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apresentação

Acredito que a Moda cumpre um papel identitário e social,
como afirma Airton Embacher em seu livro Moda e Identidade (1999):
Na modernidade, a moda é um fator
importante da identidade de uma pessoa, ajudando a determinar como se é
percebido e aceito. A moda oferece escolhas de roupa, estilo e imagem, dos
quais se pode produzir uma identidade
individual.
O autor percebe a moda com um alto poder de formação
e de deformação e, para adentrar neste mundo “fashion”
surgiu a ideia desta atividade: possibilitar percepções das
bibliografias que tratam a Moda de várias maneiras.
O projeto surge junto à disciplina de Cultura e sociedade,
do curso de Design de Moda. Inicialmente a ideia foi a de trabalhar junto aos alunos as ferramentas de produção digital e,
a partir deste conhecimento, elaborar um material didático-pegagógico que pudesse auxiliar no estudo da moda.
Devo agradecer a estes alunos maravilhosos do curso de
Design de Moda que acreditaram no projeto e agora podem
desfrutar de uma obra com grandes perspectivas de continuidade e de um material para uso profissional.
Espero que os auxilie tanto quanto a mim. Paz e bem a
todos.
Prof. Me. Mauricio Valentini.
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moda

Personal Stylist

Guia para consultores de imagem
AGUIAR, T. Personal stylist: guia para consultores de imagem. 6. ed. São Paulo: Senac, 2011.

Plano de atividade 1
Capítulo: O código da roupa
Conceito
A imagem visual que você transmite nos primeiros dez segundos a uma pessoa que o vê pela primeira vez é o suficiente
para que ela tire todas as impressões sobre você baseada em sua aparência pessoal.
Estudos indicam que 55% da primeira impressão que as pessoas têm de você é baseada em sua aparência e ações,
38% em seu tom de voz e 7% no que você diz, demonstrando assim que somos criaturas visuais.[...] Nos primeiros
dez segundos você estará sendo julgado quanto à classe social, à situação financeira, à personalidade e ao nível de
sucesso. (p. 25)

Aplicação
A imagem que a pessoa quer projetar e a mensagem que ela deseja transparecer a outros está intimamente ligada à sua
aparência, uma vez que um simples erro na vestimenta pode implicar uma recusa de oportunidade de emprego ou mesmo o
descarte da intenção de conhecer a fundo uma pessoa para um futuro relacionamento afetivo.
É papel do personal stylist identificar e coordenar fatores como estilo, tipo físico, imagem a ser projetada e personalidade
do cliente, a fim de vesti-lo de maneira segura, para que este sinta que tem as portas abertas para si a partir de sua vestimenta
e comportamento.
Com isso, a pessoa que recebe a consultoria pode almejar novos projetos e investidas, com a tranquilidade de estar adequadamente vestido para cada ocasião, sem perder sua identidade pessoal.
O estilo pessoal de se vestir reflete a essência do cliente

Fonte: Thinkstock / Getty Images
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moda
Plano de atividade 2
Capítulo: Estilo Pessoal
Conceito
A palavra-chave para o estilo pessoal é fazer dele pessoal – o estilo é a extensão da pessoa [...]. (p. 39).
O profissional tem de saber em primeiro lugar como o cliente quer ser visto e o tipo de trabalho que exerce. Por exemplo, se a cliente se encaixa dentro de uma atividade formal, como advogada de uma multinacional ou executiva de
um banco, ela necessita passar pela roupa a imagem de uma pessoa decidida, séria e competente; que combina com
roupas clássicas de ótima qualidade. Se a área da cliente for ligada a vendas ou docência, a mensagem será de uma
pessoa bem informada, confiante, acessível, com roupas de estilo esportivo com toque conservador. No caso de uma
área informal como a de criação (artes, moda, propaganda) pede uma imagem criativa, extrovertida, comunicativa,
com roupas e acessórios de visual fashion. (p. 42-43).

Aplicação
O estilo pessoal está além das tendências de moda de cada estação; encontra-se ligado à essência do cliente, suas aspirações,
caráter, experiências de vida e modo de ver o mundo. Uma pessoa que se veste de maneira diferente a cada vez que sai para
um evento pode demonstrar uma personalidade insegura, o que pode comprometê-la seriamente. Cabe ao profissional que
realiza a consultoria identificar o estilo pessoal do cliente e adequar seu modo de vestir conforme o estilo de vida, o trabalho
que exerce, tipo físico que possui, cores que o favorecem, preferências e hobby.
Se o cliente se veste de acordo com seu estilo pessoal, a segurança e o contentamento ao estar em sua maneira natural
concedem ao mesmo uma satisfação que resultará em certeza de aprovação e valorização do trabalho do consultor de estilo.
As roupas projetam a imagem...

...que a pessoa tem de si

Fonte: Trinny Woodall, Susannah Constantine. O que suas roupas dizem sobre você. Ed. Globo. Disponível em:
http://esvaziandoaprateleira.blogspot.com.br/2010/09/o-que-suas-roupas-dizem-sobre-voce.html
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Plano de atividade 3
Capítulo: A magia das cores
Conceito
A cor tem o poder de estimular, tranquilizar, deprimir, atrair ou repelir; ela pode nos trazer poder, prazer e sofisticação.
[...]
O pintor suíço Johannes Itten, ao observar seus alunos, constatou que eles tendiam a usar nas pinturas cores semelhantes às de sua coloração pessoal (pele, olhos e cabelos). Criou então uma teoria na qual a pessoa deveria usar no
seu vestuário cores que repetissem e valorizassem sua coloração. (p. 99).

Aplicação
Se o cliente usa cores que são harmoniosas em relação à sua coloração, o resultado de sua aparência é mais saudável, iluminada, rejuvenescida; caso contrário, o efeito pode ser totalmente desapontador, pois a aparência terá aspecto envelhecido,
apagado e ainda aparentar cansaço.

Johannes Itten foi um famoso
professor de arte cuja cartas e
rodas de cores são hoje utilizadas
por designers, professores e alunos.
O bse r ve q u e existe m três cores
primárias (vermelho, amarelo e azul).
Todas as outras cores são combinações
de vermelho, amarelo e azul, o que
corresponde surpreendentemente à
maneira como nossas emoções são
estruturadas, segundo ele.
Por exemplo: raiva, noradrenalina
correspondem ao vermelho; felicidade,
prazer, correspondem ao amarelo;
ve rgonha , e mpatia , oxito cina ,
correspondem ao azul.

Fonte: http://www.positivehealth.com/article/emotions-beliefs/the-logic-of-emotion

A partir da teoria das cores, Carole Jackson, em seu livro ColorMe Beautiful, desenvolveu uma forma de classificação do
biotipo feminino e as cores correspondentes. Segundo ela, algumas cores são mais indicadas e outras devem ser evitadas.
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PRIMAVERA
PELE
Marfim-creme, marfim com traços
amarelados e foscos, pêssego,
pêssego rosado, bege-rosada,
bege-dourada, bochechas rosadas,
castanho dourado

CABELOS
Loiros-naturais, loiros-amarelados,
loiro-mel, loiros com mechas, ruivos
com mechas, castanho-dourados,
preto-avermelhado (são raros), cinza
profundo, branco-creme

OLHOS

Azuis com raios brancos, azulclaros, cinza-aço, verdes com raios
amarelados, verde-claros, piscina,
castanho-amarelados

VERÃO
PELE

CABELOS

OLHOS

Bege-pálida (fosca) com delicadas
bochechas rosadas, bege-pálida
(fosca) sem coloração nas bochechas
(aparência pálida), bege-rosada, muito
rosada, morena acinzentada e morena
rosada

Totalmente loiros (platinum-blonde),
loiro-cinzentos, loiro-acinzentados,
com reflexos de tonalidade
quente (puxando para o laranja),
loiro-cinzento-escuro, castanhoacinzentado, castanho escuro,
castanhos aloirados, cinza-azulados e
brancoperolado

Azuis e verdes, azul-claroacinzentado, azul-claro-brilhante,
verde-piscina-fosco (a tonalidade
desses olhos muda para azuis ou
verdes de acordo com a roupa), corde-avelã(castanho esfumaçado com
azul ou verde), cinza-fosco, castanhos
levemente rosados

OUTONO
PELE
Marfim, marfim com sardas
(geralmente pessoas ruivas), pêssego,
pêssego com sardas (geralmente
loiras de cor castanho dourada),
bege-dourada (sem coloração nas
bochechas, precisa de blush), begeescura (acobreada), morenabronzeada

CABELOS

Vermelhos, castanho-cobreavermelhado, castanho, castanhodourado (mel escuro), loiro dourado
(mel), loiro acinzentado, preto ou
castanho escuro, cinza dourado,
branco ostra

OLHOS
Castanho escuro, castanho dourado
(mel), âmbar, cor-de-avelã (castanhos
dourados, amarelos esverdeados),
verdes (com riscos castanhos ou
amarelos), verde-claros, verde-oliva,
azuis com um tom distinto piscina ou
turquesa, azul royal, cinza aço e azul
petróleo

INVERNO
PELE
Muito branca, branca com delicados
tons de roa, bege (sem maquiagem
pode se tornar pálida), bege
acinzentada ou morena, bege rosada,
oliva, negra com tons azulados ou
negra meio pálida. A maioria tem
pele homogeneamente branca, sem
bochechas rosadas. Um leve toque
rosado em toda a sua extensão pode
ser outro sinal, mas não é comum

CABELOS
Preto-azulado, castanho escuros
(podem ter luzes avermelhadas
quando expostos ao sol), castanho
acinzentados, cinza prateado
(grisalho), loiro esbranquiçados e
brancos. Para não fazer confusão,
fique atenta: a mulher-outono
apresenta toques vermelhosmetalizados quando fica em lugares
claros de mais. É diferente da mulher
de inverno

Fonte: http://www.graciastyle.com/2010/08/entenda-teoria-das-cores-e-descubra-as.html

OLHOS
São geralmente de cores escuras.
Podem ser castanho-avermelhados,
castanho quase negros, cor-de-avelã
(marrons com verde ou com azul), azul
acinzentados, azuis com raios brancos
na íris (podem ter bordas cinzas),
violetas, azuis profundo, verdeacinzentado, verde com raios brancos
na íris (podem ter bordas cinzas)
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Arlete Rodrigues e Kochi

moda

O sexo e as
roupas:

A evolução do traje moderno
HOLLANDER, A. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Tradução de Alexandre
Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

Plano de atividade 1
Capítulo: O que é a moda?
Conceito
[...] ‘Moda’ é o que aparece nos meios de comunicação e nas coleções de estilistas nas lojas, após ter sido mostrada
primeiramente nas passarelas; e, exatamente como na indústria do espetáculo, ela agora está ligada a nomes famosos
e suas associações características também famosas. (p. 22).

Aplicação
Não existe uma definição exata para a moda, pois as pessoas estão sempre à procura de novidades e produtos diferenciados
e geralmente está ligada a nomes de estilistas famosos. Novos temas surgem, novos comportamentos brilham e desaparecem
rapidamente em determinado período para mais tarde reaparecerem repaginados. Portanto, conclui-se que é muito passageira.
Com o avanço da tecnologia, a moda se popularizou rapidamente. O mundo inteiro está ligado nas mídias e a população
tem acesso direto pela televisão, revistas, jornais computador, etc. Tudo o que acontece no meio artístico e dos famosos chega
muito rápido ao público. Por exemplo, tudo o que aparece nas novelas os telespectadores veem e adotam em seu cotidiano.
Por outro lado, a Rua 25 de Março, em São Paulo, lança a moda a preços populares.
Jogadores de futebol fazem cortes e cores de cabelos diferentes e até comemoraFonte: http://moda.terra.com.br/
ção de gols viram moda e são replicados pelos indivíduos.
Feiras e desfiles como a Rio Fashion, São Paulo Fashion Week, entre outras, são
grandes eventos de moda mais requintados, para outra classe de consumidores
mais sofisticados e exigentes. Estilistas famosos ditam a moda, apresentam suas
coleções nas passarelas com muito glamour e depois as distribuem entre os lojistas
para serem comercializadas.
A moda não está presente só nas roupas, mas em tudo que cai no gosto popular,
como o comportamento, maneira de se pentear, de pintar as unhas, novas cores de
esmalte, maquiagens, objetos e acessórios, como cintos, bolsas, bijuterias, sapatos,
entre outros.

Desfile da coleção 2012 do estilista Reinaldo
Lourenço para São Paulo Fashion Week.
Disponível em: http://moda.terra.com.br/
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Plano de atividade 2
Capítulo: Forma e sexualidade
Conceito
Diferente de qualquer outra coisa no mundo material, o vestuário deve lidar com o corpo de cada indivíduo. Muitos
podem não usar uma roupa, enquanto muitos podem abrigar-se sob um único teto e comer de um único panelão. Mas
a moda vai mais além do vestir e adere à ideia de que um corpo individual tem uma psique individual e uma sexualidade particular, uma juventude e maturidade únicas, e um conjunto único de experiências e fantasias pessoais. (p. 51).

