo de um percurso histórico muito preciso,
à partir do Renascimento, condicionado ao mundo moderno, onde a estrutura social está
sendo organizada ‘pela’ e ‘na’ cidade. Neste momento, uma ideologia começa a ser
apresentada e a conduzir esta construção onde o termo ‘moda’ vai nascer, a partir da
recepção continua e do reconhecimento que as estruturas dos objetos, em uma cultura
específica, vão sendo materializadas, nascendo um termo semântico, inserido como voz em
um dicionário.
Assim, nosso diálogo deve ser enraizado dentro de uma disciplina, a História da Arte, a partir
do pensamento do historiador da arte, Alois Riegl (1858-1905)2, por sua prática como
conservador têxtil, por seu estudo especificamente dos materiais têxteis e por sua proposta
de fundamentação de uma história da arte ornamental. A fruição contemporânea destes
objetos traz ao presente a possibilidade de sua memória.
Seus conceitos são construídos ao longo de suas análises onde os valores são trabalhados
dentro do histórico e do artístico, mas tomando como princípio de que uma história cultural
deve ser abordada e sua relação com a história da arte deve caminhar e dialogar
continuamente, em uma reflexão contemporânea, na síntese com o todo, com a história
social, política, econômica e religiosa.
Os conceitos Arte, Moda e Design são muito amplos e sua história também acompanha este
percurso histórico. Onde estes três conceitos se convergem num processo comum? Através
do desenho e do projeto de criação, entre o prevalentemente artístico ou exclusivamente
técnico.
Existem duas categorias em que os objetos da arte surgiram na história da humanidade,
segundo Riegl: plástica e plana. No caso, a primeira se relaciona ao tridimensional e a
segunda ao bidimensional. Segundo o teórico, a humanidade parte das formas plásticas,
dando um salto para realizar a representação bidimensional do real.
1 Professora Doutora do Curso de Design de Moda da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA-UFMG);
Conservadora e Restauradora de bens culturais móveis (CECOR-EBA-UFMG); Conservadora e Restauradora têxtil (Palazzo Spinelli/Itália);
Líder do Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq “STUDIOLO” (UFMG) e membro do CIETA/Lyon.
2 Historiador da Arte da Escola de Viena, diretor do Departamento de Arte Têxtil do ÖsterreichischenMuseumfürKunstund Industrie – MAK
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Aqui o homem fará sua maior descoberta artística, a codificação do limite visível da forma,
que está entre os olhos e a mão, através de uma linha, um contorno que não existe na
realidade. Da realidade passa à representação, à figuração. Abandona o volume, levanta
questões estéticas de aparência, libera o universo criativo conduzindo-o, em alguns
momentos se aproximando à natureza (do real) ou se distanciando da representação
visível, abstraindo suas formas.
Hoje os objetos reconhecidos como valores históricos e artísticos são inseridos nos Museus,
que são locais generosos onde o fenômeno da arte (ilimitável) pode acontecer, porque hoje
o eixo deste pertencimento é seu valor histórico e, por isso, a possibilidade de existência de
tantas tipologias de museus e de diálogos múltiplos entre os acervos. Os têxteis são
materiais passiveis de serem encontrados em todos os tipos de museus.
Mas como podemos abordar estes objetos e perceber neles seus valores históricos e
artísticos? Através da sua materialidade. Assim, devemos colocar a história da arte na ação
do fazer, verificando-a, historicizando-a, reconhecendo-a, contextualizando-a,
relacionando-a, valorizando-a, para definir onde aqueles valores serão estruturados.
Devemos dar ‘movimento’ à história de objetos que permearam culturalmente a história da
humanidade e que hoje permanecem estáticos, absolutamente inanimados em sua
exposição (fruição e memória) ou acondicionamento (esquecimento).
E dentro deste saber fazer, independente de entrarmos em teorias e problemas específicos
da História da arte, que ainda não foram discutidos historiograficamente (como por
exemplo as hierarquias das artes ou a questão da funcionalidade, entre outros), os objetos
serão observados em seu fazer artístico, seguindo o pensamento, teorias e métodos de
Riegl, independe das questões mecânicas.
Assim, dentro da história da arte, a questão do valor se encontra ainda aberta na
historiografia. Precisamos abordar historicamente não somente as questões ligadas ao
histórico e artístico, mas também os processos econômicos em que foram construídos os
fazeres.
É necessário identificar e verificar na prática do fazer a questão da
“mecanicidade” envolvida no processo de produção do objeto. O sentido econômico
também deve ser verificado dentro do fazer artístico ou técnico, junto à sua circulação e/ou
comércio.
Esta cidade que se organiza a partir do Renascimento, através de projetos específicos (será
tema recorrentemente resgatado na Antiguidade, na cultura grega), se tornará o cenário
de circulação destes objetos. Neste universo termos um sistema definido e um porquê deve
ser efetivado a partir do XVI, nas cortes Ocidentais.
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Aqui se inventa objetos e quem os consumam. Criam-se modos e os desejos de consumi-los,
que desenvolveram os rituais sociais urbanos desde então e que as leis suntuárias darão
continuidade histórica no processo de contenção do luxo. Mas criam-se também artistas e
artesãos, em seus ofícios, que da Itália partirão para diferentes Cortes, desenvolvendo os
fazeres tradicionais, com sua maestria singular, cujos produtos ganharão o Velho e o Novo
Mundo. A valorização destes objetos históricos traz um desenvolvimento significativo onde
os têxteis terão um papel preponderante.
Mas, nos processos do fazer percebemos como alguns artistas superaram as dificuldades e
os limites da época inovando em seu fazer artístico, seja pelos materiais, técnicas,
iconografia ou instrumentos. Entre o artístico e o técnico, o artista precisa superar os
instrumentos e os limites da técnica afim de realizar objetos impossibilitados, por diferentes
motivos, de serem reproduzidos em escala, entrando em um sistema industrial. Em vários
momentos históricos veremos as tentativas destas discussões de valores e a construção de
processos de criações manuais, como no movimento Arts and Crafts, que ideologicamente
tentou a retomada de diversos fazeres artísticos do passado, incentivando, inclusive,
publicações traduzidas de tratados e obras antigas, que hoje são fundamentais para a
continuidade de memória.
Como estes processos ocorreram e de forma podem ser resgatados através da memória do
fazer? É o que se pretende apresentar neste artigo: como os sentidos culturais construídos
pelos objetos e o resgate e conservação da memória do fazer são capazes de nos mostrar
um viés da História da Arte, da Moda e do Design, conduzindo à percepção de que os
objetos ornamentais têxteis são elementos culturais que produziram, à partir do
Renascimento, uma significativa movimentação nas sociedades urbanas, dando
continuidade a diferentes práticas sociais verificadas anteriormente e criando outras
tantas, onde o cotidiano se apresenta como palco, a cidade como cenário e as hierarquias
codificadas como personagens. Neste diálogo, devemos recordar que levaremos em
consideração a premissa que os objetos das áreas da Arte, da Moda e do Design são
aproximados tendo como pano de fundo sua criação como objeto social e o desenho como
eixo interlocutor primordial.

Os sentidos culturais construídos pelos objetos da Arte,
da Moda e do Design
O estudo dos tecidos requer ampla abordagem em diferentes direções inter e
transdisciplinares, sendo um tema, quando apontado, ainda pouco tratado em seu sentido
original e íntegro. A presente proposta é um recorte específico do projeto piloto
investigativo O percurso iconológico dos tecidos produzidos no Ocidente entre os séculos
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XIV e XVIII: matéria e mística3, dentro do qual foi feito um levantamento bibliográfico e
pesquisa teórica, descritiva, metodológica e empírica sobre as diferentes técnicas,
procedimentos e materiais têxteis existentes ao longo da história da humanidade.
Por natureza e origem, os tecidos são produzidos pelo homem, em diferentes culturas e
épocas, para a sua proteção, para seu revestimento decorativo e dos ambientes em que se
insere, apresentando, em sua maior parte, motivos ornamentais obtidos através do
entrelaçamento dos fios, originando diferentes técnicas, seja por um ou mais processos
posteriormente realizados em sua superfície tecida, como o tingimento, a impressão ou a
pintura, o bordado, os apliques e manipulações, que desde a Antiguidade podem ser
observados, em maior ou menor desenvolvimento e qualidade, segundo seus materiais, suas
razões de produção e as diferenças culturais recebidas.
Desta forma, dentro do universo da Ornamentação, os tecidos se apresentam como
produto de grande valor, indicando extratos sociais, posses, origens, gêneros, ocupações,
grupos, famílias, instituições, enfim, organizando, apresentando e ornando pessoas e
ambientes, em cerimoniais e ritos específicos, seja de cunho público ou privado, civil ou
religioso. Seus desenhos nos podem dar muitas informações, observadas pelas tipologias
decorativas, através de suas formas, posições, organização espacial, além do uso das cores,
muitas vezes, oriundas de matéria prima local ou, devido a sua raridade e importância,
podem ter sua origem em terras distantes àquela da produção têxtil, agregando valores
diferenciados a seus produtos.
Historicamente, quanto mais complexos e desenvolvidos os rituais de apresentações
sociais, ou seja, da institucionalização da etiqueta social, maior se verifica o
desenvolvimento têxtil e uma maior quantidade de produtos disponíveis às estas estruturas.
Referido desenvolvimento segue necessariamente uma demanda sempre crescente de
apresentação e representação, organizando, assim, intencionalmente, uma pedagogia da
imagem, através da qual os códigos seriam traduzidos, alcançando-se um objetivo maior
em relação a toda a sociedade. Referidos códigos eram fortemente protegidos por leis
suntuárias4 rigorosas.

3 Pré-projeto de pós-doutorado, cujo desenvolvimento preliminar foi registrado institucionalmente em 2014 no Departamento de
Desenho da EBA/UFMG e realizado junto ao Metropolitan Museum of Art de Nova York, o qual conta com o levantamento significativo de
conhecimentos multidisciplinares, sem os quais referida proposta se torna esvaziada de sentido. Para seu ideal desenvolvimento foi
dividido em três (3) etapas, pela necessidade de verificação especifica em diferentes eixos: 1) Levantamento bibliográfico e pesquisa
teórica exploratória sobre a origem do ornamento e sua relação com o Sagrado, do Oriente ao Ocidente; 2) Levantamento bibliográfico
e pesquisa teórica, descritiva, metodológica e empírica sobre técnicas, procedimentos e materiais têxteis, da Antiguidade ao século XV e
3) Levantamento bibliográfico e pesquisa teórica, descritiva, metodológica e empírica sobre técnicas, procedimentos e materiais têxteis,
do século XVI ao XIX. Referido estudo dá continuidade à tese de mestrado (2006) e doutorado (2013).
4 Eram leis que visavam regular hábitos de consumo e restringir o luxo e a extravagância. Tradicionalmente, regulavam e reforçavam as
hierarquias sociais e os valores morais através de restrições quanto ao gasto com roupa, alimento e bens de luxo (Ribeiro, 2003, pp. 12–16).
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Das fibras à tecelagem, através das técnicas e procedimentos têxteis, buscamos levantar
esta história, em interlocução com técnicas correlatas e coetâneas, promovendo a análise
de uma linguagem comum pertencente às épocas e culturas envolvidas, registrando sua
memória e reproduzindo seus processos.
O ornamento têxtil é aqui estudado como resgate de memória, do sentido da arte e das
técnicas dos fazeres cotidianos, de ordem pública e privada, sagrada e profana, em suas
diferentes esferas hierárquicas e em diferentes rituais socioculturais ou espirituais,
conduzido pelo pensamento de Alois Riegl, buscando o sentido da história da arte em sua
totalidade orgânica, como um fenômeno mais amplo: como um fazer artístico (no corpus
do objeto) e como um fazer histórico (no sentido de valor artístico moderno).
Como matéria artística e histórica, como objeto das artes visuais, concordamos com Argan
(1983) que nos coloca que é praticamente impossível definir os limites e o conteúdo dos
fenômenos artísticos, pois não existirão fatos específicos suficientes que determinarão que
um objeto possa ser um objeto de arte por determinação de certos fatores, nem o contrário.
Conhecer para valorizar. Nesse pensamento, considera-se que a receptividade dos objetos
artísticos na contemporaneidade necessariamente passa pelo reconhecimento de sua
importância histórica e de seus valores artísticos. A ideia de tentativas de discussão quanto
ao abismo que separa certas tipologias da arte é aqui enfrentada na proposta de
construção de uma história da ornamentação, absolutamente rica e de complexo
exaurimento, visto ser necessária à amplificação da discussão em diversos campos do
conhecimento, não somente o artístico.
Enganam-se aqueles que pensam serem estes materiais antigos confeccionados em
simples estrutura. Na Antiguidade, do Oriente5 para o Ocidente, as técnicas têxteis
produziram diferentes objetos, em cujas superfícies bidimensionais a ornamentação se
apresentou imagens iconográficas, especificas em cada cultura, em constante
aproximação ao universo dos cultos e rituais, sendo muitas vezes orientadas, senão
definidas, pelo universo do sagrado, do místico.
Desenvolvimento das técnicas de tecelagem e a capacidade de representação ornamental
por meio dos teares alcança grande qualidade na Antiguidade e os motivos ornamentais
até então desenvolvido será codificado na Europa dentro de rígidos padrões cristãos, cujos
significados serão justificados pelos textos sagrados selecionados, criando assim, no
período Românico, uma pedagogia imagética específica, onde a Igreja militante fincará
suas raízes iconográficas e iconológicas, adequando o passado ao presente. A Idade Média
5 A palavra Oriente e Ocidente são aqui inseridas no sentido da divisão geográfica do velho mundo, ou seja, entre o Leste (o continente
Europeu) e Oeste (o continente asiático), mas também abrangem o sentido cultural, social, espiritual, político e econômico.
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foi eixo desta passagem, visto ser o ponto de confluência de tantas culturas na formação da
Europa, com a formação dos reinos do norte e o domínio da península Ibérica e regiões da
Itália pelos povos islâmicos, expulsos em 1492.
Podemos verificar a circulação, usos e costumes instalados no Ocidente, através dos
registros textuais e imagéticos que permanecem disponíveis ao longo da história, deixando
transparecer universos paralelos àqueles formais, protegidos pelas leis suntuárias.
Através destas imagens identificamos tipologias de produtos diversos, cuja forma e
engenhosidade, associada as aplicações de cores exuberantes, corroboravam com o
expandir do universo simbólico e semiótico e que faziam visíveis no espaço urbano, diante
dos olhos dos transeuntes. Revelam, além de tudo, circulação de poderes, influências, gosto,
práticas sociais que se desenvolviam sob a influência de um hibridismo frequente, possível
através dos tão vigiados luxos extravagantes: o vestuário, a comida e a ornamentação em
geral.
Verificar este universo é entrelaçar áreas de diversos conhecimentos, visto que o olhar
atento às formas de descrição deste mundo que se expandia é um olhar que se multiplica
em multifaces tão especificas que uma única vertente é incapaz de o abordar em sua
completude.
Os tecidos são desde os mais antigos relatos, materiais significantes, através dos quais as
relações humanas são construídas: do privado ao público, do particular ao social, do
informal ao informal. Elementos simbólicos e construtores de simbologias, em sua produção
o saber necessita dialogar de forma continuada, da cozinha à Botega, da residência à
indústria, rituais e ritos apresentam o imaterial, os sentidos que se encontram por detrás dos
objetos e cerimônias. É esta a associação primordial: os tecidos como eixo de circulação de
cultura, economia, política, religião. Poderes que se apresentam através das fibras e cores
originárias da natureza, saberes ancestrais, sagrados, segredos milenares que
acompanham o desenvolvimento do processo civilizador.
É possível encontrar, a partir do Renascimento, várias obras em língua vulgar6 , de autores
anônimos ou reconhecidos, que relatam o espaço sociocultural do cotidiano, onde a
conversão do discurso aos costumes e à moral é o fio da narrativa, tendo como
protagonista os ornamentos, dentre eles os materiais têxteis e sua tridimensionalidade em
movimento, que velam e desvelam o público e o privado, simbologia de análise da dimensão
dos comportamentos e condução da alma, que entre pessoal e política reconduz a si e a
cidade à resplandecência uma vez conhecida entre os antigos.
6 A questão da língua em latim vulgar é questão de significativa importância e fator decisivo, por sua capacidade de divulgação e relato
dos fatos correntes à época através da publicação de obras na língua corrente e não em grego ou dialetos de cada região.
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É importante verificar estes relatos dos ornamentos têxteis cotidianos (seja em seu
esplendor ou decadência, em sua forma ou uso, enaltecendo ou denegrindo), segundo os
códigos de comportamentos desejáveis, em textos de diversas naturezas de autoria da
esfera política, econômica, cultural e religiosa, pois estes são testemunhos de como a Moda
circulava e tinha neste ambiente de crescente vida urbana uma grande importância como
linguagem visual hierárquica, narrativa e retórica, que associada à moral e costume,
poderia ser vista como nobreza ou luxúria, espelho de encantamento ou degradação da
alma humana, que no espaço público refletia a moral da cidade.
Nestes relatos verificamos a construção dos sentidos culturais da época através dos objetos
da Moda, uma vez que os artistas e artesãos inseriam suas criações conduzidos por uma
história do gosto. Alguns exemplos se destacam, por seus autores, por seus personagens ou
por suas histórias e aqui são rememoradas em uma cronologia apresentada por Muzzarelli
(2011), em uma pesquisa que perpassa uma vasta bibliografia de época capaz de
testemunhar a importância que o vestuário e os materiais têxteis tiveram no espaço urbano
italiano do Século XIV ao XIX. Neste resgate literário, acompanha o surgimento e a
aplicação do termo Moda e a definição deste fenômeno na Itália.
Assim, referida pesquisadora cita muitos autores que relataram a influência no gosto,
modos e comportamentos de estrangeiros que circulavam pela península, destacando-se,
dentre outros: Giovanni Villani7 (c. 1276-1348); Galvano Fiamma (1283-1344); Franco
Sacchetti8 (1332-1400); Giovanni Boccaccio (1313-1375); Baldassarre Castiglione9
(1478-1529); Leon Battista Alberti (1401-1472); Agostino Lampugnani (1586-166?), que em
suas obras de 1648 e 1650 é apontado o primeiro registro do termo Moda (voz registrada
pela primeira vez na Itália em 1691 no Vocabolario Degli Accademici Della Crusca10);
Giuseppe Parini (1729-1799); Giacomo Leopardi(1798-1837) e Carlo Carnesecchi11 (1902).

