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RESUMO: 
 
As roupas configuram uma narrativa constituída por enredos, que se formam desde as 
tramas da costura até o sistema de vendas, passando pela articulação de funções, intenções 
e sentidos, que denunciam o contexto do criador. Para exemplificar essa questão, nos 
referimos ao trabalho do designer de moda Ronaldo Fraga, que concebe ficções por meio da 
elaboração de roupas, permitindo abrir espaço para uma relação sensível com o objeto a 
partir dos modos como o mesmo é produzido. As roupas criadas pelo designer revelam 
detalhes das marcas viscerais engendradas pelo fazer manual, que compõem uma rede de 
sentidos numa travessia descontínua e dilatada. O artigo divide-se em três momentos entre 
uma introdução ao trabalho de Fraga, as histórias da costura e seus costureiros e, por fim, a 
importância da roupa e suas narrativas. 
 
Palavras-chave: narrativa de moda; ficção; costura; roupa; Ronaldo Fraga.  
 
 
ABSTRACT: 
 
Garments evince a narrative constituted by wefts which have been formed from the 
interlacing of threads to the sales system, also passing by the articulation of functions, 
intentions and feelings that inform the context of its designer. To exemplify this matter, we 
refer to Ronaldo Fraga’s work as a fashion designer. He conceives fiction through the making 
of garments and allows an open space for a sensitive relation with the object from the ways 
they are produced. The garments made by the designer reveal details of the visceral 
evidences constituted by the handmade way of doing things which compose a web of 
feelings in a non-continuous and enlarged crossing. The article is divided into three moments: 
an introduction of Fraga’s work, the history of fashion industry and its designers, and finally, 
the importance of garment and its narratives.  
 
Key words: fashion narrative; fiction; couture; garment; Ronaldo Fraga. 
 
 
 
Introdução 

O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado para o programa de pós-

graduação em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais – UFG. O nosso estudo 

é pautado pela investigação e análise dos pactos ficcionais concebidos pelo designer 

de moda Ronaldo Fraga e os modos como os sentidos são construídos a partir das 

relações sensíveis com os objetos.  

Ao observarmos o trabalho de Ronaldo Fraga fica evidente que o designer procura 

resgatar da voracidade da produção em série, própria da contemporaneidade, um 
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fazer pessoal. Cada criação sua é única, pensada em detalhes, composta em 

minúcias só permitidas por caixinhas de retalhos longamente colecionadas. As 

misturas de tecidos, bolinhas da chita convivendo com a sofisticação do veludo numa 

união insólita somente autorizada pela perfeição do trabalho manual, reproduzem o 

capricho das modistas dos antigos tempos. Torna-se quase possível inverter o lado 

direito da roupa e, ainda assim, vesti-la. Por vezes, o forro de seda pura é mais 

precioso que o algodão que o recobre. Não é de se estranhar que sua coleção verão 

2005/06, “Descosturando Nilza”, tenha sido uma homenagem à sua costureira mais 

antiga, profissional que aprendeu seu ofício nas casas de tradicionais famílias 

mineiras, aliando o refinamento desses lares ao humilde fazer manual. Na realidade, o 

relacionamento desse criador com sua equipe evidencia um vínculo verdadeiramente 

visceral. As máquinas de costura emendam as histórias contadas pelo artista, para 

integrar o cenário da peça que criou para a estação. Não são roupas. São relatos. E, 

como relatos, precisam guardar em si a vida das mãos que os teceram, essas mãos 

laboriosas que, ao dar forma a pensamentos, deixaram a marca visível dos seus. 

Pode-se ouvir entre os detalhes costurados – um pequeno coração rendado, um 

bilhetinho de lembrete aplicado, as casinhas de abelha de um punho – o murmúrio 

alegre da oficina. São peças alegres, humanas, nascidas no ambiente caseiro, de 

tecidos que se casaram em meio a confidências modorrentas. Por vezes, um vestido 

deixa à mostra suas formas em construção, nos alinhavos aparentes e recortes sem 

acabamento, como que gritando que foi gente que o costurou.  