Aplicação
O vestuário, em sua maioria, é padronizado, obedecendo, a uma linha de produção,
como tamanho, modelo, sexo. Ainda existem as confecções sob medida, respeitando a
individualidade de cada um. Há uma peculiaridade em relação ao sexo: pessoas podem
usar roupas do sexo oposto, pois não são impostas regras que estabelecem se a roupa
é masculina ou feminina. Assim, foi criada a roupa unissex. Cada indivíduo tem as suas
preferências, seu estilo, seu gosto, procuram aquilo que agrada e lhe dê satisfação. Uma
determinada moda pode parecer estranha para uns e agradar a maioria.

Plano de atividade 3
Capítulo: A nudez natural da Antiguidade

Marlene Dietrich, atriz alemã que desafiou
padrões ao ser a primeira mulher a usar
calças publicamente, em 1920.
Fonte: http://www.myhappysewingplace.
com/2012/03/thats-sew-cinematic-styleinspiration.html

Conceito
O nu era um dos elementos que mais sugeriam força masculina, virtude e honestidade perfeitas, com sobretons de
independência e racionalidade. A beleza nua e harmoniosa do herói era a expressão visível de suas qualidades morais
e mentais não corrompidas. Por outro lado, a modéstia era já sinal de virtude moral feminina: o zelo, a energia ou a
sabedoria ou mesmo a atração sexual tinham de ser, por assim dizer, inteiramente filtradas. A combinação resultante
podia ser elegantemente marcada por uma indumentária envolvente que tinha tendência a aderir ao corpo. ( p. 113).

Aplicação
Esse conceito de nudez perdeu-se com o passar dos tempos. As qualidades morais e mentais são vistas de outra forma e não demonstradas por meio do corpo.
Na atualidade há um culto ao corpo de maneira geral como uma nova moda de
beleza e sedução. O nu é visto como sedução e sexo. A indumentária muitas vezes
é usada para provocar desejos e não para demonstrar qualidades e virtudes morais,
sabedoria ou energia. No mundo da moda, o corpo exerce a função de cabide para
a apresentação das novas coleções.

A atriz Mariana Rios veste modelo de
renda ultra-aderente ao corpo e decote
profundo da stylist Martha Medeiros em
festa de premiação em Cannes 2013.
Fonte: http://redeglobo.globo.com/talentos/
mariana-rios/platb/tag/festival-de-cannes/
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Élica Helena Gonçalves

moda

A moda e seu
papel social:

Classe, gênero e identidade das
roupas
CRANE, D. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. Tradução de Cristiana
Coimbra. 2. ed. São Paulo: Senac, 2006.

Plano de atividade 1
Conceito
O surgimento de novos esportes, particularmente o ciclismo, na segunda metade do século, provocou uma redefinição
da maneira como as fronteiras simbólicas se manifestavam no espaço público. De certo modo, roupas alternativas
usadas em espaços públicos eram uma manifestação de mudanças mais radicais que ocorriam em espaços mais
reclusos. (p. 234)

Aplicação
No século XIX, tanto na Europa como nos
EUA, a moda seguia um padrão de estilo
e peças que todos deveriam seguir. Aos
poucos algumas regalias foram aceitas e
o vestuário foi ficando mais flexível. Novas
roupas e um novo estilo teve que ser adotado com a chegada dos novos esportes.
Dependia do lugar onde seria exercida a
prática. Visando não só a aparência, mas
acima de tudo o conforto. Para esportes
que exijam esforço e movimentos, nada
mais chato, por exemplo, que participar
de uma corrida de bicicleta com calça jeans e sandálias! Outro fator é o de lugares
alternativos – não seria apropriado sempre
o mesmo traje para todas as ocasiões. A
necessidade de mudança era inevitável!

Tenistas em Windhoek (Namíbia), 1939
Fonte: https://historiadoesporte.wordpress.com/2013/04/
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Plano de atividade 2
Conceito
A visão mais conhecida sobre a moda e maneiras de vestir-se encontra-se na teoria de Georg Simmel, que define as
mudanças na moda como um processo de imitação das elites sociais por parte de seus inferiores sociais. Tendo atuado
no início do século XX, Simmel delineou o papel da moda com base em como ela se desenvolvera nas sociedades do
século XIX, mas quais as classes sociais tinham culturas de classes relativamente distintas. O modelo de Simmel de
mudança na moda estava centrado na idéia de que as modas eram primeiramente adotadas pela classe alta, e depois
pelas classes média e baixa. Grupos de status inferior procuravam adquirir mais status ao adotar o vestuário dos grupos
de status superior, desencadeando um processo de contágio social no qual os estilos eram adotados por grupos de
status sucessivamente inferiores. Quando uma moda específica chegava à classe baixa, a classe alta já havia perdido
sua atração no processo de popularização. Grupos de status superior buscavam novamente diferenciar-se de seus
inferiores ao adotar novas modas ( p. 30).

Aplicação

Podemos dizer que a moda foi uma
manifestação privilegiada, porque sempre esteve presente como fator de socialização e de individualização. A moda
foi nada mais que uma representação
diferenciativa das classes sociais! Simmel associou como algo individualista a
necessidade de hierarquizar a sociedade. Movimentando assim um círculo de
desejo, no qual a classe mais privilegiada
“lançava moda” e as inferiores tentavam
copiar; a classe superior novamente mudava, tornando-se um círculo vicioso na
sociedade.

Um pouco da busca pelo estilo de vida da classe alta
pode ser visto no movimento funk da ostentação,
que surgiu na cidade de São Paulo por volta de
2008, imita o hip hop americano e é conhecido pela
apologia ao uso de grifes caras e objetos de luxo.
Fonte: minutomusica.com

Simmel considerava essas diferenças
como algo mais construtivo do que destrutivo. Para ele a imitação nada mais
era que a tentativa de inserção na sociedade, ou seja, a classe inferior queria
juntar-se à superior imitando suas roupas, para que iguais pudessem conviver
de forma igual! Nota-se que o papel da
moda da sociedade do século XIX era
de distinguir! A moda, portanto, tanto
ligava como separava, aproximava como
afastava, tornava distinto e indistinto.
A dinâmica social de Simmel diz que
as massas inferiores movem-se mais
devagar, as classes mais elevadas são
por princípio conservadoras, pois essa
mudança significaria a perda de sua posição privilegiada: o que elas almejam é
que tudo permaneça como está.

15

16 GUIA DE ESTUDO COMENTADO

moda
Plano de atividade 3
Conceito
A variedade de opção de estilos de vida disponíveis na sociedade contemporânea liberta o indivíduo da tradição e lhe
permite fazer escolhas que criem uma autoidentidade significativa. A construção e a apresentação do eu tornam-se
preocupações importantes na medida em que uma pessoa reavalia continuamente a importância de eventos e compromissos passados e presentes. O indivíduo constrói um senso de identidade pessoal ao criar “narrativas próprias”
que contenham sua compreensão do próprio passado, presente e futuro. Essa compreensão muda continuamente
através do tempo, conforme ele reavalia seu eu “ideal” segundo suas percepções variáveis de seu eu mental e físico,
com base em experiência passadas e presentes. (p. 37)

Aplicação
Desde a pré-história a necessidade da vestimenta surgiu. Antes como forma de se proteger e, aos poucos, evoluindo e passando a ter outros significados. Lentamente foram se ornamentando, criando diferentes formas de costuras e de tecido. Com
todas essas mudanças a roupa passa a ser um “indicador social”, as pessoas eram identificadas por meio delas, cada classe
com seu estilo.
Com o desenvolvimento, vestir-se torna-se algo de vaidade, torna-se algo prazeroso e, nos dias de hoje, ainda usado para
distinguir, de uma forma que as próprias pessoas criam sua identidade através de roupas e, por muitas vezes, são apontadas
pelo mesmo motivo.
A moda é uma aprendizagem, tem os que a seguem, outros a criam e outros unem os dois modos, de forma que criam seu
próprio estilo idealizando seus princípios, que talvez seja algo passado, uma tradição adaptada nos dias de hoje, ou simplesmente uma criação do próprio presente.
Nas imagens abaixo, exemplo de que a necessidade de o ser humano utilizar peles de animais para se aquecer sobrevive ao
tempo, embora atualmente tal uso esteja associado à classe alta, que vem enfrentando, porém, forte oposição de ambientalistas
e protetores dos animais. A alternativa tem sido substituir vestuário de pelo natural por sintético, bem similar.
Casacos de peles sintéticas de Meadham Kirchhoff nos padrões de tigre, monstro e pavão.

Fonte: http://julianaeamoda.com/wp-content/uploads/2012/09/casacos-pelo-meadham.jpg
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Homens vestidos com roupas típicas são vistos sentados durante forte nevasca no centro de
Moscou (Rússia) durante protesto pela presença da polícia no Cáucaso Norte em 2013.

Fonte: http://framework.latimes.com/2010/12/09/pictures-in-the-news-77/#/6

Os atores Jack Black (Zed) e Michael Cera (Oh) em cena do filme
Ano Um, do diretor Harold Ramis
Fonte: http://reporter.blogs.com/.a/6a00d83
451d69069e201156ed40d33970c-pi
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Moda do século
BAUDOT, F. Moda do século. 4. ed. rev. São Paulo: Cosacnaify, 2008.

Plano de atividade 1
Capítulo: O entre-guerras – 1920-40
Conceito
Tanto na moda como em muitas outras áreas, as grandes revoluções aconteceram bem antes de a guerra de 1914
estourar. Mas será preciso esperar pelo retorno da paz para que se façam sentir as mudanças profundas que determinam a fronteira entre o mundo de ontem, e o novo mundo, aquele que, além de novas classes sociais, vê emergir
certos usos e objetivos que rompem com a sociedade do século XIX. (p. 62).

Aplicação
Podemos sentir as transformações impostas pelo período citado, com clareza nas transformações ocorridas na indumentária
feminina. Os longos vestidos e aparatos utilizados dão lugar a saia amplas, curtas e até mesmo ao aparecimento das calças
femininas. A guerra modificou a sociedade.

O luxo e a exuberancia da Bélle
Époque a indumentária como
diferenciador das classes sociais.
Antes da Grande Guerra.

A repaginação da moda
pós guerra a exuberancia
dá lugar a simplicidades.

GUIA DE ESTUDO COMENTADO

moda
Plano de atividade 2
Capítulo: Os anos 50
Conceito
Seja no que toca às artes decorativas, seja no que toca às artes da moda, haverá, em ambas, durante toda a década
de 50, uma linha de demarcação que põe de um lado aqueles que gostariam que tudo permanecesse igual e do outro
aqueles que esperam que tudo mude. [...] Seja a roupa identificadora de uma profissão ou de determinada condição,
seja aquela que sinaliza que se pertence a uma casta inferior da sociedade, a vestimenta de trabalho ou a de domingo
continua sendo a de confecção [...]. (p. 140).

Aplicação
As transformações que se seguiram, após o período entre guerras e a ocupação alemã em Paris, fizeram com que os grandes nomes da moda do século XX fechassem as suas lojas e se refugiassem em países vizinhos. Enquanto isso, do outro lado
do Atlântico, os Estados Unidos se embebiam de uma nova tendência: o Ready-to-wear, fruto da busca por alternativa nas
matérias-primas, que se espalhou por conta da invasão.

Plano de atividade 3
Capítulo: Os anos 90
Conceito
Com os anos 90 encerra-se um ciclo de moda. [...] Ela pode evaporar-se amanhã em nome de outras paixões, de outras maneiras de exprimir-se, ou de proteger-se, ou de distinguir-se. [...] “Be yourself” proclama a publicidade de uma
marca que, graças a seu sucesso planetário, não diminuiu seu número de vendas das mesmas T-shirts para as mesmas
categorias de pessoas. [...] A moda dos anos 90 põe-se de acordo com novo grito de guerra: “minimalismo”. (p. 316).

Aplicação
Agora com todo o movimento do prêt-à-porter e das grandes confecções,
via-se à mercê a globalização do “luxo” cada vez mais acessível. O “Be Youself”
transformou Londres em uma capital de moda. As grandes maisons, que ainda
sobreviviam às transformações, atendiam, ainda que no mercado de luxo, seus
clientes com o novo estilo. A década trazia o medo que antes foi sinônimo de
elegância. Nascia o minimalismo. Para levar as camisetas, ternos e smokings
reinavam absolutos.