7 Foi um mercador, banqueiro, diplomata e cronista italiano florentino, membro da Guilda de Calamari (Acabamento de Lâ) no século XIV.
Sua obra se encontra nos arquivos do Vaticano.
8 Filho de mercador florentino, deu continuidade à atividade da família, casado com Felice Strozzi, exerceu encargos políticos como
representante de Florença no exterior.
9 Que da Itália segue para a corte da Espanha e de lá conduz as diretrizes de comportamento na corte, influenciando, decisivamente, a
etiqueta que será adotada no Antigo Regime francês. Sua obra é sempre citada, seja diretamente ou através de lexias que faz
movimentas de áreas das artes, como da música ao vestuário, o que nos mostra como a questão do movimento e das obras musicais e
danças, que também serão organizadas e conduzidas através do mesmo discurso, em muitos tratados à partir do XVI nas cortes
europeias, principalmente as espanholas e francesas. Castiglione terá importância até o século, quando a burguesia se apropria de
costumes da nobreza antiga reproduzidos nos modelos da família e dos eventos nos salões, conduzidos pela educação, onde os últimos
Dandis terão significativo papel.
10 O VocabolarioDegliAccademici Della Crusca foi o primeiro vocabulário da língua italiana que surgiu em 1612.
11 Foi o primeiro arquivista do Arquivo de Estado de Florença em 1883 e sua obra é de significativa importância histórica.
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Além destes, quanto às representações iconográficas, no espirito enciclopédico12 da época,
podemos citar as obras de Ripa (1555?-1622) e Cesare Vecellio(1521-1601). A proposta de
Ripa foi a de construir uma relação direta entre texto e imagem, materializando seu
pensamento: “a definição escrita, se bem se faz com poucas palavras, parece que deve ser
esta em pintura, em imitação daquela (...)” (Iconologia, 1593, s/p). Vecellio segue o modelo
de Ripa, mas em sua obra o texto de característica catalográfica é ofuscado pelo registro
visual com tantos detalhes e riqueza de materiais diversos associados aos tecidos.

Os sentidos culturais resgatados pela memória do fazer
O caminho metodológico de observação dos sentidos culturais resgatados na memória do
fazer parte, como pode já ser observado no início do texto, de algumas dicotomias13.
Fundamenta-se principalmente entre os conceitos de Antigo e Moderno, onde o Antigo é
entendido como o período histórico artístico da Antiguidade até a Idade Média (onde
Oriente e Ocidente possuem uma aproximação colaborativa) e o Moderno é aqui
considerado a partir do Renascimento.
Esses objetos criados devem ainda ser observados tendo em consideração os conceitos de
memória e de esquecimento14. A memória, resultado da fruição no presente, que se liga à
vida social e política, que se conecta com o passado em decorrência de um sentido de
tempo que está em relação direta com o conceito de esquecimento, pelo que não foi
conhecido, reconhecido, registrado, documentado, relatado. Isto porque temos que ter o
cuidado de observarmos que a memória seleciona15, certamente excluindo por definição.
Outros dois conceitos aqui considerados são monumento e documento16 e são observados
segundo o pensamento de Alois Riegl. O teórico apresenta um conceito específico de
monumento “no sentido mais antigo e verdadeiramente original do termo” (RIEGL, 1990.
p.27), sendo, segundo Meira (2004), o pioneiro teórico a defini-lo:

12 No sentido de Enciclopédia e não de Dicionário, uma vez que, em Ripa, modelo desta tipologia de publicação no Renascimento,
seguindo a afirmação de ECO (2013), “por volta da metade do século passado ganhou cada vez mais relevo, sobretudo no âmbito das
semânticas cognitivas, a convicção de que a competência linguística será sempre enciclopédica e que, na representação semântica, não
se podem colocar (senão de modo provisório e para fins de determinadas análises) distinções entre conhecimentos linguísticos e
conhecimento do mundo.” (p.31). A proposta de Ripa é construir uma relação direta entre imagem e texto, materializando seu
pensamento: “a definição escrita, se bem se faz com poucas palavras, parece que deve ser esta em pintura, em imitação daquela (...)”
(Iconologia, 1593, s/p). Vecellio segue o modelo de Ripa, mas em sua obra o detalhamento das imagens.
13 Entre histórico/artístico e artístico/técnico.
14 Aqui fundamentada à partir de Le Goff (1990)
15 Em relação aos Museus e suas coleções esta é uma questão que precisa ser discutida: seleção hierárquica, exclusiva ou histórias que
devem ser contadas, mas precisam ser resgatadas, rememoradas. Também aqui, as questões dos Valores e Valorações dos objetos
artísticos que podem conduzira o que se expõe e o que fica escondido.
16 Apesar de termos estes conceitos em Le Goff (1990), aqui serão abordados segundo Riegl (1903).
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“obra das mãos do homem, criada com o intuito preciso de conservar sempre presentes e
vivos pequenos atos ou destinos humanos (ou questões ligadas a estas) na consciência das
gerações” (RIEGL, 1990, p.27). Documento é o registro da história. Assim, o monumento17 é
conservado como documento de valor histórico e artístico, como testemunha da cultura
humana.
Devemos ainda levar em consideração que da Antiguidade ao século XIX o fazer artístico foi
concretizado e transmitido através da techné e da técnica18. A techné, de origem grega,
eram
[...] Constituídas por conjuntos de conhecimentos e habilidades
profissionais transmissíveis de geração a geração. [...] Mas, não se
deve entender techné sempre como um saber operativo –
manual. Com efeito, o conceito de techné é mais extenso.
(VARGAS, 1994, p. 18).

É caracterizada pelo referido autor19, como uma conduta certa numa atividade específica
e que subordina a uma série de conhecimentos repassados através da educação, que não
necessariamente é teórica, mas pode se basear na observação dos fatos. Neste sentido,
coloca que toda techné consiste no conhecimento empírico de um objeto ou ação que
serve ao homem e tal saber só se realiza como aplicação prática e não como
contemplação. Segundo o autor, a techné grega - e seu prolongamento ars romana - é uma
forma elaborada e sistematizada de técnica20.
Já o sentido geral do termo técnica, segundo Abbagnano (2000), coincide com o sentido
geral de arte, tendo-se por técnica qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente
uma atividade qualquer21, sendo os procedimentos da técnica divididos pelo autor em dois
campos diferentes: as técnicas mágicas e religiosas e as técnicas racionais.

17 Riegl desenvolve uma teria dos valores e com estes conceitos aborda os objetos da arte.
18 Segundo Abbagnano, 2000, p. 239, a técnica é tão antiga quanto o homem, da mesma forma que a sabedoria. Ela aparece com a
fabricação de instrumentos, o que nos faz concluir que surge com o aparecimento do homem na face da terra. Para a Antropologia não
há homem sem instrumentos, mesmo os mais rudimentares.
19 VARGAS,1994, p. 18.
20 A palavra grega techné tem uma extensão maior que a latina ars, pressupõe uma conduta certa numa atividade específica,
subordinada a uma série de conhecimentos adquiridos através da educação (VARGAS, 1994, p. 19).
21 Nesse significado (bastante antigo e geral) não se inclui o significado atribuído por Kant (fala de técnica da natureza para indicar a
causalidade dela, mas nega que a filosofia prática tenha uma técnica, porque não pode contar com uma causalidade necessária).
Pressuposto (desse significado): redução da técnica a procedimento causal, ao passo que esse termo foi entendido (da melhor maneira)
como procedimento qualquer, regido por normas e provido de certa eficácia (ABBAGNANO, 2000, p. 239).

37

Tendo estes conceitos como suporte semântico, no sentido dos termos, podemos então nos
perguntarmos como os sentidos culturais podem ser resgatados na memória do fazer.
Demonstrarei como foi a minha percepção dos caminhos necessários para que fosse
possível permitir reviver, em uma prática efetiva (que não somente conhece o passado, mas
que o aplica no presente), técnicas têxteis milenares.
Minha formação não foi na área da Moda. Vejo este campo de forma invertida, de dentro
para fora, do avesso ao direito, dentro do universo do objeto têxtil criado, concluído, já
historicizado pelo tempo e inserido no campo museológico, desvendando sua origem,
história e função, através das variantes que fazem a distinção entre os têxteis: os materiais,
as técnicas/tecnologias, as razões de sua criação e as influências culturais recebidas.
Para tal desafio foi necessário um processo de construção de conhecimentos que
acompanhavam as práticas desenvolvidas em laboratórios públicos, privados e museus.
Esta preparação específica foi realizada na Itália, uma vez que no Brasil não existe tal
especificidade de formação. Tal fato trouxe à minha preparação técnica e profissional
características que hoje são fundamentais para o desenvolvimento das propostas de ensino
e pesquisas junto à área da Moda.
Estudar os materiais têxteis em sua totalidade histórica, material, técnica e suas
repercussões em diferentes áreas de conhecimento, requer uma grande atenção em
diferentes processos de criação desenvolvidos ao longo da História da Arte, no decorrer da
história da humanidade.
No universo acadêmico acreditei poder multiplicar todo o conhecimento adquirido ao
longo destes anos e, na observação do esquecimento de muitos processos técnicos e
estilísticos milenares desenvolvidos em todo o mundo, iniciei a ministrar disciplinas que
abordavam os fazeres têxteis à partir de um eixo singular, a ornamentação, onde eram
propostas reflexões quanto à tecnologia têxtil, à história das fibras e dos tecidos, aos
processos práticos de criação autoral, ao conhecimento histórico dos objetos têxteis,
argumentos sempre tratados dentro da História da Arte e dos ofícios da Antiguidade ao
século XVIII.
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Venho acompanhando o crescente interesse dos alunos em técnicas têxteis tradicionais e
remotas. Ciente da complexidade que muitas técnicas envolvem para serem praticadas na
atualidade, principalmente no Brasil, foi necessária a criação de um Grupo de Pesquisa
Studiolo22, CNPq, que se desenvolve desde 2016 propondo um ‘espaço’ transdisciplinar para
pesquisas correlatas sobre o que envolve o conceito de Ornamento. Alunos das Artes, Moda,
Conservação e Restauração, Letras e História compartilham por intermédio do Grupo
conhecimentos e realizam as pesquisas tendo diferentes áreas de conhecimento em
diálogo.
Muitas pesquisas estão em desenvolvimento, tais como Materiais têxteis: história,
memória, conservação e registro23, que aborda um levantamento histórico sobre o
desenvolvimento de diferentes técnicas têxteis e procedimentos necessários quanto aos
fazeres têxteis, onde uma técnica é eleita por cada aluno ou grupo de alunos e, me seguida
deve-se fazer um levantamento histórico sobre o uso de materiais, os processos técnicos,
bem como o registro desses, produzindo um catálogo específico de cada técnica para o
grupo.
Na prática deste projeto, dentro da bidimensionalidade dos materiais têxteis, foram
abordadas as técnicas de renda renascença (e irlandesa), frivolité, bilro, macramê,
tecelagem, bordados (de linha; bainha aberta/crivo; de pedraria; lunéville; entre outros) e
tingimento, partindo-se de referências bibliográficas técnicas e outras fontes literárias e
históricas publicadas do século XIV ao XIX. Junto a estas pesquisas técnicas surgiu a
necessidade de elaboração de um específico projeto de apoio: A tradução como base de
pesquisa entre as áreas das Artes e das Letras, onde alunos voluntários das Artes e das
Letras promoveram a tradução de textos na língua italiana24.

22 É um termo da língua italiana que designa tanto um pequeno local de estudo como uma espécie de mobília renascentista, que se divide
em gavetas e armários centrais com portas. O termo se desenvolveu à partir de studium, do latim, cuja origem cultural remonta à Idade
Média, determinando um espaço específico de estudos e escrituras. No início do século XI o studium, espaço do conhecimento se torna a
origem da instituição da Alma Mater Studiorum, atual Universidade de Bologna, quando grupos de estudantes se reuniram e contratavam
docentes escolhidos por eles para que ministrassem aulas específicas. Neste mesmo sentido, no século XIV o termo studiumurbis foi a
denominação aplicada por Bonifácio VIII, através da Bula In Supremaepraeminentiadignitatis (1303), na instituição de locais de instruções
superiores destinados aos laicos, espaço que posteriormente fundou a Universidade de Roma La Sapienza.
23 Uma entrevista que aborda a questão da memória e do patrimônio onde trato a questão dos materiais têxteis e as formas do fazer,
pode ser vista em: https:/
/www.youtube.com/watch?v=qqWKfGtG9R4. Outro vídeo que trata o tema da memória dos fazeres e
exemplifica os processos do saber fazer pode ser visto em: https:/
/www.youtube.com/watch?v=BtMPacK20zo
24 Entre eles, Muzzarelli (2003; 2016); Brunello (1970) e o desenvolvimento especifico do Projeto Entre imagens e palavras. Iconologia de
Cesare Ripa: estudos experimentais (Studiolo/CNPq) para a tradução de Ripa (1649);
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Figura 01 – Técnicas, materiais e produtos: resgate de memória

Fonte: Projetos e
acervos de João
Marcos Lisboa da
Rocha; Guilherme
Carvalho; Daniela
Pedrosa; Ana Luiza
Gomes; Aline Duarte;
Thais Mary Zerbinatti
Garcia; Deborah
Morais; Ariely Estela e
Sophia Zorzi

Um desenvolvimento técnico singular em relação à construção da tridimensionalidade dos
vestuários a partir de materiais têxteis de época, vem sendo executado no dentro deste
projeto, através do estudo da metodologia encontrada no conjunto das obras de Janet
Arnold25, conservadora têxtil e historiadora, que em sua prática junto aos acervos, registrou
os vestuários sobre os quais atuou na maioria dos grandes acervos têxteis do mundo.
Estamos estudando suas observações e desenhos, materializando em protótipos os
processos de construções, junções e costuras dos vestuários do século XVI ao XX, o que vem
ajudando consideravelmente na criação de tridimensionalidades contemporâneas e desta
prática surgiu um projeto específico, no âmbito da conservação e história: Janet Arnold:
Conservando a história da tridimensionalidade têxtil.
Outro caminho de pesquisa é direcionado à arte têxtil, através do projeto Materiais Têxteis:
Narrativas Visuais, que visa desenvolver experimentações artísticas de cunho autoral (bi ou
tridimensionais), partindo das técnicas pesquisadas anteriormente, buscando uma análise
das possibilidades de linguagens visuais têxteis.