 
Detalhe de acabamento das rendinhas cobrindo o overloque da costura. Peça de roupa da coleção 

“Descosturando Nilza”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2005/06. 
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Detalhe do coração rendado estampado no lado avesso da roupa. Peça de roupa da coleção 

“Descosturando Nilza”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2005/06. 

Costuras feitas à mão: histórias do costureiro e suas costureiras 

No início do século XIX, a maioria do processo de produção de roupas era 

industrializado. Mas havia uma exceção: a costura. A elite da sociedade mandava 

confeccionar seus trajes pelas mãos de costureiras particulares e alfaiates 

habilidosos, que se esmeravam em apresentar a seus clientes um acabamento 

irretocável nas peças que produzissem. 

No entanto, fascinados pela mecanização, muitos se esforçavam por inventar uma 

máquina que pudesse imitar a costura manual. Em 1834, o americano Walter Hunt 

desenvolveu um mecanismo de costura que usava dois fios, mas não foi capaz de 

aperfeiçoá-lo. Em 1846, um jovem mecânico chamado Elias Howe Jr. desenvolveu 

uma máquina usando o mesmo princípio do duplo fio, similar à de Hunt, porém 

superior em desempenho, mas sua invenção foi veementemente rejeitada pelos 

alfaiates temerosos de que o invento destruísse seus prósperos negócios. Depois de 

uma trajetória repleta de incidentes envolvendo sua patente, a máquina foi copiada 

por outros e sucessivamente vendida. Um desses empreendedores foi Isaac Singer, 

fundador da Singer Sewing Machine Company e, dali em diante, difundiu-se o seu 

uso (DEPAOLLA, Helena; MUELLER, Carol Stewart, 1986, p.98). 
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Essa invenção quase sinalizou o desaparecimento da milenar tradição da costura 

artesanal, assim como, hoje, o avanço de tecnologias de ponta tende a condenar ao 

esquecimento as primeiras técnicas da era industrial. A criação distancia-se do 

criador na mesma medida em que se economiza tempo e dinheiro na linha de 

produção. Privilegiou-se a roupa pronta para o uso em detrimento da perfeição 

artesanal, mais cara e morosa. 

Mas o processo utilizado pelo “sob medida” continua sendo lento e dispendioso. 

Desde as “midinettes” que costuram as roupas nas oficinas das grandes “maisons” 

sob a supervisão rigorosa da “première”, até a “directrice” que chefia as 

“mannequins” e “vendeuses”, a trabalhosa e sofisticada alta costura conta com os 

serviços de um número expressivo de especialistas. Segundo as regras impostas 

pela Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, organizada por Gaston Worth, 

filho do pai da alta costura, Charles Frederick Worth, uma série de requisitos devem 

ser preenchidos para que um “couturier” obtenha o reconhecimento de suas 

qualificações. Entre eles há a especificação de que seu ateliê, em Paris, conte com 

um mínimo de 30 funcionários executando o trabalho de costura, sempre que 

possível à mão. Nenhum trabalho pode ser feito fora das suas oficinas, exceto no 

caso de bordados especializados. Os croquis devem ser feitos unicamente pelo 

designer titular da “maison” e as roupas precisam ser confeccionadas sob medida e 

ajustadas ao corpo de cada cliente. Além disso, o traje deve permanecer fiel ao 

modelo original mostrado na coleção, não podendo sofrer alterações sugeridas pelo 

comprador. 