Seja Você Mesmo a moda como Marco de
Indentidade cultural e social. O reinado das
tribos urbanas.
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Moda:
uma filosofia
SVENDSEN, L. Moda: uma filosofia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

Plano de atividade 1
Capítulo 1 - Introdução: uma filosofia da moda?
Conceito
Até na práxis do trabalho científico existe ‘moda’. Conhecemos o enorme poder e a força esmagadora que ela representa. O único problema é que a palavra soa horrivelmente mal em conexão com a ciência, pois evidentemente
gostaríamos de acreditar que esta é superior ao que meramente promove a moda. (p. 17).

Aplicação
A moda é algo que vai muito além do que a pessoa veste e usa, das cores que elege e das tendências que deve e quer ou não
seguir; ela faz com que o indivíduo se identifique no meio de muitos, diferenciando-o. Também é mudança, novo, inovação,
busca ou necessidade de renovação. Abrange áreas como a ciência, política, arquitetura e as artes, dentre muitas outras, mas
alguns ainda relutantes doutores, mestres, professores e leigos a ignoram ou até mesmo a banalizam, generalizando-a como
efêmera e supérflua.
O estilo alternativo lolita surgiu na década de 1980
no Japão e é marcado pela intenção de parecer infantil.

Vê-se que a moda hoje interfere de modo permanente e constante
nas vidas, atitudes e comportamentos das pessoas, não ditando regras,
porque esse não é seu objetivo, mas trazendo mudanças e inovações
que modificam diariamente a existência. Moda é mais que vestimenta,
é um fenômeno, um movimento que modifica e rege nossas vidas,
ainda que renegado.

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_v0SaCBor_wg/TLuB30SU4XI/AAAAAAAAAHs/LHhBPDKdcbU/s1600/lolita.jpg
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Plano de atividade 2
Capítulo 3 - As origens e a difusão da moda
Conceito
Desde os anos 1980, em particular, tornou-se difícil distinguir entre os vários grupos etários. Se vivemos numa cultura
instantânea, não é muito surpreendente que nossos ideais sejam copiados de algo eminentemente em progresso e
inacabado: a juventude. Ao mesmo tempo, a ‘juventude’ está sempre sendo esticada, de modo que, cada vez mais,
se torna um estado permanente em vez de uma fase de transição. O termo ‘juventude’ está deixando de designar um
grupo de idade particular para designar uma ‘atitude’ diante da vida. (p. 68).

Aplicação
A moda dos séculos anteriores era ditada pela classe alta e copiada posteriormente pela classe mais abastada, fazendo com
que a nobreza abandonasse o que a classe trabalhadora copiou e criasse um novo estilo. Isso era o movimento da moda, algo
novo teria que ser criado para substituir o anterior para que a diferenciação de classes continuasse. Essa cópia foi facilitada
pela produção em massa de vestimentas, com a criação de maquinário que fabrica produtos anteriormente feitos de forma
artesanal e exclusiva.
A produção em massa ainda existe, mas quem lança tendência e dita moda é a juventude. Acredito que é nesse momento que
a moda reforça seu intuito, diferenciação. O jovem busca ser identificado e se diferenciar como único. A produção em massa
continua, mas as opções de acessórios e várias combinações fazem com que a individualidade permaneça.
Independentemente de classe social ou poder aquisitivo, a juventude é a marca da vez, é de onde surgem inovação e diferenciação do mundo e outros. Moda é movimento, é o novo, é o consumo da atualidade, é juventude, é atitude.

Plano de atividade 3
Capítulo 7 - Moda e consumo
Conceito
É difícil não se preocupar com marcas na sociedade atual, até uma criancinha de cinco ou sete anos, que em geral
tem um vocabulário de 500 mil palavras, é capaz de reconhecer cerca de 150 a 200 delas. Além disso, mesmo os
que afirmam que as marcas não são importantes para eles permitem que elas desempenhem um papel significativo
quando avaliam produtos. (p. 143-144).

Aplicação
Ao comprarmos um produto, nossos olhos brilham quando vemos uma grande etiqueta de uma marca famosa. Compramos
não o produto, mas o que vem embutido nele, a marca. E a marca em si não é só uma marca, é além de tudo uma atitude, um
estilo, é um conceito de vida. Podemos afirmar que marca serve como identidade.
Veja-se, também, que empiricamente associamos marca à qualidade. Exemplificando, se compararmos dois artigos de moda,
um com uma grande marca e outro anônimo, com toda certeza vamos afirmar que o de mais qualidade é o “com a etiqueta”.
Consumimos ideia, consumimos valor simbólico, consumimos signo.
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moda

Design de moda
de olhares diversos

PIRES, D. B. (Org.) Design de moda: olhares diversos. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

Plano de atividade 1
Capítulo - “Ergonomia e moda: repensando a segunda pele”, por Suzana Barreto Martins
Conceito
A ergonomia está estreitamente relacionada ao nosso dia a dia, a todo e qualquer objeto que utilizamos (roupas,
acessórios do vestuário, utensílios, mobiliário, equipamentos de qualquer natureza) e a todo e qualquer ambiente
construído. Leva em conta o ser humano, suas habilidades, capacidades, limitações e suas características físicas,
fisiológicas, psicológicas, cognitivas, sociais e culturais. (p. 319).

Aplicação
Nós, designers em geral, devemos nos preocupar com a ergonomia dos objetos que criamos para proporcionar mais conforto
ao público, já que a ergonomia está ligada às tarefas do cotidiano. Hoje em dia encontramos a ergonomia presente em diversos
setores e utensílios que usamos – ela é primordial para o conforto.
Dolma de chef - equipe de gastronomia corretamente
vestida conforme hierarquia funcional

Fonte: Thinkstock / Getty images.

A ergonomia pode ser dividida em cinco
peles, sendo elas: a primeira pele – a epiderme; a segunda pele – a vestimenta; a terceira
pele – a casa do homem; a quarta pele – o
meio social e a identidade; a quinta pele – a
humanidade, a natureza e o meio ambiente.
Mas nós, como designers de moda, devemos nos preocupar com a segunda pele, que
no caso é a vestimenta. A vestimenta deve
revestir e se articular com o corpo, por isso,
devemos nos preocupar com a facilidade de
vestir essa roupa, se serão usados botões ou
zíperes, com o tecido usado na confecção da
roupa, se este tecido será sintético ou natural
e para qual faixa etária será destinada.
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Cenário do design para uma moda sustentável”, por Carlo Vezzoli
Conceito
Com a expressão design para a sustentabilidade entende-se o ato de projetar produtos, serviços e sistemas com um
baixo impacto ambiental e uma alta qualidade social. Quando falamos de sustentabilidade ambiental relacionada ao
desenvolvimento de produtos, nos referimos aos critérios, aos métodos e aos investimentos do Life Cycle Design (LCD).
O projeto, assim, faz parte do ciclo de vida dos produtos. (p. 197).

Aplicação
Hoje devemos ter uma consciência ambiental maior em relação ao uso e à eliminação das roupas fabricadas por nós, estilistas
de moda. Devemos levar em consideração o tanto de água usado na fabricação dos têxteis, no tanto de água que será usado
nas lavagens dessas roupas, a média de vida das roupas e se elas poderão ser reaproveitadas.

A camiseta feita com fibras de poliéster reaproveitadas a partir de
garrafas plásticas (PET) são 20% mais finas que as de algodão.

Devemos nos preocupar em prolongar a vida
útil das roupas, através de novas tecnologias em
tecidos e também com tecidos que gastem menos
água para serem lavados e como essas roupas
serão lavadas. Pois dependendo do modo de lavagem a roupa irá desgastar com mais facilidade.
Por isso a importância de saber usar os códigos
de lavagens e de chamar a atenção dos clientes
para esses códigos. Assim as roupas seriam amplamente usadas.
Também devemos pensar na possibilidade de
haver um compartilhamento das roupas, através
de lojas de aluguel. O que faria com que essas
roupas fossem intensamente usadas. Pois essas
roupas não se desgastariam fácil, por haver uma
reciclagem dela, quando fosse detectado algum
defeito e também pelo fato dela ser lavada profissionalmente, o que diminui os riscos de desgaste
na lavagem.
Assim podemos aumentar o ciclo de vida de
nossas roupas e diminuir a quantidade de roupas
descartadas.

Fonte: h
 ttp://blogs.estadao.com.br/curiocidade/camisetas-feitasde-garrafas-pet-do-lixo-para-o-guarda-roupa/

23

Letícia Mitidieri Pereira
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...Ismos: para
entender a moda

MACKENZIE, M. ...Ismos: para entender a moda. Tradução de Christiano Sensi. São Paulo:
Globo, 2010.

Plano de atividade 1
Capítulo - Morte da Alta-Costura
Conceito
A estritamente regulada e elitista indústria da alta-costura parisiense foi fundada em 1864 por Charles Frederick Worth.
Em 1939, tinha setenta representantes. Hoje restam apenas onze, quase todos operando no vermelho.
As estatísticas sugerem o fim iminente daquele que já foi o setor mais influente da moda. Contudo, talvez soe prematuro mencionar o fim da alta-costura; afinal, ela continua a desempenhar papel importante, ainda que reduzido, na
economia da moda mundial. (p. 138).

Aplicação

Desfile da coleção primavera/verão 2009 de John Galliano para a Christian
Dior, em Paris. Galliano, contratado como estilista-chefe da grife em 1997,
ajudou a revigorar a alta-costura

Tudo começou com alguns representantes, assim,
cresceu e desempenhou um papel muito importante
no mundo da moda. A alta-costura está em déficit;
mesmo assim ela ainda possui grande influência.
Essa indústria apenas está caindo, pois os custos são
muito elevados, assim o preço para o consumidor fica
maior ainda, e com isso não vai tendo muito giro, e
seus criadores vão ficando no vermelho. Agora dizem
que será a “morte” da alta-costura, só que poderia ser
prematuro afirmar tal informação.

Fonte: http://peoplewearfashion.com/2013/08/16/on-creativity/
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Plano de atividade 2
Capítulo - Existencialismo
Conceito
Em geral com boa formação, brancos e de classe média, os existencialistas repudiavam o materialismo e, teoricamente,
a moda. Essa postura antimoda, contudo, tornou-se uma tendência alternativa de vestuário, e acabou influenciando
a moda “oficial”. Cabelos sem adereços, folgados suéteres de pescador, jeans ou calças afuniladas, blusas de gola alta
e casacos de lã encorpada compunham o visual. (p. 92).

Aplicação
O repúdio dos existencialistas pela moda gerou algo que eles nem poderiam imaginar, que foi uma nova tendência na época.
Assim, com esse desdém pela moda, eles usavam suéteres folgados, calças de pescador, colantes pretos, sapatilhas de balé,
boinas. Acreditavam no livre-arbítrio e na existência humana, assim eles expressavam essa ideia com a vestimenta.

Vintage caracteriza uma peça antiga,
de boa qualidade, que marcou uma
época (acima), diferente de “retrô”, estilo que evoca o passado por meio de
alguns elementos aplicados (à direita).
Fonte: http://lunettaonline.es/moda/vintage-y-retro/

Plano de atividade 3
Capítulo - Vintage
Conceito
As roupas de segunda mão sempre foram associadas à caridade com os mais necessitados, ou, ainda, às militantes da
contracultura. No final da década de 1990, porém, elas foram alçadas à condição de um dos principais filões da moda,
batizado com um charmoso nome: Vintage. [...]
A moda sempre apresentou uma inclinação para a nostalgia, e o ressurgimento de velhos estilos tem sido uma constante
em sua história. O sucesso do Vintage, porém, teve impacto poderoso sobre o processo de concepção e produção de
muitas das mais importantes casas de moda. (p. 136).

Aplicação
Grandes estilistas e grandes lojas fazem uso desse estilo em suas coleções. E, além disso, encontramos roupas, acessórios e
objetos de decoração já usados e objetos novos que seguem a mesma linha.
E pessoas que fazem uso de peças assim podem ser definidas como connoisseurs.
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Estudar a moda

corpos, vestuários, estratégias
SORCINELLI, P. (Org.). Estudar a moda: corpos, vestuários, estratégias. Tradução de Renato
Ambrósio. 2. ed. São Paulo: Senac, 2008.