25 ARNOLD (1973, 1982, 1985, 2005, 2008, 2018).
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Figura 02 – A prática aplicada na contemporaneidade: memória viva
Fontes: Projetos, imagens e
acervos de Cássia
Dominguez; Daniela
Pedrosa; Thais Mary
Zerbinatti Garcia (Foto:
Rodrigo Ferraz); Guilherme
Carvalho (Foto: Rodrigo
Ladeira); João Marcos
Lisboa da Rocha (Foto:
Daniela Pedrosa); Ana Luiza
Martins Gomes (Thiago
Bonifácio) e Aline Duarte
(Foto: Júlia Amaral)

Além destas propostas, um grupo de alunos e ex-alunos do curso de graduação em
Conservação e Restauração desenvolvem pesquisas práticas junto ao projeto Conservação
e Restauração têxtil: práticas e materiais acessíveis, que proporciona experiência quanto à
identificação de problemas específicos da conservação têxtil e suas ações necessárias.
Por fim, encontra-se em desenvolvimento o Projeto de implementação do Banco de Tecidos
– BAN.CO.TEX, um banco têxtil colaborativo, sem fins lucrativos, que recolhe e gerencia os
resíduos sólidos têxteis ou de aviamentos (restos, retalhos e sobras), oriundos de micro,
pequenas e médias empresas de Belo Horizonte, visando estimular a sustentabilidade na
indústria da Moda, tendo como objetivo dar uma nova função e/ou destinação aos resíduos
dos produtores locais, aumentar o conhecimento e a experiência têxtil dos alunos
estimulando o Upcycling e o Ecodesign.
Neste sentido, história, memória, conservação e registro pretendem aqui dialogar: do saber
ancestral ao conhecimento repassado, da techné à técnica, do manual ao manufaturado,
do cotidiano ao ritual, do fogo à fornalha, da terra ao corpo. Os têxteis conduzirão o andar
e o entrelaçamento de saberes, conhecimento e cultura, fibras, tinturas e ornamento,
desvelando um ambiente inusitado, trazendo o movimento às imagens estáticas, seja pela
memória ou pelos olhos, pelas janelas da audição ou da visão.
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Considerações Finais
Das fibras à tecelagem, da costura aos trabalhos com agulhas e bilros, temos diversos
procedimentos que percorrem a história da humanidade desde a Antiguidade, passando do
processo manual ao industrial. Levantar esta história significa estabelecer uma
interlocução com outras técnicas artísticas correlatas e coetâneas, buscando uma análise
de uma linguagem comum pertencente às épocas e às culturas envolvidas.
Desde a formação dos fios torcidos, trançados e da feltragem no período paleolítico
superior, diferentes tipos de técnicas foram desenvolvidos para a execução de objetos
necessários à sobrevivência dos grupos humanos, tais como feltros, cestas, redes e cordas.
Estruturas tridimensionais foram construídas, com materiais diversos, para o revestimento
do corpo humano, mas será entre o Neolítico e a Idade dos Metais que o homem
pré-histórico iniciará o entrelaçamento têxtil em teares verticais, desenvolvendo os tecidos.
Podemos, assim, no universo têxtil, verificar a história dos têxteis desde a pré-história
através de três (3) eixos: por seus materiais e técnicas, por seus produtos (em sua bi ou
tridimensionalidade) e por seus processos de produções, multiplicando sua percepção e
abordagem quando inseridas, ao longo da história da humanidade, num viés social, político,
cultural, econômico e técnico/científico. Este é o caminho de construção do conhecimento
sobre a cultura material têxtil.
Ao decorrer histórico da antiga produção dos materiais têxteis, verificou-se que sua
utilização ornamental definiu a preferência por algumas tipologias técnicas, tidas como
mais adequadas à leitura visual da ornamentação têxtil, sendo elas o tafetá, a sarja, o
brocatel, o brocado, e o cetim mais fosco. Somente na Idade Média, quando o damasco é
difundido no ocidente, esta tipologia se apresenta de forma preferencial, visto que seu
efeito era adequado à função ornamental específica, que deveriam ser vistos de longe com
a mesma nitidez que se obteria de perto, além de reduzir, consideravelmente, o peso final
das vestes.
A partir do século XV até a metade do século XVII o veludo concorrerá com o damasco,
apresentando, efeito semelhante, no entanto, de maior valor. Esta era uma técnica
executada desde a Antiguidade, mas que na Itália será desenvolvido com iconografias e
qualidades diversas daquelas produzidas até então, para uma cultura cuja percepção do
mundo será influenciada pelo pensamento renascentista.
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Todas estas tipologias têxteis supra citadas eram associadas a inúmeros outros materiais,
enriquecendo os processos decorativos destes materiais, seja através da aplicação de
cores (tingimento do fio ou tecido), desenhos e de manipulações bi e tridimensionais
diversas, bem como a inserção de fios dourados (com ouro) e prateados (com prata)26,
vidros coloridos, materiais esmaltados, pérolas e pedras preciosas, tornando os produtos
mais exclusivos e mais valiosos.
Quanto ao desenho têxtil, os motivos e sua organização acompanharam o desenvolvimento
dos instrumentos necessários à criação têxtil, sejam as rocas, os teares ou outra estrutura
necessária à criação dos produtos. A dimensão dos motivos se desenvolveu também
segundo o gosto da época, sendo significativa a divisão ocorrida na produção têxtil no
século XVII, criando-se tecidos direcionados ao vestuário, com desenhos menores, e tecidos
para a decoração, com desenhos maiores.
Os tratados foram de grande importância, como âncoras históricas e técnicas. Foram
estudados tratados técnicos além de fontes históricas que abordam as questões
pertinentes ao estudo iconológico, iconográfico e simbólico dentro da História da Arte, que
indicama grande presença de diferentes técnicas e materiais na construção da aparência
e nos modus descritos à partir do século XIV.
Estas fontes primárias, de época, apresentam indicações significativas quanto à origem dos
materiais, muitas vezes denominados por seu local de produção ou coleta, testemunhando
uma intensa circulação e comércio entre diferentes regiões do mundo. Estes materiais
podem, no entanto, segundo o acesso, variar de região a região, visto que a competição era
grande e teriam lucro aqueles que controlassem o maior número de insumos necessários.
Junto a estas indicações podemos observar os tipos e denominações dos tecidos, muitas
vezes de forma diferenciada, por uma questão de cultura regional, não necessariamente,
segundo diferenças de produção27.
Verifica-se que a produção, o comércio e o mercado têxtil eram relevantes (social,
econômica e politicamente) para a sociedade ocidental desde a Antiguidade, mas que à
partir da Idade Média vemos um universo compreendido em gêneros alimentícios, fauna,
flora e culturas absolutamente diversas daquelas até então conhecidas, questão que será
multiplicada no período posterior, após o século XVI.
26 Desde fios metálicos em ouro ou prata; membranas de animais douradas e prateadas; lâminas metálicas douradas ou prateadas que
revestiam, em movimento de torção, núcleos de seda amarelas ou brancas.
27 Devemos, nos entanto, relembrar que denominações das origens, hoje constantemente colocadas como nacionais (portuguesa,
espanhola, inglesa, francesa, italiana), à época de sua produção não eram com sentido de nacionalidade designadas, referindo-se, antes
de tudo, ao seu local regional de desenvolvimento, coincidentes a reinos e centros de poder, tais como Lisboa, Braga, Valência, Madrid,
Lyon, Veneza, Gênova, Lucca, Firenze, Sicília, entre outros, recebendo a designação abrangente, após sua designação local.
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Os tecidos são documentos históricos, pois transformam as ações diárias individualmente e
une as estruturas culturais nas quais estamos inseridos. Compõem objetos utilitários, que
acondicionados perdem sua função primordial: revestir o homem e o ambiente em que vive.
Desta forma, de sua identificação formal e estilística associada à definição de sua história,
depende a preservação de sua memória.
Por meio do histórico do Grupo Studiolo é possível observar como é importante a
construção do espaço do ensino e da pesquisa acadêmica dentro do campo da Moda,
estabelecendo diálogos multifacetados, tendo a transdisciplinaridade como eixo
facilitador, aproximando áreas e criando o lugar de discussões e experimentações,
permitindo o resgate de técnicas antigas, fator primordial para a conservação do
patrimônio têxtil. Diferentes produções de alunos podem exemplificar de modo conclusivo.
Podemos perceber que tornar vivas técnicas antigas é não somente resgatar seus
procedimentos, mas permitir que a memória do fazer seja efetivada pela percepção,
recepção e fruição deste conhecimento. A associação do registro metódico de
procedimentos técnicos e históricos antigos a um levantamento bibliográfico minucioso e o
estudo sistemático, teórico e prático dos objetos das Artes e de suas histórias, torna possível
coordenar uma multiplicidade de propostas de pesquisas através das quais se pretende
registrar fazeres têxteis milenarmente realizados pela humanidade: tecidos, tapetes, arrazi,
malhas, rendas, bordados e apliques, bem como uma infinidade de técnicas culturais, as
quais, muitas podem ser encontradas na história cultural brasileira.
As propostas são lançadas e as percepções originárias dos processos transdisciplinares
podem nos apresentar inúmeros caminhos, através dos quais o conhecimento vai tecendo
as informações que são entrelaçadas formando um produto compacto e de grande valor
para diversas áreas de conhecimento.
O início das pesquisas buscou-se a organização de instrumentos capazes de possibilitar a
prática das técnicas têxteis, difícil tarefa atualmente, onde não são mais encontrados à
disposição no mercado, assim como as matérias-primas tradicionais. Referida realidade
coloca o desafio do resgate não somente dos fazeres técnicos têxteis, mas da
instrumentalização necessária, trazendo um diálogo com outros ofícios, tais como a
carpintaria e a serralheria.
Dentro destas práticas pedagógicas de ensino e pesquisa apresentadas, percebe-se que
não há um caminho certo, mas um jeito de caminhar, onde o conhecimento é a razão
primordial, mas também o motivo de não se estagnar no esquecimento.
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Resumo
O vestir mais que uma cobertura do corpo por pudor ou adorno. É uma demonstração de
poder, status, ofícios, valores, personalidade, entre tantas outras informações reveladas por
ela que transformaram a roupa num símbolo de comunicação contendo palavras e signos
próprios. A proposta é demonstrar o papel da moda, como um elemento da preservação
tanto da história de uma sociedade como as memórias particulares dos indivíduos em si.
Apresenta também a importância do Museu da Moda de Belo Horizonte como importante
órgão de preservação e difusão da moda como elemento da cultura material.

Moda e Memória
É a moda o objeto mais próximo de nós. Nos valemos dela diariamente, junto ao corpo,
caminhando por onde vamos, por toda a vida. Mais do que nos cobrir, ela revela (ou simula)
muito do que somos. É a nossa carta de apresentação não-verbal, visto ser ela elemento
essencial para composição da nossa imagem e a ciência explica que o cérebro leva apenas
alguns segundos para formatar uma opinião sobre um indivíduo.
Da mesma forma que ela revela quem somos, a moda pode marcar aspectos econômicos e
socioculturais de uma sociedade e uma época, ela desperta nossa memória sobre pessoas
específicas e momentos de nossa vida, marcando nossa história para sempre e fazendo
muitas vezes que se torne objeto de lembrança e quem somos para alguém.
As pinturas e as fotos antigas, mesmo quando desconhecemos a história daquelas pessoas,
em que época foi retratada, cria em nossa mente uma ideia daquela figura que aparece
para nós, estática, às vezes em um cenário ou locação que também pode nos dar pistas
sobre quem é aquele indivíduo, mas é o que essas pessoas vestem que nos fazem
reconhecer ou pelo menos deduzir o contexto daquela imagem. Se é um retrato de família
conservadora, de uma jovem hippie ou de um membro da realeza.
É importante entender que a história da moda não é a história do outro, é a nossa história e
de nossos ancestrais e revela muito sobre como chegamos até aqui.Quem nasceu no século
passado pode muito bem se identificar plenamente com as imagens dos livros de história
da moda e por que não, até mesmo ter uma foto sua ou de sua família em um registro assim.
No trecho abaixo, o autor conta como transformou essas memórias, exemplificando bem
como o vestir é algo que marca a vida do indivíduo.

1 Atua como professora no CICALT e supervisora no Museu da Moda. Possui mestrado em Arte pela UFMG, especialização em História da
Arte pela PUC Minas, graduação em Design de Moda pela FUMEC e Design Gráfico pela UEMG.
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Quantas passagens da minha vida parecem estar sintetizadas
nesta colcha de retalhos. Aqui estão restos daquela almofada de
cor cobre brilhante que enfeitava a cadeira da minha mãe... Aqui
está um pedaço do primeiro vestido que vi, cortado de acordo
com aquilo que era chamado de “mangas de perna de carneiro.
[...] Aqui está uma peça do primeiro vestido que ganhei com meus
próprios

esforços!

Que

sentimento

de

alegria,

de

auto-dependência, de auto-confiança foi criado por esse
esforço! [EISLER, 1977, p. 152-153, apud: STALYBRAS, 2008, p. 24-25]

Um dos debates mais importantes que acontecem nos meios acadêmicos envolve os
conceitos de memória e história. Os historiadores debruçam-se sobre questões do que é
memória, do que é memória coletiva, do papel desta na construção do saber histórico.
Embora a memória não tenha compromisso com uma análise crítica das fontes ou a
utilização de metodologias científicas como a história, ela é capaz de despertar provocar
emoções, resgatar lembranças e até mesmo, em alguns momentos, se transformar em
história.
E embora a história da moda não seja um assunto abordado especificamente nos cursos de
História, curiosamente é um dos primeiros elementos a surgir em nossa mente quando
tentamos recordar algum acontecimento, histórico ou pessoal. E quando o museu
compreende a necessidade de expor não apenas peças e registros de celebridades, se
atentando que também fazem parte da história a população em geral, ele provoca, mesmo
nas pessoas que não atuam no segmento da moda, identificação com esses espaços e suas
exposições.
A pesquisadora Marília Cecília França Lourenço corrobora com esta afirmação, quando diz
que
Um museu de indumentária e moda, presencial ou digital, além
de coleção inédita e preciosa, em inúmeros estilos, produções,
épocas, moldes, tecidos, cortes, técnicas e autores muito se
beneficiaria em diversificar e investigar soluções e dialogar com
distintas classes sociais, etárias e econômicas. Isso configuraria
um acervo, assim cooperando em reconhecimento e incentivo
para outros agentes e produtos. Colaboraria para ampliar
referências e alargar saberes e rever conceitos sobre patrimônio
cultural, por meio de pesquisa, interpretação e abrigo de
anônimos criadores, soluções e realizadores. [MERLO (org.), 2015,
p.34]
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Sendo a moda então, elemento de grande importância da cultura material, ela carrega
consigo um enorme número de elementos que constituem a cultura imaterial ligada ao
fazer, que vem se perdendo ao longo dos anos. Os saberes tradicionais, antes passados de
geração em geração, como a costura, o bordado, as produções artesanais de rendas, entre
outros, tem sido deixados de lado e alguns, mais trabalhosos, até mesmo se perdendo no
tempo. Cabe então aos museus e historiadores da moda se preocuparem com a
preservação além do material, com a preservação desses saberes tradicionais que
carregam consigo um simbolismo histórico e cultural imensurável.