Alguns nomes marcaram a História da Moda por esse mesmo esmero de criador: 

Lanvin, Vionnet, Chanel, comprometidas com o que criavam, asseguraram a 

qualidade do que era produzido em seus ateliês pela intervenção direta de suas 

mãos ou a crítica rigorosa de seu olhar. E, assinalando o final do século XX, penetra 

no mundo fechado da alta costura Christian Lacroix, trazendo em suas criações a 

marca dessa distinção primorosa da “couture” aliada a um humor jovem e 

provocante. Depois de um período em que a atuação de muitos costureiros limitava-

se à produção dos croquis e à orientação de sua transposição para o resultado 

tridimensional, determinando necessárias correções e modificações, Lacroix retoma 

uma interpretação mais tátil e pessoal de sua arte. Ao desenhar seus modelos, 

entrega-se a avanços e hesitações que o levam a explorar todas as possibilidades 
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de construção, promovendo encontros, desvios e encorajando a ocorrência do acaso 

na interação das formas e materiais. Seu trabalho reflete sua fascinação com as 

imagens do passado e a evocação dos tempos idos, não de forma saudosista ou 

reverencial, mas, antes, abolindo ludicamente as fronteiras entre o antigo e o novo e 

propondo a submissão de velhas imagens a novas técnicas que as desmantelam e 

reconstroem.   

É possível fazer uma analogia entre Lacroix e Fraga. Ambos parecem encontrar 

gosto em promover colagens de lembranças ao compor suas passarelas. Os dois 

colocam em conflito imagens desconexas para, depois, alinhavá-las em um todo 

coerente e instigante. Um e outro pontilham suas coleções com um humor 

desconcertante que desperta a reflexão. E, acima de tudo, pode-se sentir nas duas 

trajetórias o comprometimento do autor com sua obra. Desse modo traçam um 

percurso personalíssimo, fazendo de suas propostas um modo de congregar as 

reminiscências de um passado caracterizado pelo luxo do manufaturado e o 

presente dominado pela alta tecnologia. Nesse mundo ruidoso e informe, elas 

parecem nos devolver a um lugar de origem, a um berço ancestral nunca esquecido. 

 
Ilustração da estampa de um vestido da coleção “Tudo é risco de giz”, do designer Ronaldo Fraga, 

inverno 2009. 

 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

692 

As roupas e suas narrativas 

Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci, retirando as 
mãos para trás, incendiável: abaixei meus olhos. E a mulher estendeu a 
toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a 
boca. [...] E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: 
“Meu amor!...” A mulher lavou o corpo, que revestiu com a melhor peça de 
roupa [...]. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão com o 
escapulário que tinha sido meu, e um rosário, de coquinhos de ouricuri e 
contas de lágrimas-de-nossa-senhora (ROSA, 2006, p.599). 

Neste trecho da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, Riobaldo, 

narrador-personagem, chora estarrecido diante do corpo nu de Diadorim ao 

descobrir o grande segredo de seu amor, que durante toda a narrativa manteve-se 

travestida de homem, escondida atrás da figura masculina de Reinaldo.  Diadorim 

era o corpo de uma mulher, moça perfeita, dos olhos muito verdes que, ainda 

abertos, tinham ficado “para a gente ver”¹. Entre uivos e soluços, Riobaldo cercou de 

cuidados o corpo de sua amada revestindo-o com a melhor peça de roupa.  

De acordo com Stallybrass, “a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe: 

recebe nosso cheiro, nosso suor; recebe até mesmo nossa forma” (2008, p.10). 

Assim, para Riobaldo, o corpo de Diadorim foi recebido pela melhor peça de roupa. 

Mas onde estavam as roupas que corporificavam a identidade masculina do cabra-

macho do sertão? Certamente ainda continuavam “penduradas em seus armários 

[...], tocando os vivos com os mortos”². Deste modo, percebemos que as roupas 

configuram uma história, uma ficção, que resiste à ficção de nossos corpos.  

Segundo Sant’Anna “uma roupa também é a trama de enredos que se estendem 

desde as condições da costura até àquelas da venda, passando pela invenção de 

desenhos, o uso das tintas, o trabalho de diversos profissionais [...]” (2002, p.109). 

Para tanto, as roupas corporificam um entrecho de mãos, que formam uma rede de 

histórias numa urdidura descontínua e dilatada. Costuras pespontadas ou cruzadas, 

bordados, tingimentos, rasgos, puídos, manchas ou cheiros evocam narrativas 

constituídas por enredos que, diante de nossos sentidos, tornam-se perceptíveis 

através da materialidade da roupa, mas permanecem “invisíveis na superfície do 

design” (ANDRADE, 2009, p.167).  