Plano de atividade 1
Capítulo: “Um outro par de mangas”, por Maria Giuseppina Muzzarelli

Conceito
Digamos, antes de mais nada, que a partir do século XIII o mercado oferece um número crescente, em relação às décadas anteriores, de bens adquiríveis por um número igualmente crescente de pessoas. Graças aos mercadores, as
categorias sociais mais elevadas podem abastecer-se de sedas, pedras preciosas, e os menos privilegiados encontram
nas “barracas” tecidos de várias cores – os vermelhos em suas diversas tonalidades eram os mais caros e preferidos,
embora também fossem apreciadas as diversas gradações do azul e do verde – e peças confeccionadas ou semiprontas. Deve-se observar que muitos dos nobres “gastões” tinham adquirido e continuavam a adquirir riquezas justamente
exercendo aquela atividade mercantil que tinha nos panos de lã e seda um dos mais requisitados objetos de troca. Em
pleno século XIII, nos ateliês dos alfaiates, tintureiros, bate-folhas ou sapateiros, refinava-se e transmitia-se um saber
que produzia riqueza e permitia a ascensão social. A conhecida família florentina dos Rucellai, por exemplo, fez fortuna
com a arte tintorial, como revela o nome, derivado de oricella, uma das matérias-primas mais usadas na tinturaria.
Naqueles ateliês se produziam bens que não eram mais exclusividade das cortes, ou de um número restrito de nobres.
O século XIII é um período marcado por áspera tensão política e social, e de importantes experiências e modificações
nas estruturas das cidades. As cidades comunais na segunda metade do século XIII conheceram violentos e, frequentemente, devastadores conflitos pelo poder. Nesses conflitos, a proibição ou a permissão do uso de algumas peças
de roupa também eram um instrumento de luta. A referência são as leis suntuárias, que constituem uma formidável
chave de acesso à relação entre o modo de vestir e a sociedade na época medieval e moderna. (p. 21).

Mercadores proporcionaram às classes sociais mais abastadas
grande variedade de tecidos, cores e materiais para o vestuário (à
esq.); os menos privilegiados tinham acesso restrito e se vestiam com
a simplicidade que os afazeres diários exigiam (à dir.)
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Aplicação
Esse artigo retrata a grande reviravolta que a sociedade do século XIII presencia, as vestimentas se tornam objetos de grande
desejo e consumo. Os mercadores responsáveis pelos tecidos luxuosos para os grandes palácios e também para os menos
privilegiados com tecidos menos ornamentados passam a adquirir suas riquezas por meio dos panos, sendo a lã e a seda os
mais desejados.
A sociedade passa a ter certos valores de igualdade, em que vestimentas bem elaboradas e com fácil acesso não são mais
somente luxo dos nobres. Com a facilidade encontrada pelos mercadores, a sociedade sofre uma grande modificação, a luta
passa a ser pelo poder e pela proibição e restrição das vestimentas nas classes sociais. Foram então criadas as leias suntuárias,
que consistiam em regular os hábitos de consumo exagerado, restringindo o luxo e as classes menos favorecidas, sendo frequentemente usadas para fins de discriminação social. Assim como no século XIII a sociedade atual é controlada por uma classe
dominante, a divisão social se faz pela grande diferença que cada classe social desempenha na produção da sociedade. Ainda
hoje podemos perceber a grande divisão e restrição que as classes menos favorecidas sofrem e o luxo de classes dominantes. O operário de uma fábrica tem uma vida social completamente diferente da de um senador, que é uma classe dominante
na sociedade. Sendo assim podemos dizer que a divisão social passou por suas várias transformações e inclusões, mas que
continua presente no nosso cotidiano.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/
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Plano de atividade 2
Capítulo: “Culturas e modas do corpo”, por Paolo Sorcinelli.
Conceito
Digamos, antes de mais nada, que a partir do século XIII o mercado oferece um número crescente, em relação às décadas anteriores, de bens adquiríveis por um número igualmente crescente de pessoas. Graças aos mercadores, as
categorias sociais mais elevadas podem abastecer-se de sedas, pedras preciosas, e os menos privilegiados encontram
nas “barracas” tecidos de várias cores – os vermelhos em suas diversas tonalidades eram os mais caros e preferidos,
embora também fossem apreciadas as diversas gradações do azul e do verde – e peças confeccionadas ou semiprontas. Deve-se observar que muitos dos nobres “gastões” tinham adquirido e continuavam a adquirir riquezas justamente
exercendo aquela atividade mercantil que tinha nos panos de lã e seda um dos mais requisitados objetos de troca. Em
pleno século XIII, nos ateliês dos alfaiates, tintureiros, bate-folhas ou sapateiros, refinava-se e transmitia-se um saber
que produzia riqueza e permitia a ascensão social. A conhecida família florentina dos Rucellai, por exemplo, fez fortuna
com a arte tintorial, como revela o nome, derivado de oricella, uma das matérias-primas mais usadas na tinturaria.
Naqueles ateliês se produziam bens que não eram mais exclusividade das cortes, ou de um número restrito de nobres.
O século XIII é um período marcado por áspera tensão política e social, e de importantes experiências e modificações
nas estruturas das cidades. As cidades comunais na segunda metade do século XIII conheceram violentos e, frequentemente, devastadores conflitos pelo poder. Nesses conflitos, a proibição ou a permissão do uso de algumas peças
de roupa também eram um instrumento de luta. A referência são as leis suntuárias, que constituem uma formidável
chave de acesso à relação entre o modo de vestir e a sociedade na época medieval e moderna. (p. 21).

Aplicação
A falta de higiene das mulheres resultava em um forte odor, o que para muitos homens da época era apreciado e desejado.
Por muitos séculos a prática de higiene íntima era considerada um feito inimaginável. Para potencializar mais ainda os cheiros
das mulheres da época era comum a utilização de perfumes de origem animal. Na metade do século XVIII os perfumes passam
a ser substituídos pelos de substâncias vegetais. A água tem uma fase de aceitação feminina apesar de ainda ser considerado
imprudente e de má conduta as mulheres lavarem suas partes íntimas. No século XXI a higiene passou a ser essencial na vida de
todos, tanto como prática de prevenção de doenças como para conforto estético, e o banho passou a fazer parte do cotidiano,
assim como escovar os dentes e a utilização de desodorantes e perfumes. Hoje, sensibilidade masculina se dá para uma mulher
cheirosa e bem cuidada com suas partes íntimas, igualmente para os homens que também aderiram à higiene ao seu dia a dia.

O Banho (1867), de Alfred Stevens, retrata mudança
de comportamento social na Europa, que passa a
fazer do contato com a água elemento essencial de
higiene e conquista amorosa.

Fonte: http://commons.wikimedia.org
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Plano de atividade 3
Capítulo: “História e moda”, por Daniela Calanca.
Conceito
Em todos os lugares há a busca da própria identidade e não mais da universalidade, que motiva as ações sociais e individuais. Ora, “a elegância não consiste mais na adoção da última moda, mas reside [...] na independência com relação
aos estereótipos, no look personalizado”, e dessa forma a moda descontextualizou-se, não tem mais nem objetivos
nem desafios. “Só nos resta sermos nós mesmos” . E é assim que a moda, com sua história, revela, em seu interior, um
percurso de conhecimento, uma conexão entre o que somos, o que éramos e o que poderemos ser. Até porque quem
somos e, em termos mais gerais, “o que o homem é, somente a história pode dizê-lo” (p. 47).

Aplicação
Com o passar do tempo a moda passou a ser uma forma de identidade e não mais de aceitação na sociedade. O modo de
se vestir e se portar diante das pessoas é uma busca pela sua própria independência e não por seguir as leis, o mundo tem se
transformado em “looks personalizados”, estar na moda é estar bem consigo mesmo e não mais seguindo regras e restrições.
Sendo assim passamos a viver livremente escolhendo quem seremos no futuro, a moda que queremos fazer e a história que
queremos passar. No mundo contemporâneo se vestir não é mais um modo de demonstração e classificação social; nós tornamos seres independentes em busca de nossa própria personalidade, assim a história e estudo da moda revela quem éramos,
quem somos e quem seremos.

No vestuário masculino, independência com
relação a estereótipos marca atualmente a
moda que vem das ruas (streetwear).

Fonte: http://www.dandimoderno.
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Corpo e moda:
por uma compreensão do
contemporâneo

OLIVEIRA, A. C.; CASTILHO, K. Corpo e moda: por uma compreensão do contemporâneo. São
Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

Plano de atividade 1
Capítulo - “Descosturando gêneros: da feminização das artes têxteis às subversões contemporâneas”, por Ana Paula Cavalcanti Simioni
Conceito
O estatuto cultural das obras têxteis é, na nossa sociedade, perpassado por ambiguidades: pode-se considerar um
vestido uma obra de arte? E os bordados realizados por donas de casa prendadas, como devem ser classificados?
Uma toalha em bilro ou em renda exige, sem dúvida, uma sofisticação técnica, mas, então, por que são considerados
artesanais, em vez de artísticos? Quais são os limites e os critérios que impingem a alguns objetos apenas a transmutação, ou alquimia (como sugere Pierre Bourdieu), mediante a qual estes deixam de ser “comuns” e adquirem esse
estatuto mágico e aurático de obras de arte? (p. 11).

Aplicação
A técnica para confecção de renda de bilro é um processo essencialmente
artesanal embora tecnicamente sofisticado

Hoje em dia é muito fácil entrar em uma loja ou
até mesmo em um site na internet e comprar uma
peça de roupa sem nem saber onde, quando ou
como foi fabricada. No mundo em que a tecnologia está sempre inovando, os processos artísticos
manuais estão cada vez mais difíceis de serem
encontrados.
A grande maioria das pessoas desconhece a palavra “alta costura”, que é costurar uma peça inteira
à mão. São coisas que todos deveríamos dar valor,
pois sendo de alta costura ou não, a peça que você
está vestindo agora com certeza foi passada pelo
menos uma vez na mão de um profissional.

Fonte: http://www.brasilcultura.com.br/cultura/artesanato-brasileirohistoria/

O profissional da área sabe perfeitamente como
manusear a peça até fazê-la chegar à loja, do projeto ao corte do tecido até a costura final, como
vemos no pequeno exemplo da foto.
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Consumir é ser feliz”, por Denise Bernuzzi de Sant’Anna
Conceito
Na sociedade ocidental atual, a anatomia não é mais considerada um destino, como dizia Freud, mas uma matéria-prima viva, a qual cada um de nós tem que levar a sério, pois somos cada vez mais os únicos responsáveis por nossa
aparência corporal, o grau zero do nosso ego. Nessa lógica de autoexpressão corporal, a moda adquiriu autonomia,
pois a evolução conceitual da noção do corpo deu à moda toda a sua liberdade contemporânea relacionada à reconstrução das aparências.
A grande vitalidade e criatividade da moda de hoje se transplantou nos novos imaginários do corpo, imaginários esses
que sempre fazem do corpo o principal vetor da comunicação social. Extensão do corpo e do ego, a roupa que usamos
é o meio privilegiado de afirmação do nosso ego, ou, como bem diz o antropólogo inglês, Ted Polhemus, cada um de
nós é a sua própria marca, o seu packaging pessoal... a sua própria mercadoria estilizada. Lidamos com o nosso corpo
como se estivéssemos num supermercado de estilos, sempre procurando se vender da melhor forma possível. Este
capitalismo incorporado multiplicou as possibilidades de criação da nossa imagem, e o nosso corpo virou o suporte
privilegiado de inúmeras técnicas de Body Modification (p. 105).

Aplicação
Todas as pessoas possuem um estilo próprio. Uns sérios, outros extravagantes, uns que não ligam para a moda, mas entram
em alguma loja e escolhem uma peça que mais os agrada, outros que ligam demais e sempre estão comprando novidades.
E ainda há os de estilos musicais, em que a pessoa se veste conforme gosta de um determinado tipo de música. Isso tudo faz
parte da sociedade em que vivemos, na qual a aparência vale mais do que muita coisa.
Quando dizemos que a aparência de uma pessoa tem que ser boa, isso vale tanto para uma boa noite de sono como até a
maneira de se vestir. Em uma entrevista de emprego, se o chefe da empresa achar que o entrevistado está mal vestido, ele
já o descarta. Isso, infelizmente, também vale para tatuagens e piercings, que, embora hoje isso já sejam técnicas comuns na
sociedade, ainda existe o preconceito contra elas. Mas
isso não interfere no gosto das pessoas que apreciam
ou se identificam com as técnicas de body modification.
Com a popularização do body modification, as pessoas passaram a ver além da moda no sentido de apenas
vestir. Passaram a usar outros adornos no corpo para se
sentirem confortáveis consigo mesmas ou para chamar
a atenção da sociedade para as questões envolvidas na
vida de quem usa essa técnica. Com isso, essas pessoas
não se comunicam ou se expressam somente com as
roupas que usam, mas conseguem, com a ajuda do
uso do corpo, comunicar-se com “tribos” parecidas,
mudar conceitos culturais e transformar ou passar
informações para a sociedade atual, que a cada dia
está mais adepta a este novo estilo na moda global e
que cada vez mais usa a moda para estabelecer regras,
conceitos, restringir lugares e impor status financeiro.
“O body modification até pode ser apelativo e negativo
perante a sociedade, mas todos devem aceitar o outro
como ele é, porque, como diz o ditado, “quem vê cara
não vê coração”.