O Museu da Moda de Belo Horizonte
Localizado no centro de Belo Horizonte, em um prédio de estilo neogótico inaugurado em
1914 para ser a sede do Conselho Deliberativo, o Museu da Moda (MUMO) chama a atenção
pela arquitetura e imponência de seu prédio que é tombado pelo IEPHA-MG e também pelo
Patrimônio Cultural do Município e por ainda serem escassos os museus com essa temática
no Brasil.
Inaugurado em dezembro de 2016, como uma evolução do Centro de Referência da Moda
que existia no local, é o primeiro e único museu público dedicado exclusivamente ao tema
no país. O MUMO recebe em média 3 mil visitantes por mês, entre estudantes, turistas e
profissionais da moda. Sua inauguração
reforçou-se o reconhecimento da moda como bem cultural e
patrimônio nacional, por meio da adoção, pela instituição, de um
programa dinâmico e variado. Os espaços da instituição são
entendidos para além de exposições, encontrando-se também
abertos para criação, fruição e experimentação. O MUMO tem
como missão “preservar, pesquisar e difundir acervos referentes à
moda na capital mineira, em suas múltiplas facetas, dialogando
com a contemporaneidade e estimulando o pensamento crítico”.
Nesse sentido, pretende “ser uma instituição de referência em
memória, conservação e pesquisa de moda, indumentária e
comportamento.2

Com exposições temporárias e variadas, o museu é palco da apresentação dos mais
diversos temas correlacionados a moda. Além disso abriga e realiza diversas oficinas,
workshops, palestras, desfiles e eventos, como o Fashion Revolution e o festival internacional
de documentários de moda, o Feed Dog.
2 Disponível em <http:/
/portalbelohorizonte.com.br/o-que-fazer/arte-e-cultura/museus/museu-da-moda-mumo> em janeiro de 2021.
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O museu abriga também a primeira biblioteca pública da cidade, que além de livros sobre
moda, conta com publicações das mais diversas temáticas. A biblioteca é amplamente
procurada por pesquisadores, mas possui também frequentadores assíduos, que vão ao
prédio com regularidade só para utilizá-la. Qualquer cidadão residente no município pode
fazer o cadastro gratuitamente.
A reserva técnica do museu possui entre suas peças, um grande acervo da família do Alceu
Penna, que pode ser vista em boa parte na exposição "Alceu Penna – Inventando a Moda do
Brasil" que permanecerá parcialmente exibida até o final de 2021 e pode ser conferida
completa em uma visita online 360º3 entre outras peças e frequentemente recebe ofertas
de doação, que são avaliadas por uma comissão específica, que avalia o que é de interesse
da comunidade que seja preservado. Isso se faz necessário pois parecem propostas de
doação de peças de valor afetivo para aquele que quer fazer a doação, mas que por algum
motivo não é relevante para a comunidade.
A abertura do MUMO foi mais uma iniciativa para consolidar Belo Horizonte como Capital
da Moda. As visitas e boa parte da programação são gratuitas e abertas ao público.

3 Disponível em <http:/
/portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais/museus-municipais/museu-da-moda/tour> em janeiro de 2021.
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Resumo
Museus são espaços que podem ser responsáveis por reconstruir histórias, criar enunciados
ou até mesmo arrancar do silêncio lembranças que ainda não foram partilhadas. São locais
de contemplação, mas também de trabalho. Um trabalho sobre o tempo e num tempo
específico, movido por diferentes pessoas que buscam criar sentido para as instituições.
Neste texto tenho o objetivo de apresentar alguns dos percursos investigativos que
desenvolvi como pesquisadora de doutorado em dois museus, localizados no Brasil e em
Portugal. Para isso, alinho-me aos estudos de cultura material, uma área que privilegia e que
se dedica a estudar as materialidades, analisando práticas e eventos do cotidiano por meio
dos artefatos. Por fim, compartilho os caminhos metodológicos que percorri ao acessar
duas coleções de indumentária, na tentativa de compreender de que modo essas
instituições organizam e pensam aquilo que guardam.

Museus como depositários de memórias e contadores de histórias
Toda história contada é um corpo que pode existir. É uma
apropriação de si pela letra-marca de sua passagem pelo
mundo. O ponto final de quem conta nunca é fim, apenas
princípio. (BRUM, 2014, p.111).

Arrisco-me a dizer que não há nada mais prodigioso para mim do que acessar reservas
técnicas. Desde a primeira vez que tive a oportunidade de entrar nesses espaços “íntimos”
de um museu, percebi que encarava a experiência como algo mágico e inefável. Mas, ao
mesmo tempo eu tinha uma impressão quase que oposta, e me perguntava: por que esses
objetos estão aqui e não outros? Quem selecionou? Quais histórias estão sendo preservadas
e narradas? E quem narrou? Tais questionamentos logo me fizeram lembrar da forma como
Eliane Brum versa sobre a “história contada” em seu livro “Meus desacontecimentos: a
história da minha vida com as palavras”. Minha interpretação sobre seu argumento é de que
uma história contada é uma possibilidade de dar espaço para as pessoas existirem no
mundo, e sempre a partir de quem narrou.
Ou seja, uma história pode ser reconstruída de várias maneiras e por vários sujeitos,
suscitando em diferentes narrativas e modos de enxergar a vida. Por isso, o ponto final de
uma história é também um ponto inicial e uma oportunidade para que outras tantas surjam.
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Pesquisadoras de moda e indumentária, como Teresa Cristina Toledo de Paula (2006) e Rita
Moraes de Andrade (2016), afirmam que ainda são incipientes as histórias contadas sobre as
coleções de indumentária que estão sob a salvaguarda dos museus brasileiros. Para
Andrade (2016), além de oferecerem o acesso às informações sobre os artefatos, os museus
poderiam investir e incentivar mais o acesso às próprias coleções, o que consequentemente
geraria novos estudos e perspectivas analíticas sobre o que está sendo armazenado.
De certo modo a minha pesquisa contempla a questão trazida pela pesquisadora. Durante
o meu doutoramento, especialmente entre os anos de 2016 a 2019, tive a oportunidade de
acessar e de trabalhar com duas coleções de indumentária. A primeira delas foi a do Museu
Paranaense, uma instituição localizada no centro histórico da cidade de Curitiba – Brasil e
que tem o objetivo de preservar, estudar e expor artefatos relativos à história do Paraná. A
segunda envolveu ado Museu Nacional do Traje, uma instituição instalada no outro lado do
oceano Atlântico, na cidade de Lisboa – Portugal, experiente em conservar artefatos
vestíveis. Sua equipe me acolheu no período em que cursei estágio de doutorado sanduíche
na Universidade de Aveiro.
Especialistas em remover traças, acúmulos de pó e qualquer outro obstáculo que possa
prejudicar o armazenamento e a conservação dos artefatos têxteis, os museus que
possuem esse tipo de material em seus acervos contam com uma equipe especializada e
que deve seguir uma série de regras de conduta e procedimentos para preservar o que lá
está mantido. Esse é um dos motivos para que geralmente seja solicitada uma autorização
para acessar os espaços técnicos, além de um (a) responsável que possa dar o suporte
necessário para o (a) pesquisador (a). Sendo assim, considero esse requerimento como um
dos primeiros passos para desenvolver pesquisas em museus.
Ao longo desses 4 anos de estudo em museus, desenvolvi estratégias que me ajudaram a
organizar aquilo que os meus olhos avistavam. Com um plano de trabalho, pude dirigir o
meu olhar e as minhas visitas de modo sistematizado e com objetivos específicos. E são
essas estratégias que pretendo apresentar neste texto. Partilharei alguns dos percursos
investigativos que desenvolvi nos dois museus, dos quais dividi em quatro etapas:
reconhecimento, exploratório, coleta de dados e sistematização. Apesar das etapas terem
sido igualmente nomeadas, cada museu trouxe questionamentos e modos distintos de
acessar as reservas. Assim sendo, optei por apresentar cada experiência separadamente,
indicando as particularidades da relação com cada um.
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Sigo as perspectivas de Heloisa Barbuy (2006) e Daniel Miller (2013) quando afirmam que
cultura material é um tipo de estudo que tem como característica a investigação de
materiais da cultura e que analisa práticas cotidianas por meio dos artefatos. Ao
preservarem um conjunto de artefatos representativos de uma determinada sociedade,
avalio os museus como locais de memória. Logo, entendo que memória é trabalho, um
trabalho sobre o tempo e num tempo específico (BOSI, 1994). Não significa reviver, mas
antes refazer e reconstruir.
Por compreender moda como um fenômeno social construído temporalmente e
espacialmente, articulo os artefatos vestíveis em meus estudos como fonte e documento
histórico, entendendo que o que faz de um objeto um documento histórico é a abordagem
do (a) pesquisador (a) sobre ele (MENESES, 1998). As roupas ajudam a pensar sobre os
corpos que as habitavam, sobre os espaços que circulavam, assim como podem indicar
hábitos, valores e preferências. As marcas de uso, os cheiros, os tecidos, os aviamentos, as
maneiras de guardar... são rastros e lembranças que possibilitam falar sobre a presença
humana no mundo (STALLYBRASS, 2012).
Dito isso, começarei falando sobre a minha experiência com o Museu Paranaense, a
primeira instituição que acessei durante o período do doutorado. Minha relação com a
equipe iniciou no ano de 2016, quando conheci a historiadora responsável pelo setor de
história, a Tatiana Takatuzi. Naquele tempo eu não havia definido o meu problema de
pesquisa, tampouco o que eu iria estudar. A única certeza que eu tinha era o meu interesse
por trabalhar com alguma coleção do museu.
Segui as pistas de Daniel Miller quando diz que construímos um objeto de estudo na
experiência, ou seja, no trabalho em campo, e solicitei uma visita às reservas técnicas. Foi já
na primeira ida aos arquivos com a Tatiana que eu tive conhecimento de uma coleção com
mais de 70 roupas íntimas do início do século XX, também chamadas de roupas brancas na
época. Curiosa, não hesitei em perguntar sobre a sua formação, porque como eu já vinha
estudando questões relativas à moda, memória e patrimônio, eu sabia que não eram
artefatos tão fáceis de serem encontrados em museus históricos brasileiros. Afinal, quem
acredita ser importante ou desejaria doar peças íntimas que por anos foram utilizadas
próximas aos corpos e guardadas em caixas e gavetas de suas alcovas?
No caso do Museu Paranaense, havia uma justificativa interessante para a coleção estar lá
armazenada. Ao conversar com a historiadora eu soube que todas as peças pertenceram a
Elisabeth Hauer Meyer (22 de outubro de 1893 – 22 de julho de 1982), uma senhora curitibana
que esteve vinculada a famílias de imigrantes e pertencentes à elite da cidade. Seus pais e
tios foram donos de importantes estabelecimentos comerciais durante o final do século XIX
e início do século XX, como as lojas “Paulo Hauer & Cia”, a “Casa Metal”, “O Chic de Paris” e
“O Louvre”.
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Com esse breve apanhado, porém fecundo, pude perceber que ali havia um interessante
conjunto de peças. E foi assim que dei início ao meu percurso investigativo no Museu
Paranaense. Nomeei esses primeiros encontros de “reconhecimento”, pois foi uma etapa em
que me aproximei do universo de trabalho com a intenção de identificar as coleções e as
possibilidades de pesquisa.
Já definido o interesse pela coleção de roupas íntimas, a próxima etapa foi realizar algumas
anotações a respeito dela, da qual chamei de “exploratório”. Nesse período eu conheci a
doadora das peças, Maria Luiza de Almeida Scheleder (ou Malu, como prefere ser chamada)
– neta de Elisabeth. Apesar da doação ter sido realizada com o consentimento dos irmãos,
foi Malu a responsável por selecionar e entrar em contato com a instituição. Dentre as
diversas idas à reserva técnica de têxteis, em uma delas fui acompanhada da doadora que,
animadamente, contou algumas histórias sobre a família e sobre as peças que ali estavam
armazenadas.
Dos inúmeros diálogos que tive com Malu, o que mais me impressionou foi a infinidade de
histórias que ela tinha para contar e as inúmeras outras possíveis de serem narradas a partir
daqueles objetos. E não parou nisso. Malu ainda me convidou a acessar a Biblioteca
Romário Martins, localizada dentro do Museu Paranaense, e a visitar sua residência –
prometendo tardes divertidas em torno de suas quinquilharias familiares. Ou seja, parecia
não haver dúvidas de que o projeto estava tomando forma. E realmente estava.
Ao explorar a coleção e a biblioteca, iniciei a etapa que classifiquei como “coleta dos
dados”, que foi o período em que me dediquei a levantar e registrar o material explorado na
etapa anterior. Para isso, comecei pelas fontes tridimensionais. Usei um caderno de
anotações, onde eu ia realizando pequenos apontamentos sobre cada peça e uma
máquina fotográfica para registrar as fichas técnicas (mantidas em papel na instituição) e
as formas de armazenamento dos artefatos. O registro fotográfico das 78 peças
selecionadas foi realizado no estúdio de fotografia do Curso de Graduação em Design da
Universidade Federal do Paraná, em parceria com alunos e alunas do curso1 e do Museu
Paranaense.
E assim o objeto de estudo foi sendo configurado. Em paralelo com a seleção das fontes
tridimensionais, registrei e selecionei fontes na Biblioteca Romário Martins que denominei
de iconográficas e textuais. As iconográficas contemplam imagens que foram localizadas
em diferentes tipologias de documentos: fotografias e ilustrações contidas em jornais,
periódicos e catálogos de lojas. Já as fontes textuais referem-se aos conteúdos
apresentados textualmente nessas fontes. Para completar essa etapa, desenvolvi também
entrevistas com Malu e duas de suas irmãs, além de algumas pessoas da equipe do museu.
1 A ação ocorreu em maio e junho de 2017 e contou com a colaboração de Bruna Garcia, Julia Santos, Luiza Hecke, e Rafael Pereira Neves.
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Ao passo que eu registrava toda essa diversidade de fontes, eu sabia da necessidade de
organizar o material coletado. Desse modo, apesar de eu nomeá-la como quarta etapa, a
“sistematização” começou a ser desenvolvida em paralelo com a coleta. Na tentativa de
facilitar a busca por informações, desenvolvi quatro protocolos, a saber:
Protocolo de Diário de Campo
O objetivo deste protocolo foi de registrar as experiências vividas e observadas
durante as etapas de exploratório e coleta de dados. Para organizar as informações
que inicialmente eu realizava num caderno de anotações, elaborei um modelo de
documento com data, hora, local das observações e anotações gerais sobre o campo
em estudo. Em suma, cada ida ao museu gerou um dia no diário.
Protocolo de Perfil de Interlocutoras
Elaborado para organizar os dados de cada interlocutora, bem como registrar sua
relação com a pesquisa. O modelo contempla informações como: foto, nome
completo, ocupação, cidade, endereço, contato, a relação com a pesquisa e um
perfil resumido da interlocutora.
Protocolo de Transcrição de Entrevista
Mesmo que durante a entrevista eu tenha utilizado gravador do celular para registrar
o diálogo, optei por utilizar esse material gravado de modo transcrito. Assim, elaborei
um protocolo de transcrição, com base no proposto por Ronaldo de Oliveira Corrêa
(2008) e que contém: dados do entrevistador, tema, duração da entrevista e todo o
diálogo realizado gravado em entrevista. As transcrições foram configuradas
seguindo turnos de fala, que dizem respeito à fala (silêncio ou gestos) de cada
participante da entrevista, sendo “E.” referente ao entrevistador e “X.” ao
entrevistado.
Protocolo de Ficha Técnica
Cada peça tridimensional contempla diversas informações que podem contribuir
para um trabalho futuro de análise. Antes de produzir o meu próprio modelo, realizei
uma pesquisa em sites de museus como o do Museu Paulista e do próprio Museu
Nacional do Traje para utilizar suas fichas como referência. O documento que
estruturei foi dividido em 5 partes: dados gerais do acervo, que corresponde às
principais informações para a localização do artefato no museu; dados técnicos,
referente aos materiais e modo de produção do artefato; pesquisa, que envolve
todas as informações produzidas e coletadas durante o processo de pesquisa;
produção de fotografia, que consiste nas informações sobre quem e como foi
produzida a fotografia; e, por fim, as imagens.
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Painéis ilustrativos
Outra ferramenta que construí foi um modelo de painel ilustrativo para organizar, de
modo cronológico, os jornais, periódicos e catálogos de lojas. Inseri informações
como o nome da fonte, seguido do ano, mês e uma imagem da capa. Com isso, é
possível visualizar de modo breve o conjunto de fontes que eu tenho disponível na
pesquisa.
Com o material coletado e sistematizado, torna-se mais fácil o trabalho posterior de
análise e de uso dessas informações. Até o início de 2018 acreditei que trabalharia somente
com as fontes encontradas no Museu Paranaense. Porém, novos rumos foram tomados
quando recebi a notícia de que minha proposta para cursar doutorado sanduíche em
Portugal havia sido aprovada no edital do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. O tempo de pesquisa em Portugal foi entre abril de 2018 e fevereiro
de 2019.
Diferente do Museu Paranaense, que é um museu histórico e tem como característica
armazenar um conjunto amplo de artefatos e tipologias de documentos, o Museu Nacional
do Traje é dedicado exclusivamente ao estudo e a salvaguarda de trajes e acessórios.
Mantém uma biblioteca, mas também todo o seu material é voltado aos trajes e acessórios.
O que ambas as instituições têm em comum é o fato de a maioria das roupas armazenadas
terem sido pertencentes às classes mais abastadas de suas sociedades. Lima e Carvalho
(2013) afirmam que isso é uma característica comum na formação de muitas instituições
museais e mencionam que museus brasileiros, tais como o Museu Paulista e o Museu
Histórico Nacional, foram pensados e arquitetados com o desejo de concentrar em um
espaço institucionalizado tudo aquilo que correspondesse e legitimasse as elites.
Como eu já havia elaborado um plano de organização dos materiais do Museu Paranaense,
segui com os mesmos passos e protocolos ao trabalhar com o museu português. Porém, o
tempo de pesquisa era outro. E o país e as regras de acesso também.
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Durante os primeiros sessenta dias de pesquisa, o diálogo que estabeleci com o museu
português foi via e-mail e contato telefônico. Enquanto esses trâmites eram formalizados,
realizei a etapa de “reconhecimento”, visitando o museu e registrando as impressões iniciais
sobre o espaço expositivo e as peças apresentadas ao público. Grande parte daquilo que
compõe o arquivo – cerca de 90% das mais de 38.000 peças, segundo a ex-diretora Clara
Vaz Pinto (2011), são provenientes de doações. Algumas delas, tais como pode-se observar
durante a visita, provém do Museu Nacional dos Coches, que veio a reunir desde 1904 trajes
que pertenceram a Casa Real. Ainda de acordo com os dados apresentados pela
ex-diretora, “o traje feminino representa o maior núcleo da colecção, complementando
com todo o tipo de acessórios. Completa-se com a coleção de traje de interior, abundante
e representativa especialmente dos séculos XIX e XX” (PINTO, 2011, p.11).
Atualmente o museu conta com uma exposição permanente chamada “O Traje em
Portugal do séc. XVIII à Contemporaneidade” e está localizado no andar nobre do Palácio.
O percurso foi organizado a partir de núcleos históricos, incluindo um denominado de “O
Traje (de) Interior” – que significa roupa íntima no Brasil e roupa branca em ambos os países.
A área de traje interior, que se encontra subsequente a do traje da Belle Époque, é composta
por duas salas e representa parte das mais de 2.000 peças da coleção de traje interior do
museu. Com a predominância de peças femininas, essa seção discute sobre o traje na
intimidade do espaço doméstico entre os anos de 1850 e 1910.
Ao passo que eu visitei o espaço expositivo, também aguardava a aprovação para o acesso
às reservas. Inicialmente, o acordo foi de encaminhar uma série de documentos para que a
instituição aprovasse a pesquisa, sendo um deles uma lista das peças que eu desejava
estudar. No período em que pesquisei no Museu Paranaense eles não contavam com o
acervo de indumentária completamente digitalizado e disponível de modo online. Já o
Museu Nacional do Traje tinha e solicitou que essa lista fosse feita por meio da consulta no
Matriz Net – um catálogo online dos Museus da administração central do Estado Português.
Feito essa lista, pude ainda consultar o catálogo da biblioteca do museu, também realizada
de modo online, através de uma plataforma mantida pela Direção-Geral do Patrimônio
Cultural (DGPC). Assim, antes mesmo de ir à instituição eu já tinha uma lista das peças e dos
livros que eu gostaria de ver, ler e fotografar. Desse modo, a etapa do exploratório não se
deu acessando as reservas físicas, mas sim pelo catálogo que estava disponível na internet.
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Aprovado o acesso, a próxima etapa realizada foi a “coleta de dados”, uma ação que foi
dividida em seis visitas. Enquanto que o acesso ao Museu Paranaense era fácil, pois eu
residia na mesma cidade, as idas ao Museu Nacional do Traje exigiam outra dinâmica. Em
diálogo com os técnicos da instituição, eles sugeriram realizar planejamentos semanais de
atividades, visto que eu morava em uma cidade distante de Lisboa. Além disso, como todas
as atividades deveriam ser acompanhadas por servidores da instituição, foi necessário
planejá-las com antecedência. Logo, esse planejamento também contribuiu para a
demanda de tarefas que deveriam ser administradas pela equipe do museu.
A coleta iniciou com o registro fotográfico da bibliografia selecionada para consulta, que foi
extremamente profícua, pois a instituição conta com livros significativos a respeito das
roupas íntimas, sendo a maioria publicações inglesas e francesas, das quais eu não tive
acesso em Curitiba. Ademais, a equipe do museu compartilhou a informação de que eles
mantêm uma coleção de periódicos de moda portugueses e franceses na biblioteca, além
de catálogos de grandes armazéns que havia em Portugal no início do século XX (naquele
período muitos não estavam cadastrados na plataforma online). Ao compreender esses
documentos como uma estratégia para acessar e contextualizar os artefatos, julguei
pertinente realizar um levantamento e registro dessas publicações.
A próxima coleta envolveu os registros fotográficos e descrição das 41 peças que haviam
sido selecionadas previamente. Detalhes como os tipos de tecido, ornamentos e costuras
foram observados e escritos no caderno de anotações. O registro e análise dos espartilhos
foi um momento marcante no estudo, pois não havia esse tipo de peça no Museu
Paranaense. A consulta e manuseio das peças tridimensionais foi realizada em uma das
salas da reserva e contou com o auxílio de uma das técnicas do museu. Houve um dia em
que tive a oportunidade de conhecer toda as salas da reserva com a responsável pela
manutenção e organização das peças. Também pude acessar a sala de limpeza e higiene
das peças com a técnica responsável pelo setor.
Similar ao que ocorreu no Museu Paranaense, na medida em que eu coletava os dados no
Museu Nacional do Traje, eu preenchia os protocolos, preparando, assim, todo o material
para as futuras análises. Segui as mesmas estratégias e protocolos utilizados no Brasil para
construir uma sistematização e facilitar a procura pelas informações.
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Considerações finais
Ao trabalhar com duas coleções de indumentária mantidas em dois museus de diferentes
países, foi possível observar com mais nitidez a multiplicidade de estratégias construídas
para o tratamento dos artefatos. Julgo que o fato de eu ter estruturado os percursos
investigativos em etapas e protocolos, organizando os tipos de fonte em “iconográfica,
textual, tridimensional e oral”, foram decisões que contribuíram para a compreensão de
como se pensa e se consolida um museu.
Portanto, foi com o auxílio de todos essas escolhas metodológicas que eu pude me atentar
a questões como: os museus são depositários de memórias e ainda se predomina a
salvaguarda de artefatos pertencentes às classes mais abastadas; de que a minha pesquisa
possibilita falar de uma parcela privilegiada dessas sociedades: mulheres brancas,
heterossexuais, burguesas, casadas e não idosas; e de que é necessário um avanço nas
discussões pautadas na interseccionalidade (classe, raça e gênero).
Pensando a partir da chave de leitura de Eliane Brum, a forma como estes dois museus
estão contando histórias são muito similares. E pode caber a nós, enquanto cidadãs e
cidadãos, a tarefa de interpretar e olhar para essas coleções sob as novas lentes,
encontrando lacunas, abrindo outros caminhos e tecendo novas maneiras de lembrar. Posto
isso, pergunto: por que não pensar nos museus como cenários de grandes histórias
desconhecidas? Finalizo o ensaio com essa reflexão, com a certeza de que muitas outras
histórias podem ser vividas e contadas.
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Introdução e algumas perspectivas
É extremamente gratificante rememorar as trocas e aprendizagens que tivemos no 4°
Seminário Interdisciplinar em Museologia juntamente com o 8° Moda Documenta em
novembro de 2020, um ano tão desafiador para todo o mundo. Durante três dias em um
espaço acolhedor, pudemos refletir sobre moda e memórias que imergiram, resgatando
histórias atualizadas na contemporaneidade, combinando passado, presente e futuro. Tudo
online!
As negras maneiras de vestir se tornaram “pano de frente” das nossas primeiras conversas
no segundo dia de atividade, refletindo sobre como os estudos de moda no Brasil são
estruturados atualmente, questionando também os frequentes apagamentos históricos
que privilegiam apenas uma parcela da história da população brasileira, a de origem
europeia.
Nota-se ainda uma limitação na ampliação das narrativas e perspectivas que possam
abarcar outras histórias da moda no Brasil. Na matéria “Como se ensina moda no Brasil?”,
veiculada pela ELLE Brasil, Bárbara Poerner (2020), nos apresenta alguns pontos de vista
sobre como professores e estudantes estão percebendo as mudanças nesse campo de
ensino, disputando narrativas e fraturando conhecimentos e modos de ensino
hegemônicos. Pelas frestas dos espaços institucionais, ou seja, insurgindo de maneira
independente e muitas vezes autônoma, moda e memória se entrelaçam, jogando luz em
histórias e memórias ancoradas em corpos negros, parafraseando a historiadora Antonieta
Antonacci (2013).