A palavra enredo provoca, de certo modo, um embaraço com a linguagem literária e 

com as tramas da costura. Para Sant’Anna, “sendo ou não literário, sendo ou não 

uma costura, ele é sempre a transmissão de uma ação ao mesmo tempo individual e 
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coletiva” (2002, p.109). Partindo desse pressuposto, sabemos que, através dos 

valores estabelecidos pela mídia e mercado, quando o designer propõe uma nova 

coleção para ser desenvolvida, muitos o consideram e o consagram como sendo o 

único autor, numa ação individual daquela narrativa, ou seja, aquele que assina e 

colhe os méritos dos adjetivos armazenados pelo jornalismo de moda.  

Mas quem é de fato o autor? A roupa engendra uma rede de sentidos costurada por 

várias mãos, uma ação que se configura, ao mesmo tempo, individual e coletiva e 

que não cessa de estabelecer novas intrigas. O exemplo da personagem Diadorim 

nos faz imaginar que, mesmo com a morte de seu corpo, as marcas das roupas 

remanescentes em seus armários ainda simbolizavam a presença e a ausência de 

Reinaldo, a figura do cabra-macho sertanejo. Assim, esses mesmos trajes estariam, 

de agora em diante, prontos a coser outras tecituras. 

As roupas animadas pelo funcionamento do mercado levam uma assinatura que as 

legitima, principalmente quando o designer que as assina é aclamado pela mídia. 

Deste modo, as coisas, quando se tornam passíveis mercadorias consagradas, 

reduzem o espaço sensível de relacionamento com o indivíduo. A narrativa 

produzida por Stallybrass (2008) também ilustra essa questão mostrando que, ao 

investigar a trajetória do casaco de Marx, fez-se conhecer a história de um objeto 

costurado por enredos animados em uma avalanche de sentidos, suas histórias, 

seus toques, seus amores e que, quando transformado em mercadoria, arrebatado 

pelo funcionamento do mercado, teve esses mesmos sentimentos desnudados de 

suas formas.  

Mas será possível criar uma roupa desentranhada dos temas aclamados pelo 

mercado de moda e concebida por meio de uma história ou ficção, algo que 

provoque o estranhamento e nos arranque da “poltrona confortável”³? Rosane 

Preciosa provoca:     

O que me faz vibrar com uma coleção é quando ela me arranca da poltrona 
confortável em que me instalei, rodeada de imagens que venho 
colecionando há muito tempo e que, iludida, penso poder funcionar para 
sempre. Nessa hora, a impotência em nomear o que está acontecendo me 
salva. Ela me convoca a mudar de postura diante dos valores da existência. 
Funciona como uma espécie de expansor. Redesenho meus desejos, e 
mesmo morrendo de medo, enxoto tudo que me conservava em formol, e 
me mantinha distanciada do barulho exigente da vida. Talvez eu espere 
mesmo demais de um designer de moda, porque, para mim, um criador é 
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aquele capaz de devassar nossa vidinha, disponibilizando-nos novas formas 
e conexões com este mundo (PRECIOSA, 2005, p.50).   

Para o designer Ronaldo Fraga, a moda move-se como um meio de expansão para 

que ele encontre o desconforto: “Vivemos em tempos muito confortáveis. A gente 

encosta e dorme. É através da moda que eu tento encontrar o desconforto”4. O 

designer também deixa claro, que é possível estabelecer pactos ficcionais a partir da 

concepção de uma roupa e que esses pactos são instituídos por meio das histórias 

apanhadas pelas primeiras mãos, que ora tocam nos tecidos, ora pespontam as 

costuras e ora desenham os bordados das linhas no decurso de uma incansável 

gama de cores. “Durante todo esse tempo eu venho estabelecendo pactos. Aquelas 

costureiras nunca ouviram falar de Carlos Drummond de Andrade. Então eu 

pergunto: que história nós vamos costurar?”5. 