A mexicana Maria Hose Cristerna disse que implantou
os chifres de titânio sem anestesia.
Fonte: http://brucemhood.wordpress.com/2011/09/03/
extreme-body-modification/
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Plano de atividade 3
Capítulo - “História e moda”, por Daniela Calanca.
Conceito
Ao longo da história, a associação imediata entre consumo e felicidade foi diversas vezes fortalecida, adquirindo
o aspecto de “coisa natural”, como se desde a aurora dos tempos o consumo tivesse necessariamente o dever de
promover alegria. No entanto, nem sempre a associação entre as experiências sugeridas pela frase “consumir e ser
feliz” tendeu a ser considerada normal e incontestável. Em grande medida, o par formado entre felicidade e consumo
foi, ao contrário do que aparenta, historicamente construído. Seu idílio, hoje forte e assíduo, necessitou contar com o
desenvolvimento de uma economia voltada para os cuidados do corpo individual, aliada a uma política de transformar
o prazer físico em norma banalizada e a compra de produtos para a saúde, higiene, beleza e conforto uma maneira de
construir imagens de si avessas à fragilidade dos laços sociais e à instabilidade dos sentimentos em desenvolvimento
na época contemporânea (p. 57).

Aplicação
Os dias atuais se resumem a uma busca constante pela felicidade, principalmente a estampada pela mídia. Poucos pensam
buscar a felicidade para suprir o “ser feliz”, que, ;,para alguns, é ter o produto do momento, que todos estão usando, o produto
da propaganda, o creme fácil do rosto perfeito, a roupa de marca conhecida, sapatos e bolsas de uma propaganda perfeita que
mostra o estilo que a pessoa quer para si. Para essas pessoas, a felicidade se resume, muitas vezes, a uma emoção fornecida
pelos produtos que as fazem felizes.

A ex-primeira-dama das Filipinas Imelda
Marcos tinha cerca de 3 mil pares de sapatos.
Quando ela e seu ex-marido, Ferdinand
Marcos, foram expulsos do país em 1986,
deixou pelo menos 1.220 pares para trás, que
hoje estão destruídos pela ação de cupins e
inundações. Da coleção, cerca de 765 pares
de grifes caras permanecem conservados no
museu de Marikina.
Do extravagante guarda-roupas, constavam
ainda 888 bolsas, 508 vestidos longos, 71
óculos escuros e 15 casacos de pele de mink.

Fontes:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/09/colecao-de-sapatos-de-imelda-marcose-danificada-por-cupins-e-inundacoes.html
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/imelda-marcos-primeira-dama-dosmais-de-mil-pares-de-sapatos-10539079
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Imagens do trabalho da fotógrafa sueca Sannah Kvist, na exposição “All I Own” (tudo que tenho): crítica ao aconsumismo e convite à reflexão
sobre a real necessidade dos objetos que acumulamos com o tempo.
Fontes: http://www.nopatio.com.br/tag/consumismo/ e http://sannahkvist.se/projects/all-i-own/
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Sociologia da
moda
GODART, F. Sociologia da moda. São Paulo: Senac, 2010.

Plano de atividade 1
Capítulo - “Afirmação: a moda entre o indivíduo e a sociedade”

Conceito
“Moda”, do latim modus, designa a maneira de fazer, compartilhando nesse caso o sentido do termo inglês fashion, que
deriva do francês façon [feitio] [...]. A moda é, portanto, a maneira ou a forma de fazer alguma coisa, e, em particular,
de vestir-se, comer, falar, etc. (p. 29-30).

Aplicação
O sociólogo Godart (2010), em seu livro Sociologia da moda, propõe que moda, em primeiro lugar, é a diversidade das práticas
e das representações, das maneiras ou formas de fazer e de ver. Compreender a moda implica, por conseguinte, compreender
a mudança social.
A moda, ao mesmo tempo que é vista apenas como a indústria do luxo e do consumo, é também um fator de diferenciação e
identificação social, já que gera símbolos e transforma tecidos e materiais em objetos portadores de significados. A partir daí, grupos e indivíduos enfatizam sua inclusão social por meio de processos de descrição identitária. Portanto a moda depende de certos
sinais, pois a partir deles desenvolvem seus fenômenos de identificação e diferenciação, pois, ao escolher suas roupas e acessórios
os indivíduos reafirmam sua inclusão ou não em determinados grupos sociais, culturais, religiosos e políticos. Assim, a moda pode
ser considerada o principal elemento de produção e reprodução do social, compondo-se de várias facetas, por exemplo, roupas
reconhecíveis e de gosto musicais específicos, ideias políticas em comum, ambiente de trabalho, etc. Assim, a moda se torna não
apenas estética e social de maneira hierárquica, mas também interagindo em vários outros campos culturais, proporcionando aos
grupos e indivíduos sinais para que possam basear seu estilo e sua identidade perante a sociedade. É fácil reconhecer, por exemplo,
os punks, que expressam por meio de suas vestimentas o espelho do mundo na visão deles.
Os góticos, que ressaltam sua individualidade; os esqueitistas, com suas roupas urbanas; os sertanejos, que afirmam suas
origens pelas vestimentas, entre diversos outros grupos que vemos nas ruas a todo o momento. São tradições baseadas em
subculturas, em torno de práticas e representações culturais particulares, especialmente quanto ao vestuário. Portanto, a moda
tem função não apenas econômica, mas também social, pois atinge os vários fatores que cercam a sociedade e o indivíduo.
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Imperialização: a moda sistematizada”

Conceito
A moda, portanto, tornou-se um fenômeno importante, que é encontrado em numerosos domínios da vida social. Seu
poder como formação social encontra-se não somente na sua capacidade de refletir as evoluções socioeconômicas
do momento, mas também de provocá-las. (p. 138-139).

Aplicação
A moda, por ser um fator social total que envolve esferas sociais particulares, como por exemplo, se vista como forma de
expressão e identificação (e assim, automaticamente como forma de diferenciação), envolve um conjunto de instituições que
produzem vestuários portadores de significado que os indivíduos utilizam para suas afirmações identitárias. Assim, a moda
acaba sendo também referência para vários tipos de culturas.
Portanto, a moda pode ser vista como um império, no que se refere ao ponto de vista em que ela é quem define e explora a
personalidade, gostos, e até mesmo a bagagem cultural de cada indivíduo. É por meio da moda que afirmamos quem somos.
Assim, a moda constrói sua responsabilidade perante a sociedade moderna e passa a ser vista não apenas como indústria
do luxo e do superficial, mas também como um estudo sociológico que envolve os mais diferentes períodos da história e os
indivíduos, relacionando-os diretamente com as ciências humanas, políticas e econômicas.

Plano de atividade 3
Capítulo - “Autonomia: emergência e dinâmica dos estilos”

Conceito
Outro princípio da moda tal como o conhecemos hoje em dia é sua autonomia como atividade criadora, que assim
como todos os outros princípios, ela é fruto de um longo processo histórico. Simbolicamente, foi a rainha Maria Antonieta (1755-1793) quem permitiu seu desenvolvimento. Antes de Maria Antonieta a moda estava submetida às imposições
e escolhas dos poderosos, e as tendências emergiam principalmente de dinâmicas externas ao ambiente da moda. Com
Maria Antonieta, a moda emancipa-se e torna-se um campo autônomo que obedece a suas próprias lógicas. (p. 69).
Um estilo pode adaptar-se àquilo que há de estável nas escolhas indumentárias de um indivíduo, de um grupo ou de
uma casa de moda e, por extensão, de qualquer outro protagonista social. [...] o estilo é um conjunto de influências
diversas relativamente estáveis. (p. 71-72).

Aplicação
Baseando-se nas afirmações de Godart (2010), concluímos que o estilo é um conjunto de influências externas diversas, que
consistem na junção de forças culturais, econômicas, políticas e sociais, e é o que determina diretamente as mudanças na moda.
Portanto, a moda não surge de um vazio social, e sim de referências que se combinam entre si e formam assim novos estilos,
novas referências. Desse modo, um indivíduo facilmente influenciável se juntará a um tumulto ou adotará um estilo somente se
uma ou duas pessoas ao seu redor assim também o fizerem. Em compensação, um indivíduo dificilmente influenciável somente
se juntará a um tumulto ou adotará um estilo se uma proporção significativa dos indivíduos que compõem o seu ambiente
participar das mesmas ações.
Atualmente, estas pessoas que ditam moda, que quebram barreiras fora das passarelas são as chamadas it girls. Elas, com sua
autenticidade, conseguem criar estilos diferentes, que são copiados ou que inspiram um grande grupo de pessoas que as segue.
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Tendência gótica nas passarelas.

Fonte: http://4.bp.blogspot.
com/-56bgB ueJI7U/UTz7sSyTqiI/
A A A A A A A ACZs/mp9e
pys6g7M/s1600/gotico2.gif

Rainha Maria Antonieta - (it girl do século XVIII).

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta
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A roupa Punk surgiu da rebelde subcultura Punk
Rock na década de 1970, reconhecida por suas
colores escuras e seus acessórios de metal.

Fonte: http://todosloscomo.com/2010/
09/05/como-hacer-ropa-punk/

Agyness Deyn (ousada e alternativa).

Gêmeas Olsen, autênticas e clássicas (it girls).

Fonte: http://commons.wikimedia.org/
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Moda e identidade:
a construção de um estilo
próprio
EMBACHER, A. Moda e identidade: a construção de um estilo próprio. 3. ed. São Paulo: Editora
Anhembi Morumbi, 2004.

Plano de atividade 1
Capítulo 1 - “Sobre a identidade”

Conceito
A identidade-metamorfose é a articulação de todas as personagens, articulação de igualdades e diferenças, constituindo e constituída pela história do sujeito no movimento diacrônico – personagem-bebê, personagem-moleque,
personagem-menino, etc., – e no movimento sincrônico – personagem-professor, personagem-homem, personagem-pai, etc. – dessa mesma história. (p. 23).

Aplicação
A identidade-metamorfose é diferente da identidade estática,
que identifica a pessoa pelo resto da vida. Por exemplo, dentro
de nossa própria família, os sobrenomes nos tornam um grupo,
mas é nosso nome, ou nossa “griffe” que nos destaca e nos
torna diferentes, com identidade própria (isso nos mostra que
a identidade se desenvolve na igualdade e diferença dos seus
atos). Em cada fase de nossa vida absorvemos uma identidade
desde bebê na qual pegamos as referências familiares e nos parecemos com eles; porém, conforme crescemos e percebemos
a possibilidade de moldar o futuro com escolhas próprias, são
essas escolhas que moldam nossa própria identidade.

Angelina Jolie e filhos. Segundo a atriz, a filha Shiloh (direita) gosta
de escolher o que vestir, geralmente roupas para meninos.

Na moda, nosso personagem muda conforme nossa vida,
quando criança nos vestimos de acordo com o gosto dos pais,
na juventude nos vestirmos como nossos colegas para não nos
sentirmos excluídos. E na fase adulta escolhemos ser escravos
da moda ou ter um estilo próprio, no jeito de nos vestirmos, e a
nossa atitude mostra quem somos e quem queremos ser.
Fonte:http://www.sologossip.it/wp-content/uploads/aj3.jpg
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Plano de atividade 2
Capítulo 3 - “Consumir é ser feliz”, por Denise Bernuzzi de Sant’Anna
Conceito
Nas histórias narradas pelas entrevistadas, identificamos uma tendência de movimento da mesmice à mesmidade.
Enquanto na infância e na adolescência, de maneira generalizada, ocorre uma sucessão de re-posições de identidades
pressupostas – com o vestuário sendo ditado pelos pais ou pelo grupo – na juventude, quando aumenta o poder de
reflexão, existe uma preocupação em não re-por automaticamente essas identidades, expressas pela busca de um
estilo próprio de se vestir. (p. 63)

Aplicação
Neste terceiro capítulo ocorreu uma entrevista para jovens de classe social A, que nos fala como foram sua transição para
um estilo próprio. Notei que na primeira infância a criança não tem noção de que roupa escolher, e seus pais o vestem do jeito
que eles gostam ou acham que combina com a criança. Quando fica um pouco mais velha, quer brincar, correr, subir em árvore
como toda criança normal, mas se for menina, fica impossibilitada de subir em árvore ou fazer isso usando saia; então usa-se
uma roupa mais adequada para brincar, como tênis, bermuda e camiseta. Quando chegam à pré-adolescência querem se
sentir neutras, colocando uma roupa igual à dos outros. Na adolescência tudo muda, seu corpo, seu pensamento, e com isso,
a moda. A maioria das entrevistadas mostra que foram escravas da moda, que queriam acompanhar a moda do momento.
Mas da juventude para a fase adulta a pessoa tem mais reflexão em relação ao que deve vestir, em que lugar, horário e sobre
seu estilo próprio; isto é, a identidade da pessoa não está ligada ao modismo, ou a estilos alheios, mas em sua mesmidade.