Desenvolvimento
Ainda na esteira da memória, recorremos às fotografias antigas, produzidas durante a
segunda metade do século XIX e sob a luz do colonialismo e da escravidão em alguns
centros urbanos brasileiros, que nos possibilitam compreender um pouco mais sobre o vestir
de mulheres negras em tempos passados. Roupas de preta em olhares de branco aparecem
em formas de turbantes, batas, saias rodadas e joias que extrapolam a dimensão do
adorno, assumindo a função de elementos protetivos, adicionando mais linhas que
costuram essas outras histórias. O retorno a essas narrativas visuais e históricas se mostra
um potente instrumento antirracista contra os apagamentos de saberes e fazeres negros.
Seguindo essa linha, também é oportuno pensar o significado de tais imagens e a relação
com as instituições que as salvaguardam, refletindo sobre direitos, enunciações e
apagamentos contidos nesses acervos.
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Mas será que podemos tomar as imagens antigas de mulheres negras de acervos brasileiros
como retratos fiéis do vestir afro-brasileiro do século XIX? Sem focar nos vestires negros, Ana
Maria Mauad (1996) levanta questionamento semelhante ao discutir o uso da fotografia na
composição do conhecimento histórico. De certo que, é esperado que tais imagens tenham
sido elaboradas e montadas a fim de contar um certo de tipo de narrativa. Porém é
interessante pensar também que essas mesmas fotografias podem ser usadas em aulas de
história da moda brasileira, ou melhor dizendo histórias, com o s no final, indicando as
múltiplas maneiras de vestir no Brasil, dando conta da nossa população tão diversa e em
sua maioria negra. Poderíamos pensar então que tais mulheres e suas vestes e adornos
afrografam, como nos diz Leda Maria Martins (1997), o vestir brasileiro.
Figura 1: Uma quitandeira da Bahia. Salvador, BA: [s.n.], 1862

CASTRO Y ORDOÑEZ, Rafael. Uma
quitandeira da Bahia. Salvador,
BA: [s.n.], 1862. 1 foto, papel
albuminado, pb, oval 15,2 x 11,6 cm.
Ref. Icon 1018506. Fundação
Biblioteca Nacional.
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Impossível não se lembrar dos pensamentos da historiadora e intelectual quilombola,
Beatriz Nascimento, que em Orí (1989) elabora a ideia de retorno e a volta ao passado como
alternativa para se pensar outros caminhos e futuros possíveis. Aqui cabe muito bem o
conceito de Sankofa, compartilhado pelos povos Akan de Gana e Costa do Marfim, ao
pensarmos que podemos sempre revisitar o passado, para que no presente possamos
projetar futuros, como apresentam Elisa Larkin Nascimento e Luiz Carlos Gá (2009). Tais
imagens e vestires se fazem atuais, reelaboradas e vestidas por baianas de acarajé e
mulheres pertencentes a comunidades tradicionais, religiosas e de terreiro.

Conclusões e costuras finais
Em um segundo momento de seminário e pensando justamente nesses futuros melhores e
cheios de possibilidade, tive a grata oportunidade de trocar com Daniela Auler e Raiana
Pires, que conduzem os projetos Moda Inclusiva e Psicotrópica, respectivamente, tratando
de questões que abrem espaço para refletirmos sobre o vestir de pessoas PCD e o fazer
artístico de pacientes-artistas da Rede de Saúde Mental. Aqui se costuram outras maneiras
de se entender moda, privilegiando corpos dissidentes e muitas vezes deixados à margem
dos grandes circuitos fashion.
Fica de uma vez por todas entendido a necessidade de refletir o papel das instituições de
moda e memória em nossa atualidade, recuperando valores que possam fertilizar a
pluralidade e diversidade cultural brasileira. Percebe-se também que a moda, como bem
diz Jackson Araújo, não é mais sobre roupas, ela vai muito além disso, alçando a dimensão
de cultura, arte, como nos disse Gilda de Mello e Souza (1987) e dispositivo de memórias.

ANTONACCI, Maria Antonieta. Memórias ancoradas em corpos negros. São Paulo: Educ, 2014.
CASTRO Y ORDOÑEZ, Rafael. Uma quitandeira da Bahia. Salvador, BA: [s.n.], 1862. 1 foto, papel
albuminado,

pb,

oval

15,2

x

11,6

cm.

Disponível

em:

http:/
/objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon21044/icon1018506.jpg.
Acesso

em:

28dez

2020.

Disponível

em:

http:/
/objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon21044/icon1018506.ht
ml. Acesso em: 28dez 2020.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Trad. Heci Regina Candiani – 1 ed – São Paulo:
Boitempo, 2016.
GERBER,

Raquel;

NASCIMENTO,

Beatriz.

ORÍ.

1989.

(131

min).

Disponível

em<https:/
/www.youtube.com/watch?v=aUWlgzqKD7E>. Acesso em 20 dez 2020.
LODY, Raul. Moda e História: as indumentárias das Mulheres de fé. Fotografias de Pierre
Fatumbi Verger. São Paulo: Editora Senac, 2015.
MARTINS, Leda Maria. Afrografias da Memória: o reinado do Rosário no Jatobá. São Paulo:
Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza Edições, 1997.
MAUAD, Ana Maria. Através da imagem: fotografia e história, interfaces. Revista Tempo, Rio de
Janeiro:

UFF,

v.

1,

n.

2,

1996.

Disponível

em

<

http:/
/www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg2-4.pdf>. Acesso em 06 jan 2021.
NASCIMENTO, Elisa Larkin; GÁ, Luiz Carlos (orgs.). Adinkra, Sabedoria em símbolos africanos.
Rio de Janeiro: Ipeafro / Pallas, 2009.
NEGREIROS,

Hanayrá.

Negras

maneiras.

ELLE

Brasil,

São

Paulo,

2020.

Disponível

em<https:/
/elle.com.br/negras-maneiras>. Acesso em 05 jan 2021.
NEGREIROS, Hanayrá. Roupas de preta, olhares de branco: indumentárias e imagens coloniais.
2019.

(81min6s).

Disponível

em<https:/
/www.youtube.com/watch?v=St7UqauyqpM&t=269s>.Acesso em28 dez 2020
POERNER. Bárbara. Como se ensina moda no Brasil? ELLE Brasil, São Paulo, 2020. Disponível em
<https:/
/elle.com.br/moda/como-se-ensina-moda-no-brasil>. Acesso em 05 jan 2021.
RATTS, Alex. Eu sou atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo:
Instituto Kuanza, Imprensa Oficial. 2006.
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das Roupas: a moda no século dezenove. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.

NOVAS MODAS,
MODA, EDUCAÇÃO E CONEXÃO
PARA O PRESENTE.

Eloisa Ferraro Artuso
Fashion Revolution Brasil e Istituto Europeo di
Design – IED-SP
educacional.brasil@fashionrevolution.org
@eloartuso

68

Resumo
Este ensaio visa refletir sobre como processos de aprendizagem mais holísticos, críticos e
criativos podem conduzir a novas formas de pensar e fazer moda, no tempo-espaço
presente, com o objetivo de formar não só técnicos e especialistas, mas seres humanos
éticos e cidadãos conscientes no mundo, com habilidades para lidar com as demandas
complexas que nos cercam.

Novas Modas, Novos Modos
Gosto muito das perspectivas que um painel intitulado ‘Novas Modas, Novos Modos’ pode
abrir. Primeiro, porque me agrada a ideia de não só reunir pessoas de diferentes perfis e
experiências em um mesmo espaço e tempo, mas também pela possibilidade de se criar
novas maneiras de pensar e fazer a partir desse tipo de encontro. A vida é feita de encontros
e por meio deles ela acontece todos os dias, sempre no presente. Só recentemente tomei
real consciência desse único espaço de tempo que ocupamos de verdade, – o presente –
estamos vivendo aqui, agora, este momento. O passado já aconteceu e o futuro está
sempre por vir. O que torna o presente, ao mesmo tempo, constante e efêmero1. É o que
fazemos neste instante que importa. E isso muda a perspectiva de encarar o mundo.
Em segundo lugar, o plural traz justamente a noção de que não existe uma só moda ou um
só modo de pensar, criar, produzir, consumir, existir. Precisamos cada vez mais lembrar e
reforçar essa verdade: somos diversos e o mundo deve refletir essa pluralidade. As modas, os
modos, as narrativas, as histórias – e as pessoas – precisam, definitivamente, aprender a
conviver em harmonia, entre si e com a natureza, em um mesmo tempo e espaço, sem que
haja dominadores e dominados, opressores e oprimidos.
Nesse contexto, o conceito de Bem Viver (Buen Vivir) traz uma excelente “oportunidade
para imaginar outros mundos” (ACOSTA, 2016). Em forma de convite, o autor Alberto Acosta
(2016) nos ajuda a refletir sobre o conceito de desenvolvimento (infinito e a todo custo) sob
o qual vivemos hoje, em contraponto ao resgate das diversidades, valorização e respeito ao
outro. Como forma de romper com os perigosos padrões de relacionamentos entre pessoas
e Natureza vigentes atualmente, o Bem Viver faz parte de um processo de colonizador, que
permite apoiar a luta e resistência de povos originários por suas nacionalidades e
identidades, assim como de outros grupos e populações marginalizadas e periféricas, em
harmonia com o planeta (ACOSTA, 2016).

1 No documentário Quanto tempo o tempo tem (2015), dirigido por Adriana Dutra, entrevistados trazem reflexões sobre o tempo e nossa
consciência sobre ele no mundo contemporâneo.
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Então falamos do tempo e da vida. E o que fazemos com nosso tempo e com nossa vida –
dentro do campo profissional. Foi esse o fio condutor da mesa redonda ‘Novas Modas,
Novos Modos’, mediado por Jackson Araújo, no 4º. SIM + 8º. MODA DOCUMENTA, da qual
participei ao lado de Celina Hissa, da marca Catarina Mina, e Kátia Ferreira, do Instituto
Proeza. Todos somos compostos por diversas dimensões e, nessa ocasião, estava ocupando
o meu espaço de designer/diretora educacional do Fashion Revolution Brasil2/professora
do IED-SP3.

Educação como ferramenta de transformação
Apesar de atualmente meu trabalho se situar no espaço onde o design encontra a
sustentabilidade e a educação, nem sempre foi assim. Mas minha formação em Desenho de
Moda e, posteriormente, em Futuros do Design me permitiu incorporar uma perspectiva
transdisciplinar e novas teorias para minhas práticas, propiciando outras visões sobre o que
compreende o processo de pensar e fazer moda, de forma muito mais holística. Encontrei
na educação um potencial enorme de transformação e libertação. Paulo Freire (2020)
defendia que, como educadores progressistas, “temos a responsabilidade ética de revelar
situações de opressão” e que é “nosso dever criar meios de compreensão de realidades
políticas e históricas que deem origem a possibilidades de mudança” (FREIRE, 2020, p. 49).
Assim, acredito que processos de aprendizagem abrangentes sejam ferramentas poderosas
para a criação de futuros-presentes mais sustentáveis, pois são capazes de transformar a
sociedade, garantir a democracia e promover igualdade e justiça.
Nesse sentido, se a “insustentabilidade” é um problema estrutural em nossa sociedade
contemporânea, nada melhor do que começar olhando para como estamos formando e
preparando as novas gerações para o mundo. A oportunidade de trazer reflexões sobre
ética e sustentabilidade para os processos de design em um espaço de formação, onde se
alia criatividade ao pensamento crítico, permite trazer para o presente o que parece está
por vir. Desse modo, somos capazes de rever e propor teorias e práticas melhores e mais
desejáveis, não só para a moda, mas para o planeta, onde todas, todos e todes4 caibam de
forma equitativa e respeitosa, com diversidade de pessoas, pluralidade de ideias,
criatividade como essência e natureza como protagonista.
‘Processo de aprendizagem são extensos, contínuos e promovem profundas mudanças
internas e externas nas pessoas. Por isso, é preciso que seja holístico, com o objetivo de
formar não só técnicos e especialistas, mas seres humanos éticos e cidadãos conscientes,
com habilidades para lidar com as demandas complexas que nos cercam.

2 https:/
/www.fashionrevolution.org/south-america/brazil/
3 https:/
/ied.edu.br/sao_paulo/
4 ‘Todes’ faz parte de uma linguagem mais inclusiva, que atende aos anseios da comunidade não-binária.
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Por exemplo, como falar em moda sustentável sem levar em conta dimensões de gênero,
classe e raça e suas intersecções? Sobretudo em um país extremamente desigual como o
Brasil? A sustentabilidade é para quem? Quando temos 75% da mão de obra da nossa
cadeia têxtil e de confecção formada por mulheres (ABIT, 2020) e 55% da população de
nosso país se declaram preta e parda (IBGE, 2019) é impossível não levar esses dados para o
centro de uma discussão crítica sobre a cultura e a indústria da moda. Como formar novas
gerações de cidadãos mais conscientes no mundo sem tratar dessas questões dentro da
sala de aula?

Nosso presente
Nós excedemos os limites da Terra. Com aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes e uma
contínua obsessão por crescimento econômico infinito em um planeta finito, alimentamos
um processo que coloca em risco nossa própria sobrevivência. Estamos consumindo o
equivalente a 1,6 planeta, ou seja, no dia 22 de agosto de 2020, a demanda da humanidade
esgotou os recursos naturais que a Terra seria capaz de regenerar no período de 1 ano. Desta
data em diante entramos em dívida com o planeta e a Terra passou a usar sua “reserva” do
que estaria destinado às gerações futuras para suprir suas próprias demandas. Esta é uma
média global, mas se olharmos para o Brasil separadamente, o Dia de Sobrecarga da Terra
data 31 de julho de 2020(EARTH OVERSHOOT DAY, 2020)– pode-se sugerir que por conta dos
devastadores incêndios florestais que ocorreram no Pantanal e Amazonas em 2020,
perdemos muito da nossa biocapacidade.
Apesar disso, levando em consideração a pandemia, foram avaliadas as mudanças nas
emissões de carbono, demanda de alimentos e outros fatores que poderiam impactar a
biocapacidade global em 2020, o que resultou em uma redução de 9,3% na Pegada
Ecológica global em relação ao mesmo período de 2019(EARTH OVERSHOOT DAY, 2020). No
entanto, essa melhora deveria acontecer por mudanças de práticas econômicas, modelos
de negócio, processos de produção e hábitos de consumo e não em decorrência de uma
crise que ainda está causando tanto sofrimento e custando tantas vidas.
‘O momento em que vivemos ficará marcado na história. Há cerca de 1 ano enfrentamos
uma crise global extrema causada pela pandemia do coronavírus, com consequências e
impactos negativos - imediatos e de longo prazo - para a vida das pessoas e para o
planeta. Crises como essa exponencializam os desafios, desigualdades e injustiças nas
esferas sociais, ambientais e econômicas, fragilizando ainda mais os grupos já
vulnerabilizados. Tudo isso em meio a uma emergência climática que se faz sentir cada vez
mais ao redor do mundo e que também atinge com muito mais força esses grupos.
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Conexão
A indústria da moda carrega sua parcela de responsabilidade em meio a este cenário.
Considerada uma das grandes poluidoras do mundo, ela também expõe trabalhadoras e
trabalhadores a um risco cada vez maior de exploração em suas cadeias de fornecimento
globais. Então, é preciso que estejamos verdadeiramente atentos a essa realidade. As
futuras gerações devem estar preparadas para lidar com os desafios atuais de forma
realista, holística, empática e ética. Sua formação deve incentivar o desenvolvimento de um
pensamento crítico, autônomo, diverso e conectado com a natureza, ao contrário do
individualista, automático e repetitivo que temos como padrão hoje. Como defende
bellhooks (2020) “eles [estudantes] precisam aprender a aceitar a alegria e o poder do
pensar propriamente dito” (HOOKS, 2020, p.33), afinal de contas, quem ganha com a falta
de distribuição de poder, a competitividade e a crença absurda de crescimento ilimitado
são os poucos do topo e não os muitos da base.
Quando deixamos o sistema da moda operar somente como mercado, sem trazer
considerações humanas e ambientais para o contexto, ele se torna puramente material. A
busca pela (re)conexão começa quando quebramos esse padrão e propomos novos
paradigmas para apoiar um movimento de verdadeira transformação. Moda é constante
movimento, é expressão, ela é individual e coletiva e é feita por pessoas para pessoas. É
preciso resgatar os valores culturais e emocionais que também fazem parte do sistema da
moda. Segundo Jonathan Chapman (2007) “é vital rompermos com o físico e começarmos
a entender mais sobre a sustentabilidade da empatia, significado, desejo e outros fatores
metafísicos que influenciam a duração da vida do produto”5 (CHAPMAN, 2007).Os objetos
que nos cercam são também ferramentas de conexões entre pessoas, que ao mesmo
tempo, nos ajudam a fazer sentido do mundo e, portanto, é essencial repensarmos as
relações que estabelecemos com a moda.

Considerações finais
Em Earth Logic Fashion Action Research Planas, as autoras Kate Fletcher e Mathilda Tham
(2019) defendem que a transição para uma vida na “Lógica da Terra” requer aprender a
lidar com a perda de estilos de vida e visões de mundo anteriores e “desaprender” esses
antigos hábitos e formas de se relacionar e pensar sobre o mundo. Deste modo, esse
processo de “reaprendizagem” passa a ser um ato político e tem como principais
competências: a confiança, a criatividade, a comunidade e alfabetização ecológica. Assim,
a abordagem da educação para a formação de mentes ativamente críticas, capazes de
compreender e responder às questões estruturais e insustentáveis é fundamental na
construção de novas modas.
5 Tradução livre
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Enxergo esses processos de reflexões, aprendizagens e ações como uma forma de hackear
o sistema da moda com criatividade e responsabilidade, possibilitando a construção
coletiva de um mundo melhor. Ao colocarmos a educação como um eixo norteador, que
propicia a contínua experiência e aprendizagem da vida, entende-se a ferramenta que esta
propicia no sentido de encorajar as pessoas a agirem sempre dentro de um contexto
humano e ambiental. Nem sempre será fácil, mas como afirma bellhooks (2019) “é preciso
entender que a voz libertadora irá necessariamente confrontar, incomodar, exigir que
ouvintes até modifiquem as maneiras de ouvir e ser” (HOOKS, 2019, p. 53). Nesse sentido, a
possibilidade de criar conexões maiores e mais profundas entre pessoas e natureza será
libertadora e revolucionária. Repensar estruturas, resgatar valores, histórias e saberes serão
essenciais para uma real mudança de paradigma que, necessariamente, acontecerá por
meio de um movimento coletivo e plural, de corações, mãos e vozes fortes o bastante para
construir um novo presente.
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Resumo
Este ensaio objetiva a investigação do upcycling e na possível incorporação desse modelo
de produção em empresas têxteis e de vestuário. Para isso, é utilizado como procedimento
metodológico o estudo de caso do “Projeto Retrama”, desenvolvido pela Fundação
Hermann Hering, que busca efetivar a ressignificação de resíduos têxteis em novos produtos
com a colaboração de cooperativas locais.

Considerações iniciais
A indústria têxtil, durante todo o percurso do processo produtivo que resulta em seus
produtos/mercadorias, é responsável por diversos desdobramentos que influenciam
diretamente a condição humana. Esses desdobramentos permeiam tanto as questões
sociais, como também, as questões ambientais, e nesse contexto, o crescimento
populacional e os hábitos de consumo desenfreados, associados às práticas industriais
atuais, repercutem sobre essas questões.
O modelo produtivo conhecido como fast fashion1 fomenta o aceleramento na indústria
têxtil e age sob a perspectiva capitalista de produção, que visa essencialmente o lucro
através das relações de trabalho que geram renda e reafirmam o consumo (CARVALHAL,
2016). Como consequência da adoção desse modelo produtivo, percebe-se,
progressivamente, a constante oferta de novos produtos com preços baixos, resultando no
aumento de consumo e, também, no de descarte (RYBALOWSKI, 2014). Para atender o fast
fashion é necessária mão de obra a baixo custo, que por vezes, é utilizada de forma
irresponsável e em situações totalmente insalubres, desrespeitando as pessoas e o meio
ambiente.
Considerando esse cenário, grandes desastres marcam a história da indústria têxtil devido
aos processos produtivos característicos do fast fashion, como por exemplo, o
desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, que levou à morte mais de mil
trabalhadores e deixou mais de dois mil feridos. A partir desse ocorrido, muitos movimentos
começaram a surgir com o intuito de questionar a indústria têxtil em busca de um modelo
de moda mais justo, limpo e sustentável.

1 O fast fashion é um modelo de produção que age sob a perspectiva de produção capitalista: produção rápida e barata, fornecendo
variações de produtos em curtos prazos de tempo (CARVALHAL, 2016).
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Nesse processo de transformação — na qual a sustentabilidade se apresenta enquanto
item basilar na pauta dos processos produtivos — começaram a emergir novos modelos e
técnicas de produção que buscam inserir os pilares da sustentabilidade — econômico,
social e ambiental — em seus processos, como, por exemplo, o slow fashion, o upcycling e a
circularidade.
Dentre essas novas possibilidades produtivas, o upcycling aparece como um processo que
repensa o ciclo de vida de um produto em decorrência do seu descarte prematuro (LIMA,
2015). Este modelo busca recuperar e transformar artigos de descarte em novos materiais
e/ou produtos — que podem ou não exercer as mesmas funções que exerciam
anteriormente — sem submetê-los novamente a processos químicos (LUCIETTI et al., 2018).
Atualmente, o upcycling se apresenta enquanto uma alternativa de customização de
produtos que é amplamente utilizada na área da moda por parte dos usuários, todavia,
ainda um modelo pouco adepto como plano de negócios (ou gerenciamento de
resíduos/descarte) por pequenas e grandes empresas.
Este trabalho tem, portanto, o intuito de entender o upcycling como modelo possível para
diminuição de impacto ambiental, bem como, verificar se sua incorporação na indústria
têxtil é viável. Para isso, foi realizado um estudo de caso do “Projeto Retrama”, desenvolvido
pela Fundação Hermann Hering2 (FHH), que busca ressignificar resíduos têxteis
transformando-os em novos produtos em colaboração com cooperativas locais e
alinhados a economia circular.
O estudo de caso é um modelo de abordagem investigativa que não necessita de uma
interpretação exata e rigorosa sobre os eventos estudados, mas sim auxilia a criar espaço
para debates e reflexões acerca da temática investigada (YIN, 2014). As informações
coletadas para este trabalho foram obtidas junto à FHH, uma vez que uma das
pesquisadoras deste estudo é colaboradora da instituição.