Plano de atividade 3
Capítulo 4 - “O estilo próprio – concluindo”
Conceito
A partir da análise das entrevistas e da história focal de vida, podemos obervar que a importância dada ao vestuário, ao
longo do processo de construção da identidade, varia de acordo com a idade e o poder de reflexão do indivíduo. (p. 96).

Aplicação
O capítulo nos mostra que a importância dada ao vestuário começa desde a primeira infância, com interesse das mães de
nos vestirmos a seu gosto. Na segunda infância buscamos imitar nossos responsáveis; no caso, as garotas buscam se espelhar
em suas mães.
E na adolescência, queremos nos sentir neutros, todos com um conceito igual, e quem não concordava era tido como diferente. Éramos escravos da moda, mas com o amadurecimento e muita reflexão, vemos que a moda é feita por nós mesmos;
usamos o que nos faz bem, criamos nosso estilo e passamos a não ser tão influenciáveis.
Vejo-me como alguém com estilo próprio; não gosto de imitar a moda como antes; uso roupas que me fazem me sentir bem
e bonita comigo mesma; isso foi uma evolução, pois era totalmente escrava da moda. Hoje estudo Moda não para implantar
escravidão nas outras pessoas, mas sim querendo mostrar as roupas adequadas para cada corpo, e com isso passando o bem-estar na vestimenta, não usando tudo só porque está na moda.
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A linguagem das
roupas

ALISON, L. A linguagem das roupas. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

Plano de atividade 1
Capítulo - “A roupa como um sistema de signo”
Conceito
Por milhares de anos os seres humanos têm se comunicado na linguagem das roupas. Muito antes de eu ter me
aproximado o suficiente para falar com você na rua, em uma reunião ou festa, você comunica seu sexo, idade e classe
social através do que está vestindo – e possivelmente me fornece uma informação importante (ou uma informação
falsa) em relação a seu trabalho, origem, personalidade, opiniões, gostos, desejos sexuais e humor naquele momento.
Talvez eu não seja capaz de colocar em palavras o que observo, mas registro a informação inconscientemente e você
faz o mesmo, simultaneamente, em relação a mim. Quando nos conhecermos e conversarmos já teremos falado um
com o outro em uma língua mais antiga e universal.
A afirmação de que a maneira de vestir tem uma linguagem, embora soe como um homem descobrindo um disco
voador em seu quintal, não é nova. Balzac, em Uma filha de Eva (1839), observou que para uma mulher o vestido é
“uma manifestação continua de pensamentos íntimos,
uma língua, um símbolo”. Hoje, como a semiologia está
na moda, os sociólogos nos dizem que também a moda é
uma linguagem de signos, um sistema não verbal de comunicação. O estruturalista francês Roland Barthes [Sistema da moda. Companhia Editora Nacional], por exemplo,
em “The Diseases of Costume”, fala da indumentária teatral
como uma espécie de escrita, da qual o elemento básico
é o signo. (p. 19).

Aplicação
A roupa é uma das primeiras linguagens observadas, é um
pré-reconhecimento de um indivíduo, observamos isso nas ruas.
A linguagem que muitas tribos urbanas, como por exemplo,
punks, góticos, hippies, desenvolvem são exemplos importantes para o mundo da moda, assim como um executivo que
utiliza de seu terno para mostrar seriedade, ou um médico,
que utiliza a roupa branca, possuem sua linguagem e sua
vestimenta.

Fonte: Thinckstock / Getty Images
Moda hippie-chic para o verão
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moda
0 As roupas nos mostra muito mais do que imaginamos, tanto que
a moda acontece e começa nas ruas, virando, depois, gosto coletivo.

O espartilho, no século XVI, era peça do vestuário feminino
obrigatória que tinha a finalidade de disciplinar a postura.

Plano de atividade 2
Capítulo - “Moda e tempo”
Conceito
Embora os indivíduos tenham sido frequentemente censurados por
se vestirem como jovens ou velhos demais, às vezes a própria moda
cometeu o mesmo crime. Em determinados períodos da história,
toda uma geração de carneiros – sem mencionar alguns lobos – usou
roupas de cordeiro; em outras épocas, os estilos que prevaleceram
para homens e mulheres sugeriram maturidade avançada, conferindo ao jovem uma aparência de meia-idade. Essas mudanças na
moda não são arbitrárias e extravagantes, como alguns escritores
sobre o vestuário alegam, mas o sinal externo e visível de profundas
alterações sociais e culturais. Como dois sociólogos americanos colocaram, “as mudanças em estilos fundamentais indicam mudanças
nos papéis sociais e nos conceitos de si mesmos dos membros dessa
sociedade”. (p. 74).

Fonte: http://makeupeasyy.blogspot.com.
br/2013/01/historia-da-moda.html

Aplicação
Se observarmos a história da vestimenta, principalmente a feminina, podemos analisá-la como um fator de expressão, seja ela
positiva ou negativa. Ela tem um importante papel social e cultural. Isso mostra a opressão em que a mulher vivia. Um exemplo
é o uso dos espartilhos apertadíssimos, das estruturas na saia, que muitas vezes impossibilitava-a de sentar.
Hoje, com a liberdade que a mulher conquistou, expõem, em sua forma de vestir, que é muito mais livre, que se pode usar
saia, calça, já que essa mulher vai continuar sendo a mesma pessoa.

Plano de atividade 3
Capítulo - “Moda e opinião”
Conceito
O iniciante em qualquer língua ou dialeto sente dificuldades em comunicar até as ideias mais simples. Por outro lado,
quando aqueles que compartilham não só a língua, mas também o sotaque e o vocabulário, se reúnem, a conversa
logo se torna fluente e complexa. Da mesma maneira, aqueles que partilham uma linguagem das roupas podem
interpretar os trajes uns dos outros para obterem informações sobre questões mais individuas e sutis que idade,
nacionalidade ou naturalidade, e status. Por meio de sinais que talvez passem despercebidos para um forasteiro,
conseguem identificar, um ao outro, como radical, liberal, conservador ou reacionário, e, muitas vezes, adivinhar sua
ocupação e gostos culturais. (p. 167).

Aplicação
A roupa é uma forma de linguagem e de opinião. Através dessa comunicação é que vemos que a opinião vem mudando com
o passar do tempo; exemplo disso é o uso do chapéu, que antigamente era um elemento importante da vestimenta e símbolo
de respeito. Hoje é parte dispensável, visto como um ornamento, principalmente utilizado por pessoas com estilo e ousadia.
Com isso vemos que a moda provoca opinião, seja ela cultural, histórica, social, ajudando na comunicação.
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Marketing & moda
COBRA, M. Marketing & moda. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Senac/Cobra, 2007.

Plano de atividade 1
Capítulo - “O mercado de moda”
Conceito
A moda faz o consumidor
Muitas pessoas se expressam por meio de produtos de moda: uma roupa, um celular, um notebook, uma joia, um
carro. Embora esse tipo de comunicação não verbal seja mais importante para uns do que para outros, o fato é que
determinadas marcas são fetiche.
Por essa e por outras razões é que o marketing trafega pela mente das pessoas procurando descobrir necessidades
e desejos explícitos e ocultos, com a finalidade de desenvolver produtos que, por serem de moda, se transformem
rapidamente em objetos de desejo. (p. 17).

Coco Chanel (1883-1971).

Aplicação
O desejável se torna necessário. Como dizia Coco Chanel (1883-1971), “o luxo
é o supérfluo que você tanto necessita”.
A meu ver, a moda tem um poder incrível sobre as pessoas: ela é capaz de
mostrar personalidade, caráter, aspecto cultural, classe social, estilo musical,
influência religiosa; as pessoas usam-na para expressar sentimentos e mostrar
quem elas são, o que pensam, embora nem todos achem isso importante. No
entanto, a moda deixa de ser uma bobagem feminina, ligada a coisas fúteis
e passa a ser um fenômeno social. E, com isso, há um marketing para que as
pessoas acessem isso como uma necessidade, como um desejo que possa
transparecer ou não. E as marcas buscam desenvolver produtos que, por serem
de moda, sejam objetos de desejo.
Determinadas marcas viram fetiche, desejadas por uma maioria; afinal, quem
não gostaria de usar um produto de moda de uma marca conceitual? E não
falo só de roupa não, a moda se torna ampla; objetos de moda vão do carro, do
celular ao esmalte de unha; ela se amplifica cada vez mais. E ficamos cada vez
mais ligados à moda, com toda a liberdade que ela nos oferece, ao deixarmos
de ser “normais” e aceitos com todo um diferencial.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Publicidade e promoção de vendas no mundo fashion”
Conceito
Merchandising e vitrinas
Hoje a vitrina da loja de moda não é mais apenas mise-en-scène, mas é também um mise-en-spetacle. A vitrina pode
ser relativamente simples e econômica em relação a outras mídias, mas devido a sua presença quase íntima entre o ver
e o ter, entre o contato visual e a materialização da ação de compra, isto é, entre o sabor do olhar e o poder tocar, quase
que imediato, faz acontecer uma relação humana muito próxima, e é isso que o homem social procura, precisa e quer [...].
A encenação de uma vitrina valoriza o produto real pelo manuseio de vários elementos, como técnicas de cenografia,
e faz com que o objeto exposto mereça ser visto. Pelo olhar, há o encontro do significado do produto e sua essência.
De simples objeto, ele se torna interesse e chega até mesmo a ser precioso, graças ao investimento nesse espaço do
imaginário e do desejo - ou da própria ilusão da necessidade. [MEIR, Huguete; DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas entrevistas: merchandising visual. São Paulo: Editora Senac, 2004]. (p. 199).

Aplicação
Assim como o autor Marcos Cobra, concordo no quão a vitrina tem um papel muito importante na moda, mesmo que ela seja
mais simples que a mídia. A vitrina representa um contato direto com o consumidor; a intimidade entre o ver e ter, e a partir daí
mostra aquilo que está sendo vendido, de forma com que o consumidor passe a querer como se fosse uma necessidade. Ou
seja, a vitrina tem um papel muito mais importante do que apenas combinar peças e expô-las; tem todo um marketing direto,
uma cenografia que mostra não só produtos, mas ideias, que viram o desejo do consumidor, e é através dessa vitrina, desse
contato íntimo, que o consumidor passa a ver, a querer desejar aquilo que esteja na vitrina.
Acredito que para a construção de uma vitrina, para que haja um sucesso direto, é válido se informar sobre tudo aquilo que
está no mercado da moda, e o que ainda vai entrar. Isso é muito importante, e quando digo mercado da moda, não são somente
roupas, bolsas e sapatos, mas também eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, enfim, tudo que possa ser um objeto de moda.
A meu ver: a moda não é mais só roupas e sapatos, a moda domina um mercado muito grande porque ela passa a ser tudo
Vitrine de Natal com projeto da Maison Chanel na loja de departamentos Printemps, em Paris, em 2011, por Karl Lagerfeld.

Fonte: http://www.conexaoparis.com.br/2011/11/23/vitrines-de-natal-do-printemps/

43

44 GUIA DE ESTUDO COMENTADO

moda
aquilo que, por algum motivo, virou um objeto de desejo, seja uma câmera fotográfica ou um perfume. Então tudo aquilo que
está na moda ou vai entrar na moda tem que ter um destaque nessa vitrina; com conceitos, é preciso uma divulgação desses
produtos até que se atinja o consumidor – nós passamos a querer aquilo que está na moda.
Quando a vitrina não está bem feita, muitas vezes as pessoas nem entram, ou nem reparam, porque a vitrina mostra aquilo
que a loja é, não só o que a loja tem de melhor. Concluindo, quando passamos nas ruas, ficamos encantados com as vitrinas
bem feitas e passamos a querer e desejar tudo aquilo que ali se mostra. Ou seja, os vendedores, donos de lojas, têm de dar uma
atenção muito à montagem de uma vitrina, para que consigam um retorno maior e direto com aquilo que vendem.

Plano de atividade 3
Capítulo - “A moda é uma artimanha demoníaca?”
Conceito
A compra compulsiva e as tentações demoníacas
A compra por impulso é uma resposta momentânea e pontual motivada pela mídia e outros elementos do composto
de marketing, enquanto a compra compulsiva é recorrente, irracional e motivada internamente por sentimentos e
emoções negativas.
As pessoas materialistas tendem a expressar seu sentimento por meio da compra. Essas pessoas creem que a felicidade
na vida advém da posse de bens. Dessa maneira, compram mais do que as suas necessidades. “Ter bens materiais para
viver é diferente de viver para ter bens materiais.” Comportamentos como o consumo conspícuo e a compra compulsiva são tidos como resultados diretos da valorização excessiva dos bens materiais na sociedade capitalista. (p. 222).