Conhecendo o Projeto Retrama
O Projeto Retrama é um projeto embrionário desmembrado do “Projeto Trama Afetiva”3 —
também realizado pela FHH.

2 A Fundação Hermann Hering é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Atua com base nos
eixos de “Memória & Cultura” e “Empreendedorismo”, direcionados a temas como cultura criativa e conexão com o varejo. Sua sede é na
cidade de Blumenau, Santa Catarina.
3 O Projeto Trama Afetiva utiliza o design como ferramenta de transformação para o coletivo, por meio da imersão criativa, com o intuito
de repensar os padrões sociais e de consumo (FHH, 2016). A partir dos resultados obtidos na edição do ano de 2017 do Projeto Trama
Afetiva, a FHH resolveu materializar os protótipos dos produtos planejados e criados no decorrer do projeto a fim de ressignificar resíduos
têxteis recebidos de doações e, nesse contexto, houve o surgimento do Projeto Retrama.

77

É um projeto em desenvolvimento estrutural e que busca, ao longo dos seus dois anos de
existência, desenvolver, capacitar e comunicar a moda como ferramenta de
transformação, tanto para os colaboradores diretos da FHH — que vivenciam todos os
processos de execução do projeto —, como, também, para os parceiros externos que doam
insumos e/ou os transformam em novos produtos.
O desenvolvimento processual do projeto se estrutura a partir de cinco etapas principais,
fundamentadas e orientadas pelo modelo de produção upcycling: doação, triagem,
criação, materialização e exposição, conforme ilustrado na Figura 1.
Figura 1 — Etapas produtivas do Projeto Retrama

Fonte:
Elaborado pelas
autoras, 2020.

Durante a realização do projeto, a FHH recebe doações de tecidos e aviamentos
sobressalentes de outras instituições, para que esses sejam transformados em peças que
ressignifiquem ao máximo a matéria-prima recebida. O objetivo central é prolongar a vida
útil desses materiais a partir de um design funcional, duradouro e afetivo, garantindo, assim,
a circularidade e a conexão com valores que a FHH apoia, como a economia afetiva4 e o
fazer moda para o novo mundo5.
Ao receber a matéria-prima doada, o primeiro passo para garantir um design assertivo é o
processo da triagem, no qual a equipe da FHH identifica e separa os materiais em
agrupamentos de acordo com suas características formais, como tamanho, composição —
especificamente em relação à presença ou não de fibras de elastano —, gramaturas e
coloração. No processo de triagem, durante a separação dos materiais, a equipe da FHH
percebeu que seria mais adequado ajustar o dimensionamento dos tecidos recebidos em
recortes retangulares e quadriculares, para garantir maior eficiência/rendimento nos
processos posteriores, com encaixe mais preciso — aproveitando em totalidade a
matéria-prima.
4 Para Araújo e Predabon (2018, p. 7), diretores criativos do projeto Trama Afetiva, a economia afetiva “é uma perspectiva de mercado que
potencializa a importância do ganho coletivo, ao invés do individual”.
5 “ModaProNovoMundo” é um propósito adotado pela FHH que visa reflexões sobre a urgente postura socioambiental nos processos de
produção em contrapartida das rápidas tomadas de decisões que a moda se construiu (ARAÚJO; PREDABON, 2018).
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Após a triagem, inicia-se o processo de criação, que na constituição do projeto, era
baseado somente na reprodução e adaptação de modelos desenvolvidos no Projeto Trama
Afetiva — como cachepots e aventais —, todavia, posteriormente, produtos originais e
exclusivos foram planejados para integrarem a coleção pertencente ao Projeto Retrama. O
processo de triagem se apresenta aqui como parte fundamental para a elaboração de uma
coleção com modelos inteligentes, que consideram o material recebido e garantam a
melhor utilização dele por meio de modelagens que se adequem aos recursos disponíveis
para criação.
A coleção base Retrama é composta por produtos que utilizam o tecido jeans como
matéria-prima principal e a viscose como matéria-prima secundária — além de eventuais
outros tecidos, compostos pelas mais variadas fibras têxteis —, materializando a estética de
recortes retangulares e quadriculares nos produtos por meio de combinações entre os
materiais disponíveis. O principal segmento constituinte das coleções base do projeto é, até
o momento, o de acessórios, representado em produtos como bolsas, mochilas, ecobags,
jogos americanos, aventais, necessaires, entre outros.
Cooperativas de costura são convidadas a participar ativamente do projeto, enquanto
parceiras, sendo as grandes responsáveis por confeccionar os produtos propostos nas
coleções base do Projeto Retrama — etapa de materialização. Atualmente, os processos de
corte e costura desses produtos são desenvolvidos pela Coopergip’s, cooperativa, situada
na cidade de Blumenau, Santa Catarina, formada majoritariamente por mulheres
aposentadas, que encontram finalidade no projeto a partir da possibilidade de formação
de uma nova geração de renda familiar, o que pode influenciar diretamente na autonomia
financeira de cada uma das participantes — indicando, também, uma aproximação às
questões envolvendo a sustentabilidade em seu eixo social.
Os produtos materializados retornam, após a etapa de materialização, para a FHH, onde
são encaminhados para exposição no espaço do Museu Hering6. A apreciação dos produtos
pelos visitantes desse espaço auxilia na divulgação do trabalho desempenhado no projeto,
bem como, fomenta a economia afetiva na oportunidade de aquisição desses produtos
pelo público por meio de uma doação que salde o mínimo dos custos produtivos. O valor
obtido pelas doações é utilizado para a manutenção do projeto e reinvestido em outros
projetos sociais que a FHH também apoia (FHH, 2016). Segundo relatório anual de
prestação de contas do ano de 2019, dos valores obtidos, 45% foi destinado às cooperativas
parceiras, 5% foi investido em insumos de aviamentos de divulgação, como etiquetas
autocolantes, tag do projeto, etc., e 50% reinvestidos em projetos sociais. Em dois anos do
Projeto Retrama foram alcançados, aproximadamente, 140 mil reais em doações, uma
tonelada de resíduos ressignificados, e mais de 50 mil visitantes em exposições realizadas no
espaço do Museu Hering.
6 Espaço museológico mantido pela FHH que visa a preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio histórico-cultural da
Companhia Hering.
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Retrama, sustentabilidade e upcycling
Uma moda sustentável é aquela que pode ser produzida de forma que não prejudique o que
sustenta a humanidade. “Unir o termo moda ao termo sustentabilidade pode parecer
contraditório, e em parte é” (BERLIM, 2016, p. 13), pois, a indústria têxtil, durante os seus
processos produtivos, é responsável por gerar relevantes impactos ao meio ambiente, seja
no início da cadeia produtiva com a extração das fibras, no processo de corte que gera
sobras de matéria-prima, no processo de tinturaria que utiliza elevado número de
componentes químicos, como também no produto final, que, ao ser descartado, pode
promover o aumento de resíduo têxtil ¬— sem utilização ou estagnado — no meio ambiente.
Nessa contradição entre moda e sustentabilidade, é preciso repensar e questionar tanto os
processos produtivos envolvidos na fabricação de produtos têxteis e de vestuário, quanto os
padrões de consumo que, inevitavelmente, impactam o meio ambiente. Inserir os pilares da
sustentabilidade — contemplando questões ambientais, sociais e econômicas — junto a
modelos de produção que buscam reduzir ao máximo os possíveis impactos gerados em
seus processos é uma forma de produzir moda sob um olhar mais justo, ético e responsável.
Nesta perspectiva, considerando que “o upcycling se fundamenta no uso de materiais cujas
vidas úteis estejam no fim” (BERLIM, 2016, p. 137), as etapas orientadas no modelo de
produção do Retrama são responsáveis por atender aos pilares da sustentabilidade em seus
três níveis: ambiental, partindo do princípio do reuso de matéria-prima que seria
descartada; econômico e social, a partir da estruturação de parcerias com cooperativas
locais e das exposições em espaços educativos.
Na busca por um modelo de produção que compreenda, estude e direcione uma
solução/finalidade correta para o descarte, assim como permita o desenvolvimento social
e econômico dos parceiros envolvidos e crie conexões reais a partir de produtos
materializados em um processo ressignificado, o upcycling se apresenta enquanto um
importante candidato a ser incorporado em pequenas ou grandes indústrias têxteis e de
vestuário, visto que este modelo efetiva uma estrutura sustentável de produção, que
respeita os processos, o meio-ambiente e as pessoas.
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Considerações finais
A realização do estudo de caso do Projeto Retrama, feito brevemente neste ensaio, teve o
intuito de compreender a aplicabilidade do modelo de produção upcycling como possível
medida de combate aos impactos ambientais gerados pela indústria têxtil e de vestuário. O
objetivo foi levantar, de forma bastante incipiente, a viabilidade de incorporação desse
modelo de produção na indústria, visando, possivelmente, sua adoção em outras
organizações e instituições que buscam aderir a ações mais sustentáveis.
Por meio de pesquisa bibliográfica e do acompanhamento in loco nos processos produtivos
aplicados ao Projeto Retrama e a partir dos dados obtidos nos relatórios da FHH,
percebe-se que a possibilidade de aplicação do projeto é plausível e se apresenta de forma
relevante para consideração da estruturação metodológica de um modelo de produção
sustentável — em articulação com conceitos de upcycling — que amplie o ciclo de vida útil
de materiais estagnados em pequenas e grandes empresas como, também, apresente uma
possibilidade de geração de renda para cooperativas e comunidades locais em parceria
com o projeto.
Por fim, espera-se que este ensaio possa inculcar e promover debates e discussões que
permeiam o âmbito da moda associada à sustentabilidade e ao upcycling, em especial os
que tangenciam a identificação de modelos que vislumbrem uma cadeia produtiva mais
consciente e responsável. São muitas as possibilidades de desmembramentos para
trabalhos futuros, sugere-se, portanto, investigações que aprofundem a compreensão e a
aplicabilidade do modelo de produção do upcycling em indústrias têxteis e de vestuário, de
preferência em busca de uma sistematização processual para a prática efetiva em outras
organizações, bem como, recomenda-se a análise dos impactos da utilização desse
modelo de produção em indústrias do setor.
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Os estudos da Moda Inclusiva iniciaram em 2008, no Instituto Rede Lucy Montoro de
Reabilitação, durante uma reflexão da Profa. Dra. Linamara Rizzo Battistella ao questionar
como a moda, com seus tecidos tecnológicos, inteligentes, não contemplava as pessoas
com deficiência, tanto nos produtos como em representatividade, desfiles e editorais de
moda e em todo o processo do mercado têxtil, ou seja, desde o desenvolvimento de produto
até as peças prontas para serem vendidas nas lojas.
Com esse pensamento, a estilista Daniela Auler iniciou um estudo dentro da Rede Lucy
Montoro. Nesse mesmo ano foi criada a Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência
e um dos seus projetos foi o Concurso Internacional de Moda Inclusiva.
Figuras 01 e 02 apresentam ediçoes de desfiles de Moda Inclusiva.

Fontes: Arquivo Pessoal de Daniela Auler.
1 É bacharel em negócios da moda pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em responsabilidade social e
sustentabilidade pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Desenvolveu sua carreira na criação e no marketing em moda inclusiva e
sustentável. Idealizadora do Concurso Internacional de Moda Inclusiva e dos cursos de moda inclusiva realizados pela Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Idealizadora do projeto Retalhos&Atalhos realizados na Rede de Reabilitação
Lucy Montoro. Co-idealizadora do MoDe (moda e design: economia, inovação e sustentabilidade), é representante do Fashion Revolution
na cidade de Paraty.
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Figura 03: apresenta ediçoes de desfiles de Moda Inclusiva.

Fontes: Arquivo
Pessoal de Daniela
Auler.

Figura 04: Ensaio fotográfico.
Observou-se que, rapidamente, o mercado
absorveu o nome do projeto para falar desse
conceito inovador e tamanha urgência a ser
refletido. As pessoas com deficiência, de fato,
estão cada vez mais presentes em diversos
campos da sociedade. Elas representam boa
parte da sociedade, segundo o IBGE 2010,
estima-se que 45,6 milhões de pessoas possui
algum tipo de deficiência no Brasil, e, isso,
também, reflete no comércio em sua volta, seja
qual for o seguimento.
Precisamos reforçar que a pessoa com
deficiência não sai apenas de casa para ir ao
médico, farmácia, pois uma grande maioria
ainda acredita que pessoas com deficiências
estão em um estado enfermo e não as enxergam,
ainda, em seus talentos e potências como seres
humanos.

Fonte: Arquivo
pessoal de Daniela
Auler
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O que se sabe é que as “pessoas com deficiência” consomem e não é pouco. A internet
facilitou muito a comunicação entre as pessoas e com isso também despertou a falta de
representatividade de corpos plurais. Durante o isolamento social, por conta do COVID-19,
teve um aumento significativo de pessoas com e sem deficiência falando sobre o assunto
da diversidade. A partir desse engajamento massivo nas mídias sociais houve um aumento
de formadores de opinião com deficiência em assuntos diversos, principalmente aqueles
que possibilitaram esclarecer sobre o estilo de vida dessas pessoas, no intuito de aproximar
a sociedade como um todo para essa temática e condição existencial. A temática do corpo
fora do padrão imposto pela sociedade foi um dos assuntos mais pautados e algumas
empresas despertaram para o assunto e passaram a contemplar corpos plurais em
campanhas publicitárias.
“O meu corpo não está na moda, eu nunca me vi nas revistas de
moda ou nos manequins das lojas. A falta de corpos com
deficiência nos faz acreditar que há algo de errado com aquele
corpo, algo que nos separa dos outros como se realmente não
fizesse parte do todo e você já parou pra pensar em como isso
mexe com o desenvolvimento de uma autoimagem? Como isso
mexe na formação da autoestima das pessoas? Todos nós
buscamos a sensação de pertencer, queremos ser incluídos. Essa
falta de representatividade nos nega a possibilidade de sonhar.
Já escutei: ‘ah, mas você devia tentar ser modelo fotográfico,
porque você tem um rosto muito lindo” e eu ria dessa
possibilidade; eu nuca acreditei no que elas falavam, porque eu
sabia que esses espaços não eram ocupados por pessoas como
eu. Eu sabia que jamais teria uma chance. E a falta de
representatividades continua, mesmo em 2021. E, no dia de hoje
uma pessoa sem deficiência Daniela Auler e uma pessoa com
deficiência Danii Massafera, o MIMo (por meio do seu evento
técnico-científico Moda Documenta) e o Museu Hering (por meio
da Fundação Hermann Hering) nos convidam para questionar o
que falta pra gente incluir pessoas com deficiência dentro da
moda? O que que falta para pessoa com deficiência ser
reconhecida como modelo, como consumidora e também como
público-alvo? Você ai que esta lendo, pode estimular essa
conversa compartilhando essa tela ou folha com pessoas que
talvez nunca pensaram sobre o assunto e juntos a gente vai
construindo um mundo um pouquinho mais plural.” (Escrito por
Daniel Massafera, janeiro de 2021)
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Daniel Massafera não quer uma moda exclusiva e sim inclusiva uma moda plural para todes.
Em 2019 participou do projeto Retalhos & Atalhos, idealizado pela estilista Daniela Auler, no
Instituto Rede Lucy Montoro de Reabilitação, antes já tinha participado de um curso de
Moda Inclusiva. Ele acredita que todos os dias é dia de acreditar “QUE SE VESTIR E UM ATO
POLÍTICO” e transformador. Com o mundo em sua volta, em Retalhos & Atalhos, Danii
conseguiu absorver a essência do upcycling e entendeu que o mundo já estava com esse
alerta que identificamos hoje por outros meios, inclusive pela Moda, e, que é o momento de
ressignificar. Ele também acredita no upcycling como um conceito de sustentabilidade
trabalhando nos três pilares: social, ambiental e econômico.
“Esse conceito trouxe benefícios para a minha vida e hoje minha
realidade da mesma forma que a moda me resgatou me
devolveu a minha segurança e a minha autoestima eu hoje
resgato peças guardadas no armário que partiu de mim
acreditar que elas não eram para o meu corpo hoje eu só compro
peças esquecidas no brechó. A minha passagem pelo IED SP me
deu asas, abriu as minhas caixa de sonhos, de um menino com
deficiência, negro, gay, periférico, naquele dia todos os nãos se
transformaram em sim, sempre quis e sempre sonhei mais nunca
foi possível a sociedade nos faz acreditar que certos lugares não
é para nós e até mesmo que certas pessoas e situações não é
para nós mas eu fui adiante, quebrei minhas próprias barreiras e
naquele dia eu participei e assisti o PROTAGONISMO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA como deve ser todos os dias com Dignidade,
respeito, empatia, admiração e amor próprio, ver muita gente
que chegou no início do módulo com a autoestima baixa,
desacreditada saindo do enceramento toda confiante e feliz e
aceitando e compreendendo melhor seu corpo e sua diversidade
dos corpos que ocupamos.” (Conversa entre Daniela Auler e
Daniel Massafera, 2021)