Aplicação
Se o diabo veste Prada, como diz o título do filme com a atriz Meryl Streep, a moda vive entre o céu e o inferno. Acredito que,
quando um produto de moda entra no mercado, ele pode ou não agradar às pessoas, e o meio de divulgação das mídias faz
com que, quando bem visto, vire objeto de desejo, mas quando não é bem visto pelas mídias, reduz-se muito a possibilidade
de sucesso, pois será preciso criatividade na criação e muita competência. Onde o marketing entra, buscando cada vez mais
tocar os consumidores, seduzi-los, para que eles desejem o produto.
Consumidores que compram por impulso ou por compulsão
não conseguem resistir aos apelos do marketing.

Segundo Tejon, o luxo está cada vez mais visível e acessível para todos.
Luxo é aquilo que se quer ter, pois esse querer é sinônimo de conquista,
status e reconhecimento. Penso que com toda essa mídia, essa divulgação,
essas vitrinas que tendem a seduzir o cliente, esse acesso que o consumidor tem cada vez mais a tudo que está na moda, surgem os consumidores
que compram por impulso ou compulsão. No entanto, como Marcos Cobra expõe, a compra por impulso é um reflexo, uma resposta momentânea
e pontual motivada pela mídia e pelo marketing, então, muitas pessoas, ao
terem esse contato, compram por impulso, por modismo, pelo marketing,
pela mídia; já a compra compulsiva é irracional e motivada internamente
por sentimentos e emoções negativas. As pessoas materialistas acreditam
que a felicidade e a realização pessoal estão nos objetos materiais, na
posse de bens, expressando seus sentimentos por meio de mais compras,
como forma de reduzir problemas de ordem pessoal, familiar, profissional,
ou por motivos sociais.
Fonte: Thinkstock / Getty Images
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Corpo e moda:
por uma compreensão do
contemporâneo

OLIVEIRA, A. C.; CASTILHO, K. (Org.). Corpo e moda: por uma compreensão do contemporâneo.
Barueri-SP: Estação das Letras e Cores, 2008.

Plano de atividade 1
Capítulo - “Consumir é ser feliz”, por Denise Bernuzzi de
Sant’Anna
Conceito
Ao longo da história a associação imediata entre o consumo e a felicidade foi
diversas vezes fortalecida adquirindo o aspecto de “coisa natural”, como se
desde a aurora dos tempos o consumo tivesse necessariamente o dever de
promover alegria. (p. 58).

Aplicação
O consumo excessivo hoje em dia é muito divulgado nos meios de comunicação. Por exemplo, quando assistimos à televisão, há sempre propagandas
comerciais divulgando seus produtos.
O marketing e a publicidade apelam para todos os sentidos do consumidor,
como explicou o palestrante Marcelo Tomaz (palestra: Construindo marcas
poderosas, Unifran, 9/5/12), seja pelo olfato, como, por exemplo, um perfume
jogado em uma loja, alguma música ou sinal sonoro como, por exemplo, o “vem
ser feliz” do Magazine Luiza. Ou seja, esses modos usados pelos divulgadores
de marcas de alguma forma conquistam o consumidor tanto pelo consciente
quanto pelo inconsciente.

O corpo e a moda: trabalho de fotografia do qual
o tema era primavera-verão. As cores alegres
combinam com a expressão do sorriso da modelo;
a posição corporal e o tecido utilizado nos passa a
sensação de leveza.

A moda e o consumo também andam juntos pelo fato de haver constante busca de novas tendências e mudanças de coleções
também propagadas pela mídia por meio de ícones da moda ou atores famosos. Estes despertam o desejo dos consumidores.
O outro fator também observado são as maneiras de chamar a atenção dos clientes, usando cores fortes nas propagandas e,
além de tudo, nas promoções (50% OFF, tudo pela metade do preço), o que desperta ainda mais o desejo de obter o produto
propagado por ofertas arrasadoras!
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Visualidade processual da aparência”, por Ana Claudia de Oliveira

Conceito
Um conjunto de modos de presença estabelecido por uma pluralidade de aparências define a visualidade do sujeito
e lhe confere também visibilidade social. [...]
Assim, essa construção é dinâmica e as aparências do corpo vestido (OLIVEIRA, 2007) podem ser tomadas como um
dos alicerces da construção identitária. [...]Toda e qualquer mudança da aparência é uma mudança da manifestação
do corpo vestido, que se edifica em dois planos de pressuposição recíproca entre o plano da expressão e o plano do
conteúdo. (p. 93-94).

Aplicação
Desde a decisão da compra da roupa até a usarmos, identificamo-nos com ela por vários fatores impostos até pelo nosso
subconsciente, o humor, tempo climático e influências impostas pela sociedade. De certo modo, porém, carregamos nossa
identidade em nossas roupas e nosso modo de comportamento.
Durante nossas vidas passamos por várias mudanças – essas mudanças também nos influenciam em relação ao tipo de
vestimenta usada, atitudes e ações, os valores propostos por um mundo de beleza, elegância, glamour.
O modo de nos vestirmos mostra o que se passa durante todo esse processo de transformações e influências, representando
o que somos.

Consumidores comprando: a linguagem da roupa.

A linguagem da roupa: as transformações
pelas quais passamos durante nossa vida.
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Plano de atividade 3
Capítulo - “O corpo mídia: modos e moda”, por Carlos Gardin
Conceito
O corpo é considerado o primeiro veículo de comunicação e expressão utilizado pelo ser humano para a produção,
reflexão e análise do conhecimento. [...]Moda é linguagem, é um sistema constituído de signos que indica uma forma
de expressão, de comunicação. (p. 75-76).

Aplicação

A linguagem do corpo e da roupa é usada pela moda, pelos fotógrafos, artistas,
e por nós, e é interpretada individualmente de uma maneira diferente.
O modo de nos expressarmos por meio de nossas atitudes, escolhas e comportamentos quanto à escolha de uma roupa revela de certa forma o que estamos
sentindo; nós nos expressamos de um modo oculto pelas roupas.
Quando Gardin (2008, p. 76) diz “o indivíduo expressa, portanto, uma atitude,
um comportamento pela linguagem da roupa, das cores, dos adereços” expressa
sua adesão a uma determinada ”tribo”, pois nos vestimos da maneira que nos
sentimos; se estamos felizes, queremos ficar irradiantes, então colocamos a
roupa mais colorida, e, do mesmo modo, se estivermos de mau humor, nem nos
importamos tanto assim.
A roupa que usamos e a maneira que a usamos também servem para nos distinguirmos de grupos ou classes sociais com as quais convivemos. Por exemplo,
pessoas que usam grifes famosas são conhecidas como “Patricinhas”, assim
como os que andam de roupas pretas e cabelos lisos com franjas são conhecidos
como “emos”.
Conclui-se que a maneira que nos vestimos mostra de uma maneira geral quem
somos, o modo e o meio em que vivemos.

Influências impostas pela sociedade.
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Consumo de moda:
a relação pessoa-objeto

MIRANDA, A. P. de. Consumo de moda: a relação pessoa-objeto. São Paulo: Estação das Letras
e Cores, 2008.

Plano de atividade 1
Capítulo - “Consumo simbólico”

Conceito
Ser consumidor é um dos papéis que o indivíduo desempenha na sociedade, em busca fundamentalmente da expressão de si mesmo consoante com a estrutura de significados por ele percebida como vigente. Os múltiplos papéis que
o indivíduo pode assumir em sociedade testemunham a sua complexidade e evolução. (p. 24).

Aplicação
Ser consumidor, acima de tudo, é uma forma de comunicação, pois o ato de consumir fala muito sobre nós; o vestuário desempenha um papel importante, pois as roupas constituem uma linguagem verbal silenciosa completa; a compra vai além da
mercadoria. Por meio do que um indivíduo usa, podemos identificar sua classe social, seus ideais e estilos, grupos no qual se
enquadra. Comprando para obter função, forma e significado, então o ato de consumir está acima do de possuir, pois, através
dele, as pessoas querem transmitir emoções e sensações de maneira coletiva, usando assim objetos para interagir socialmente.

Fonte: Thinkstock / Getty Images

Fonte: http://commons.wikimedia.org/

A tendência “destroyed”, mais
comumente aplicada ao jeans
(à esq.), foi buscar inspiração no
movimento punk para deixar a
impressão de que quem a usa é
uma pessoa com atitude e personalidade. À direita, a banda inglesa
Sex Pistols, pioneira do punk rock
nos anos 1970.
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Plano de atividade 2
Capítulo - “Moda”

Conceito
A capacidade de comunicação simbólica é possível de ser encontrada em todos os tipos de produtos, mas o vestuário
é um dos mais eloquentes e poderosos produtos que as pessoas usam para se comunicar; é uma mídia expressiva,
o objeto e seu signo de maneira altamente visual, conectado intimamente com a pessoa (proprietário), é conduzido
por ela em toda a dimensão social de sua rotina diária. (p. 54).

Aplicação
O vestuário em geral é uma referência clássica para os entendimentos e as razões do vestir; a indumentária sempre teve suas
funções na sociedade. A moda pode ser considerada um código detentor de significados, estabelecendo relacionamento com
o meio social por intermédio da roupa de quem está usando e observando quem usa. Através da moda podemos comunicar ao
mundo e a nós mesmos o que somos, mas não é simplesmente o que vestimos que mostra o que somos, mas como vestimos
e em que contexto.

Plano de atividade 3
Capítulo - “Significado das marcas”
Conceito
A publicidade e a moda juntas prometem beleza e sedução. Os anúncios de moda utilizam as necessidades e desejos
de seu público-alvo para a construção de uma linguagem específica, que comunica e afirma que a utilização de tal
marca trará benefícios que o consumidor deseja possuir. Não são utilizados textos nesses anúncios, pois é importante
para a marca de moda que esta sofra interpretações variadas. A imagem dá espaço para a criatividade. (p. 47).

Aplicação
Através da propaganda, há um jogo de associação, em que os produtos procuram comunicar a personalidade da marca;
os significados da propaganda são transmitidos para as marcas e assim usados como recursos simbólicos para construção e
manutenção da identidade. Assim sendo, há uma interação entre os produtos, suas marcas e o consumidor, pois a marca tem
que ter um simbolismo e ser funcional, para impulsionar a atitude de compra e, ao mesmo tempo, ter um porquê da compra.

Na onda do “rolezinho”, jovens da classe C adotam
marcas caras como expressão de status. Embora a
maioria delas não queira associar sua imagem ao público
do funk “ostentação”, a Lacoste adaptou o tamanho
de sua logomarca bordada nas camisas polo: jacaré
pequeno, discreto (acima.), para venda nos shoppings
de áreas ricas, e maior, com mais detalhes na roupa (à
dir.), nos shoppings instalados em bairros da classe C.

Fonte: http://allfashion-11.blogspot.com.br/2011/08/
lacoste-polo-logo.html
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/
1408358-grifes-mantem-forte-presenca-na-periferiamas-nao-assumem-classe-c.shtml
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Moda, luxo e
economia
DURAND, J. C. Moda, luxo e economia. São Paulo: Babel Cultural, 1988.

Plano de atividade 1
Capítulo 2 - Costura industrial
5. O fenômeno jeans
Conceito
Quando entram em refluxo os movimentos sociais de que se nutriu, o jean já está suficientemente implantado em todo o mundo. Entre 1966 e 1976 ele está no apogeu. Estabiliza-
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Aplicação

/

Parando para analisar, o jeans começou com uma simples ideia de Levi
Strauss: melhorar o desempenho e durabilidade da roupa dos trabalhadores
braçais que se rasgavam facilmente (1853). Conforme isso foi ocorrendo,
mudanças na modelagem e adaptações, como lavagens e adereços chegando
até nós, o jeans tornou-se peça indispensável do guarda-roupa mundial, tanto
feminino quanto masculino.

Plano de atividade 2

Os jeans, em cores e lavagens diferentes, são
peças indispensáveis no guarda-roupas

Capítulo 3: Moda no Brasil
7. Lógica e impacto do figurinismo de novela
Conceito
A relação mais peculiar entre televisão e o vestuário de massa no Brasil está certamente na prática do merchandising.
É a publicidade dissimulada no próprio interior dos programas, em particular no espaço ficcional desse fenômeno de
mídia tipicamente brasileiro – a telenovela.
O merchandising em novelas começou sob a forma de propinas oferecidas a atores, cenógrafos e contrarregras para
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deixar “inocentemente” alguma marca aparecer no vídeo, à revelia da emissora.
Percebendo aí uma evasão de receita, e querendo rentabilizar melhor “aquele intervalo que vai de um comercial a
outro”, a Globo resolveu explorar o filão, criando em 1978 a Apoio, uma agência só para cuidar do assunto (p. 98).

Aplicação
Fonte: http://www.modatenis.com.br/
blog/index.php/2011/01/03/2010-o-anoda-moda-colorida/

Não só a televisão brasileira, mas também a mundial exerce de certa forma uma
forte influência na vida das pessoas. O que aparece entre um comercial e outro,
em uma novela ou seriado, no dia seguinte populariza-se em massa, pois o que é
mostrado na televisão tem a essência de ser desejado por quem vê; as pessoas passam a querer ser aquele personagem ou adotar aqueles estilos aliados a conforto,
prazer e realização pessoal.
Não adquirindo o certo produto ou aderindo ao estilo, o indivíduo passa a se
sentir menosprezado ou inferior por não fazer parte daquele meio; com tudo isso
o homem acaba sendo transformado em uma mercadoria visual, perdendo sua
característica própria por influência da mídia e do mundo capitalista.

Plano de atividade 3

A combinação de meias brilhantes e coloridas
com sandálias altas usada pela personagem
Júlia Matos, em Dancing Days, virou febre em
todas as boates, festas e ‘discotecas’ nos anos
oitenta

Capítulo 1 - Alta Costura
2. Roupa feminina e a disputa de status
Conceito
Em outras palavras, a “seriedade” burguesa varreu o colorido e o lúdico do vestuário masculino, reduzindo-o a algo
tido como uma embalagem “prática” e “funcional”, compatível com a jornada cotidiana no escritório e com a vida
social ligada aos negócios. O resultado foi a monotonia de umas poucas cores “sérias”, que tendiam a ficar entre o
preto e o cinza escuro.
Toda a fantasia, que ficou assim negada à indumentária do homem, deslocou-se para a da mulher, a ponto de os historiadores da moda acreditarem que, ao longo dos séculos, jamais teria havido, como nessa fase, tanta discrepância
de base entre ambos (p. 26).

Aplicação
Atualmente ainda existe a disputa por status e
posição social, que é expressamente explícito em indumentárias e acessórios. Na maioria dos casos isso
ocorre mais entre as mulheres e os metrossexuais,
pelo fato de quererem estar sempre em evidência.

A moda masculina atual é mais livre e colorida

Já para os não metrossexuais, essa necessidade de
querer aparecer e disputar algum status através da
roupa não é comparado à mulher, mas isso vem se
modificando cada vez mais. Com a influência da mídia,
vêm sendo acrescentadas diversas cores e modelagens diferentes ao guarda-roupa masculino. Através
disso, a clientela masculina vem desejando roupas e
calçados de grifes famosas e objetos de valores.
Essa concorrência nunca deixará de existir, pois é
o que difere cada indivíduo na sociedade.

Fonte: http://www.pinterest.com/pin/88875792618929704/
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desafios:
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MONNEYRON, F. A moda e seus desafios: 50 questões fundamentais. Tradução de Constância
Morel. São Paulo: Editora Senac, 2007.

Plano de atividade 1
Parte II – A moda e suas interpretações
Capítulo 20 – A moda é imitação?

Conceito
Em Les lois de I’imitation (1890), [Gabriel de Tarde] coloca a imitação no princípio mesmo de qualquer atividade humana
e concebe a sociedade como um conjunto de indivíduos que se imitam entre si: “um agrupamento de seres quando eles
imitam uns aos outros, ou quando, sem imitar realmente, eles se assemelham, seus traços comuns são cópias antigas
de um mesmo modelo”. Em seguida, ele tenta interpretar os mecanismos. Quando chega, depois de ter considerado
o que chama de “as leis lógicas da imitação”, a analisar suas “influências extralógicas”, insiste primeiramente no fato
de que são “as classes inferiores das sociedades” que “copiam as classes superiores” em matéria de vestimenta, maneiras, linguagem, vícios, etc.”; em seguida, observa que “não é apenas o progresso da igualdade que é praticado por
imitação, e por imitação das classes superiores”. Mais particularmente, é o “indivíduo presumidamente superior” que
“é copiado em tudo, e parece não copiar ninguém abaixo dele, o que é quase verdadeiro”. Esse indivíduo presumidamente superior, de maneira geral ou em uma área especial, conforme os tipos de sociedades considerados, é sempre
copiado pelos outros, de maneira geral ou na área em questão. E Tarde acha que, nas sociedades contemporâneas,
“não há mais um homem que é imitado em tudo; e aquele que se imita mais, ele próprio é imitador, em certos aspectos,
de alguns de seus copiadores”. A imitação, desse modo, se “repartiu e se especializou, generalizando-se”. (p. 59-60)

Aplicação
Se pararmos para analisar o conceito, veremos que moda é um círculo cheio de dúvidas, perguntas a serem respondidas;
afinal, verdadeiramente esta frase é válida: “Nada se cria, tudo se copia”, ou não? Há verdadeiras criações a serem descobertas? Na sociedade em geral esta pergunta traz muita polêmica e discussões que de fato seriam difíceis de serem resolvidas,
pois, na verdade, hoje se torna complexo ver grandes inovações; há sempre a releitura de algo, uma época, um objeto, entre
outros. Por trás de toda grande inovação contemporânea encontramos um ponto de partida, no qual se mostram muitas vezes
perfeitas imitações. Deste modo, percebemos que não só na moda, mas sim em todas as áreas, é perturbadora a ideia de que
realmente ainda exista algo a ser literalmente inventado. Porém, na questão vestimenta, o indivíduo realmente pensa muitas
vezes inconscientemente na imitação, pois seguimos tendências, e o novo, para um hoje, pode ser velho para outro amanhã.
Concluímos então que esta é uma das questões mais difíceis de serem respondidas no mundo da moda; afinal, a moda é ou
não uma imitação?

GUIA DE ESTUDO COMENTADO
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Plano de atividade 2
Parte I – A moda e sua história
Capítulo 5 – A moda é um fenômeno ocidental?

Conceito
Sem dúvida, há uma tendência a considerar inicialmente que a moda é um fenômeno universal e que não existe sociedade que não a conheça. E poderíamos dizer, apoiados nesta posição, que a roupa, esse “traço que separa o homem do
animal” (Condorcet), tem igualmente, além de sua função de proteção, uma função de enfeite. Em quaisquer que sejam
as sociedades consideradas, das chamadas sociedades primitivas contemporâneas às civilizações antigas influentes,
por exemplo, as civilizações chinesa ou indiana, encontra-se realmente essa preocupação pelo enfeite, que alguns
não deixarão de interpretar como uma forma mais ou menos antiga de moda. No entanto, a moda como conceito e
fenômeno social é uma criação ocidental. A moda como nós a entendemos no Ocidente – perpétua mudança atingindo
o conjunto de uma sociedade – seguramente não é, e nunca foi, uma característica universal da indumentária. (p. 19).

Aplicação
Olhando diversos parâmetros da indumentária, vemos que sua trajetória não se conclui apenas em vestimentas e sim em
grandes revoluções e evoluções, concentrando suas maiores mudanças até o século XX. Deste modo, verificamos que a reforma da moda tem como base uma sociedade individualista, e que a mesma teve seu surgimento através de felizes acidentes da
sociedade, que muitas vezes se rebelavam e usavam a indumentária para esclarecer seus conceitos.
Na sociedade em que vivemos as pessoas não aceitam serem ditadas e comandadas por terceiros; sendo assim, cada indivíduo
quer revelar o seu modo de ser, pela forma com que se veste e usando a vestimenta para mostrar-se ao mundo, em grande parte
das descobertas da moda a necessidade, “e digamos muitas vezes a necessidade de ter ou apenas mostrar algo a alguém”, fez
com que se criassem mudanças radicais à cultura e outras vezes ao modo de viver de cada um. Concluímos então que a moda
não tem apensa a função de enfeite, adorno, ou proteção do ser humano; ela tem a forte função de servir como arma passiva
para o mesmo; poderia dizer então que é uma forma de mostrar que os seus conceitos também são válidos perante a sociedade.

O gosto pelo enfeite nas roupas, mesmo
em ocasiões regidas pela tradição, resulta
de certa maneira em uma versão antiga
de moda.
Fonte: Thinkstock / Getty Images
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Plano de atividade 1
Capítulo – “Madona, moda e identidade”, por Douglas Kellner

Conceito
[...] Na modernidade, a moda é um fator importante da identidade de uma pessoa, ajudando a determinar como se é
percebido e aceito. A moda oferece escolhas de roupa, estilo e imagem, dos quais se pode produzir uma identidade
individual. (p. 177).
[...] Naturalmente, a moda nas sociedades modernas foi limitada por códigos de gênero, pelas realidades econômicas e
pela força da conveniência social que continuou a ditar o que se pode ou não usar e o que se pode ou não ser [...] (p. 178).

Aplicação
De modo geral, na sociedade moderna, cada ser pode possuir ou adquirir várias identidades. No mundo de hoje a grande
maioria das pessoas é separada, denominada e até julgada pelo que usa. É clara a ligação da moda com a identidade de cada um.
Usa-se até o termo tribos urbanas, o que de certa forma é a distinção de pessoas. É como se cada grupo tivesse uma mesma
identidade, por mais que a identidade seja uma coisa de cada um, extremamente pessoal.

Plano de atividade 2
“Mulheres recuperando nossas roupas”, por Iris Marion Young

Conceito
[...] Vejo-me, e a mim mesma sendo vista. Será que essa divisão exprime a relação da mulher com as roupas, com
imagens dela própria nas roupas? Afinal, quem ela imagina ser? Podemos separar os painéis? Fico pensando se há
um jeito de tirá-lo da foto? [...]
[...] Por todo o período moderno, os artistas ocidentais representaram e santificaram imagens de roupas, associando
trajes com tipos de personagens e situações. Este modo de representar os trajes congela o convencional no natural e as
pessoas avaliam as mulheres nas suas roupas em relação à estética natural criadas pelas imagens vestidas [...]. (p. 215)
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Aplicação
Todo o capítulo de diversas formas demonstra como a moda é colocada em prática, de modo que a mulher é tida como um
reflexo do que ela vê, seja nas modelos de passarelas, artistas de televisão, astros da música, ou simplesmente alguém visto na
rua que tenha um estilo diferente. O capítulo mostra que o ser humano é um ente quase que 100% visual – o que vê vira objeto
de desejo, cobiça, ostentação e até prazer.
Fala-se que quando uma mulher vê algo nas vitrines, nas capas de revista, em filmes, novelas ou de qualquer outra forma, ela
se imagina dentro da roupa, calçando o sapato, usufruindo daquilo, e aquilo se torna um objeto de desejo, o ter, o querer, e se
imaginar de fato com “aquilo” na sociedade em que se vive hoje é muito presente, vindo daí o tal do consumismo.

Plano de atividade 3
“A moda e o olhar ‘homoespectatorial’”, por Diana Fuss
Conceito
Uma propaganda de Chanel, por exemplo, constrói de modo fantasmagórico um corpo impossível de ser pensado –
um corpo sem identidade, um corpo sem rosto ou sem superfície, que não revela quaisquer traços de identificação
além dos infletidos significantes de classe e gênero das próprias roupas [...]. (p. 232).
Esse corpo de representação em pedaços também funciona para a espectadora como um lembrete cultural da sua
fetichização, da “parte” que ela representa na negação da castração materna. Um fetiche (tipicamente as pernas, os
seios, a face ou outra parte do corpo da mulher) é um substituto para a ausência do falo maternal, um suporte ou
acessório fabricado para ocultar essa falta aterradora. Numa Simbólica patriarcal, um fetichista é alguém que está
continuamente em luta no intuito de negar a ‘verdade’[...]”. (p. 233).

Aplicação
Em especial as mulheres se encaixam perfeitamente nessas frases, justamente pelo excesso de vaidade, pela busca incansável pela perfeição tanto no corpo como no rosto, pelo consumo compulsivo, enfim, a busca pelo que é imposto pelas grandes
marcas e pelas mídias em geral.
O que se entende é que as mulheres anulam o que elas realmente são, o que elas querem ser, vontades, objetivos, e até sonhos
pelo que é imposto a elas, ou seja, tentam ser aquele rosto de comercial da TV, ou aquele corpo de anúncio de cerveja. Não só
as mulheres, como as pessoas em geral estão abandonando sua própria identidade.

Publicações especializadas em moda
acompanham – e julgam – como as
pessoas se vestem nas ruas e combinam
elementos das tendências.

Fonte: http://entretenimento.r7.com/moda-e-beleza/noticias/
certo-e-errado-veja-como-as-pessoas-usam-tenis-20101117.html
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