Difícil de acreditar, mas o Danii (como é chamado pelos mais próximos) que chegou naquele
dia ficou lá, o que saiu é outro Danii cheio de sonhos, com a autoestima elevada, retalhos &
atalhos, IED-SP, a moda, os motivam, assim como a Daniela e tantos outros e outras que
percebem o poder de transformação da moda.
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“Sonho com o que vivi e o que ainda posso viver com a moda até
nesse momento de isolamento de tempos difíceis ela me ajuda
a passar por esse momento delicado com minhas doces
lembranças, sonhando e tendo esperança em dias melhores:
Viva a MODA INCLUSIVA e a DIVERSIDADE DE CORPOS.” (Daniela
Auler conversando

com

o

Daniel

Massafera,

para

publicação, 2021)

Figura 05: Ensaio fotográfico /
publicitário com o modelo Jhonatan
Peres.
A inclusão é o processo de trazer de
volta para nossa sociedade pessoas
que, de alguma maneira, foram
retiradas dela. A inclusão e a exclusão
são geradas em um mesmo processo
societário.
Cabe-nos
realizar
o
processo inclusivo e evidenciar o que
gera ou gerou exclusões.
Nessa
perspectiva,
Paulo
Sena,
idealizador Boys Exclusive para moda
praia, em sua última campanha, 2020,
sentiu a necessidade de fazer uma criar
uma publicidade pensando em corpos
plurais. Ele deu o nome para a sua
campanha publicitária para a moda
inclusiva de “O sol brilha para todos”.
Uma campanha que durante o
isolamento chegava até nos homens
com vitiligo, plus size, negros, pessoas
com nanismo, amputados. Segundo
Paulo Sena, “a cereja do bolo ficou por
conta do Jhonathan Perez”.

Fontes: @jhontatoo021;
@sena.paulo;
@boysexclusivecollection

essa
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Jhonathan Perez é um homem negro cadeirante. Ele comenta que mesmo antes da lesão já
tentava emplacar como modelo, pois sempre gostou de moda. Após a lesão o sonho tomou
certa distância até que recebeu o convite da Boys Exclusive para fotografar. Ele aceitou e
fez as fotos de sunga na praia. Durante o ensaio ele notou olhares que iam de julgamentos
negativos até os de admiração. De qualquer modo, o modelo tirou tudo de letra com seu
bom humor e no pós-ensaio, sentiu-se mais seguro; ignorou olhares que recebeu no local
das fotos; criou um vínculo; criou amizade e, através das suas redes sociais, usou as fotos
para dar a sua opinião sobre seu corpo e sua realidade. Jhonatan usa a sua voz e imagem
para transformar o mundo em sua volta. Se a pessoa acredita, ela faz sua voz ecoar nos 4
cantos do mundo. Em suas palavras: “a moda me deu um gás para continuar minha
caminhada de aceitação hoje meses depois tenho certeza que ainda vou desfilar ou
fotografar para uma marca que entenda o quanto somos plurais.”
Para concluir, reitera-se aqui que a moda inclusiva transforma e oferece a oportunidade de
vestir-se sozinho. Pela primeira vez representa uma mudança significativa no dia-a-dia.

E SE O MUSEU
SALÃO DE DANÇA?
Jackson Araujo
Comunicólogo e Consultor Criativo
e de Tendências
jacksonaraujo488@gmail.com
@jacksonaraujo
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2021. Em tempos de tanta morte, a MODA precisa falar sobre VIDA.
Figura 1: Belly Palma.

O atual contexto estendido de
pandemia tem nos conduzido a
um processo constante de
reflexão sobre o que podemos
imaginar agora no presente que
possa ter um impacto positivo na
construção de um novo lugar que
venha a se configurar no
pós-presente.
E é esse lugar que os novos
museus de moda precisam
ocupar, avançando em suas
práticas e métodos de catalogar,
colecionar, registrar e perpetuar
histórias passadas para um
ambiente ágil, no sentido de
organizar a história da vida
contemporânea em pulsante
construção.

Foto: Patricia Araujo
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Acreditando nisso, a ideia aqui é inspirar a evolução de um novo legado contemporâneo
para a moda a partir de narrativas comportamentais fundamentadas pela Economia
Afetiva, de modo a colocar o ativismo e seus protagonistas hackeando a sustentabilidade
para além dos resíduos da indústria têxtil, configurando um ambiente de micropolítica
fundamentado pela valorização do coletivo e de suas subjetividades.
A micropolítica começa nos sujeitos. Só quem sabe cuidar de si pode cuidar dos outros. Esse
é o verdadeiro político. O que produz VIDA. E é nesse ambiente de respeito mútuo, que
podemos redescobrir a potência dos pequenos coletivos, das cooperativas e das
associações, que são núcleos de resistência e produção de manualidades e técnicas
ancestrais, que por sua vez são mantidas vivas por meio da conexão com designers, que
traduzem as influências surgidas e propagadas nos novos mecanismos tecnológicos de
comunicação.
Os museus atualizados passam a ser vetores de disseminação da importância da
diversidadepara a sociedade. E bebendo em fontes históricas – como tão bem fazem os
estudiosos que dão corpo aos acervos museológico – é imprescindível trazer para o debate
o que é o projeto colonial batizado de Humanidade, que desde sua criação como conceito
exploratório e civilizatório eurocêntrico, tem se esforçado em excluir todas as subjetividades
que não cultuam o deus cristão.
E assim os povos originários foram colocados na condição de monstruosidades e como tal,
precisavam ser destruídos e dizimados. Tal qual o povo negro. Infelizmente esse ódio às
diferenças culturais, religiosas e identitárias tem funcionado como um vetor de destruição
das subjetividades, aqui no Brasil tão bem representadas pela Amazônia, símbolo master da
biodiversidade. O ódio à diferença, à pluralidade e ao coletivo é o que potencializa a
valorização da monocultura, da unilateralidade de pensamento, e que por consequência
leva ao massacre das ancestralidades. É urgente entender o mundo como um conjunto de
multiplicidades singulares.
Assim, se faz necessário trazer para o ambiente museológico a pesquisa constante sobre
discursos e métodos de produção que abordam as interseccionalidades de raça, classe e
gênero (empoderamento feminino, corpos transvestigêneres, corpos gordos, corpos
privados de liberdade e racializados), de forma a descolonizar o registro hegemônico da
história da moda como a conhecemos.
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Precisamos falar sobre VIDA. Sobre o que está de fato acontecendo de relevante no
presente. O que está vibrando ao redor que pode funcionar como gatilho educativo para a
nova moda, que não é mais sobre roupas, mas sobre pessoas? Essas respostas precisam
estar nos museus, em suas novas práticas expositivas e de contação de histórias, para
torna-los atualizados e mais atraentes.
Imbuído desse espírito do tempo, eu aqui representando a Trama Afetiva — plataforma de
convergência e pesquisa de estudos em design sobre inovação para resíduos da indústria
têxtil e ambiente de diálogo entre pensadores, artistas, ativistas, cientistas, empresários,
marcas e sociedade civil para a construção de uma indústria efetivamente inclusiva e
diversa e sustentável e criativa e lucrativa e transparente e comprometida 100% com o
meio ambiente — trago como ilustração o processo de construção de uma série de vestíveis
que materializam nossas inquietações atuais sobre as mudanças que se fazem urgentes.
O ponto de partida veio do desejo de um chamado para ação, um convite endereçado
inicialmente à nossa rede de designers para reacender a disponibilidade da colaboração –
nossa mola mestra – em tempos de distanciamento social.
A próxima inquietação: como imprimir nossa vontade de ser um movimento de pessoas que
conectam pessoas e usam a moda como plataforma de transformação socioambiental,
nesse momento em que não podemos nos encontrar dentro de uma oficina presencial e ali
gerar, por meio do design, soluções criativas para resíduos têxteis?
Decidido o time criativo — o costureiro e designer pernambucano Jorge Feitosa, a
biodesigner gaúcha Itiana Pasetti e Thais Losso, estilista e especialista em moda e
comportamento jovem — e o formato de relacionamento remoto, mergulhamos nas
inspirações mais puras dentro dos nossos ambientes ao redor e assumimos o náilon de
guarda-chuvas resgatados do aterro sanitário como matéria-prima, um elo de
fortalecimento de nossa parceria com a plataforma gaúcha Revoada, criadora de uma
nailonteca completa e única.
A inspiração conceitual desse manifesto veio dos impactos e reflexões contemporâneas
sobre astronautas, novas viagens espaciais, Pantanal em chamas, descoberta de água na
lua, busca pelo autoconhecimento e, sobretudo, pelos ensinamentos do mestre Ailton
Krenak, que nos contou: “A vida é uma dança cósmica”.
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A partir daí, entendemos que nosso manifesto deveria ter o formato de uma performance.
Convidamos corpos e corpas para um balé fluído construído pela artista da dança Clarice
Lima, que criou uma coreografia para revelar “o que nos une e o que nos separa, que
movimentos nos conectam e quais nos afastam, o que nos toca e o que tocamos, como
dançar juntes quando estamos separades”.
Figura 2: Clarice Lima.

Próximo
passo,
convidar
protagonistas para esse baile: a
ativista
pelos
direitos
das
pessoas com deficiência Belly
Palma; o ator e perfomer ativista
dos
corpos
gordos
e
emagrecidos Leo de Paula; a
arquiteta e designer negra 60 +
Leo Mesel; a atriz trans,
performer e comunicadora de
moda
Renata
Bastos,
formatando um casting plural e
único, que fortalece nossa
filosofia de que a moda não é
mais sobre roupas, mas sobre
pessoas.

Foto: Patricia Araujo
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Figura 3: Leo Mesel.

Optamos por não chamar de
roupas tudo aquilo que foi
sendo construído e costurado à
distância, mas de vestíveis,
nossas notas das partituras
coreográficas inspiradas em
fenômenos como tempestade,
tornado, terremoto, ventania,
maremoto e calmaria, as
cápsulas de proteção para
corpos e corpas de cada
bailarine, que, em cena, tiveram
total
autonomia
para
transformar
movimentos,
modificar passos e espaços.
Literalmente, virar água.

Foto: Patricia Araujo
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Figura 3: Leo de Paula.

Foto: Patricia Araujo
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Não por acaso, esse é o nome de nosso manifesto: ÁGUA. Água é VIDA. O elemento onde a
VIDA surgiu. É o que move as novas buscas espaciais. Água é o novo petróleo. É por causa da
água que existe o guarda-chuva.Água é uma dança que também é encontro e troca. Uma
dança que vibra tudo aquilo que acontece entre os corpos. Uma dança que nos faz não
esquecer a importância de estar juntes. Uma dança-corpo coletivo, plural e heterogêneo.
A essa altura você deve estar se perguntando: sim, mas o que isso tudo tem a ver com
museus de moda?
Entendemos a Economia Afetiva como essa possibilidade de criação de ambientes de
virulência positiva, em que podemos nos afetar mutuamente e sermos afetados pela
Natureza, em prol de um projeto de regeneração da VIDA. A Economia Afetiva aplicada
defende, entre outras, as seguintes práticas:

É sobre usar a moda como plataforma para implementar
mudanças comportamentais e quebrar padrões.
É sobre usar a moda como território para implementar
mudanças sociais, comportamentais e políticas.
É sobre projetos engajados em ações paraconstruir pontes entre
problemas sociais e suas soluções.
E a partir dessas costuras coletivas, os vestíveis de proteção em náilon de guarda-chuvas
modelados com resíduo zero, do manifesto ÁGUA1, são símbolos vivos dessa inexorável
inquietude e vontade de cuidar da Natureza, do planeta, dos outros.
Com esse manifesto, criamos uma espécie de ritual de cura que une políticas afirmativas
sobre gênero, raça e corporeidades políticas, assumindo que só conseguiremos abrir frestas
e rupturas simbólicas a partir de um processo de co(i)munidade.
Sobretudo, com nosso manifesto compartilhamos um ensinamento que nos foi trazido por
Belly Palma e seu inquieto corpo ativista de uma pessoa com deficiência: “Diversidade é
chamar pra festa. Inclusão é convidar pra dançar”.
E se imaginarmos o museu de moda como um salão vivo de dança, ativo e questionador,
disposto a parar de legitimizar as elites brancas, burguesas e cisgêneres em seus acervos
históricos?
Fica o convite para a ação e para assistir ao vídeo manifesto ÁGUA.
1 Clique aqui: https:/
/youtu.be/ObeLgmGyhH0

A moda não é mais
sobre roupas, e sim

- Jackson Araujo
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APRENDIZADOS
Quando lembrar importa? Quando grupos sociais
passam a reivindicar como meio para serem
reconhecidos, para não se deixarem esquecer ou
para fazer emergir algo que está sendo escondido,
silenciado.
- Márcia Merlo

Falando de memória e de poderes, é preciso abrir
esses acervos museológicos e democratizar seu
acesso - não só expor e contar as histórias a partir
de indumentárias apenas de quem possuía poder.
- Soraya Coppola

É impossível falar de Moda e Memória sem falar de
nossas próprias memórias. A roupa marca muito
nossa vida porque está muito próxima de nós.
- Marina Seif

Falar sobre roupas não é só falar da materialidade,
é falar sobre as pessoas que as habitavam, sobre
os espaços que essas roupas e pessoas circulavam
e o componente humano, além de todas as marcas
que elas deixam e são deixadas nas roupas.
- Caroline Muller
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APRENDIZADOS

A questão da negritude não era apresentada na
sua forma mais potente nas escolas de moda.
Porque as histórias sobre negros no Brasil ainda
são escritas apenas por mãos brancas.
- Hanayrá Negreiros

Eu acredito em ações para sensibilizar o
sistema em relação a moda inclusiva a partir
das pessoas enquanto protagonistas. Não é
sobre vestir, mas também sobre como essas
pessoas deficientes querem viver!
- Daniela Auler

A gente não está só vendendo um produto, mas
um propósito. O que move esse projeto além das
vendas.
- Raiane Pires
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DO EVENTO
Moda é micropolítica e entendemos micropolítica sob
o viés da economia afetiva, como o redescobrimento
dos pequenos coletivos, das cooperativas, das
associações, dos artesãos, do local - como sendo a
melhor alternativa para a constituição de um
conjunto de multiplicidades singulares.
- Jackson Araujo

Se permitirmos, a moda se torna aquilo que
começa no material e termina no material. A
conexão é resgatar valores metafísicos, que vão
além do material. O valor cultural, emocional e
como um produto conecta as pessoas.
- Eloisa Artuso

A comunicação dos projetos também podem ser uma forma de
educação - não a educação tradicional, mas estar num lugar de
troca com os consumidores, de compartilhamento de exemplos,
convidar o consumidor para refletir sobre a cadeia da moda. Ele
não necessariamente vai comprar uma bolsa da Catarina Mina,
mas vai começar a pensar o que há por trás de outros produtos.
- Celina Hissa

Legado não é deixar alguma coisa. Legado é
deixar pessoas que continuem o trabalho que
deve ser feito. Nada mais é sobre coisas, mas
sobre pessoas que estão nesses processos.
- Kátia Ferreira

A #modapronovomundo aponta para
um movimento do nosso tempo.
O tempo de agora e do futuro.
O que herdamos de um tempo outro e
que precisa ser, finalmente, repensado,
reinventado, modificado.
- MÁRCIA MERLO