O contrato ficcional concebe sentidos a partir do momento em que abre espaço para 

estabelecer relações sensíveis com as roupas, que passam a ser encaradas como 

verdadeiros objetos. Ronaldo Fraga esclarece: “Você faz um pacto de ingressar na 

ficção e abrir espaço no imaginário”6. O aspecto mais emocionante do pacto ficcional 

que criamos com os objetos é que, de fato, eles nos descobrem, nos habitam e nos 

inventam: “mais do que simplesmente expressar nossas identidades pessoais e 

coletivas, os objetos, na verdade, nos constituem enquanto pessoas; na medida em 

que aprendemos a usá-los, eles nos inventam [...]” (Gonçalves, 1995, apud 

Meneses, 2005). 

Os objetos também articulam funções, intenções e sentidos, que revelam a condição 

do criador e permitem contar muito mais do que histórias. Conforme observa Rede, 

“tratar os objetos como ficções, mais do que como histórias, permitiria vê-los, além 

de suas funções intencionais, como portadores de uma representação inconsciente 

da mente oculta” (1996, p.267). O autor sinaliza a importância da exposição 

inconsciente da mentalidade na construção do objeto, de modo que a investigação 

da materialidade da roupa se constitua na busca das formas que o criador deu às 

intenções de seu tempo. Compreendemos, então, que a intenção não está no artista 

e sim no objeto, que reflete os modos de criação e confecção em um determinado 

contexto. Visto isso, podemos afirmar que o objeto não pertence ao artista, já que o 

mesmo se encontra em constante circulação social, como adverte Meneses (2003).  
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É a partir da interação social dos objetos que os sentidos são produzidos, 

mobilizando diferencialmente no tempo, no espaço, nas circunstâncias sociais e nos 

agentes, determinados atributos para dar-lhes existência social por meio da 

mediação e construção de novos sentidos e valores e fazê-los atuar.  

“Se existe um contexto conceitual, que remete ao universo mental do criador 

(à manipulação tecnológica de materiais; às escolhas de produção), existe 

igualmente um contexto físico, que se refere a uma nova ordem espacial e 

temporal em que o objeto se associa a outros objetos e a um mundo social” 

(REDE, 1996, p.269). 

O objeto está vinculado à condição de dois contextos, que são formados 

concomitantemente: o conceitual, que se refere à mentalidade do criador, suas 

conexões, escolhas, meios, modos e processos; e o físico, que indica a circulação do 

objeto, a capacidade de reunir-se a outros objetos e a um novo contexto social. 

Diante de todas essas sinalizações, entendemos que uma das questões relevantes 

se deve ao fato de que o objeto ultrapassa a intencionalidade do artista e promove 

as múltiplas leituras e as várias redes de construção de sentidos. 

Baxandall (2006) nos propõe uma conexão melancólica lembrando que, mesmo que 

um objeto tenha sido produzido em um passado distante, deslocado de seu mundo, 

de seu tempo, acumulam-se sobre ele discursos de diferentes contextos, tempos e 

que não tem mais relação vital conosco; mas que está visualmente vivo e presente 

entre nós. Assim, numa visão contemporânea da condição da obra, o autor salienta 

que a narrativa é mediada pelo presente, ou seja, emprestamos às obras questões 

que nos interessam hoje, explicando-as nos nossos meios atuais.  

Costuras Finais: 

Acima de tudo, as criações de Fraga são autênticas matrizes narrativas. Uma a uma 

remetem-nos à ficção, despertando em nosso íntimo lembranças fugidias de trechos 

lidos que haviam adormecido em nossa memória ou de sonhos vividos no silêncio de 

nossa imaginação. Verdadeiro vendedor de ilusões, o designer arrojado e um tanto 

irreverente povoa suas passarelas de retalhos coloridos e divertidos, tecendo o 

patchwork que nos remete às pacatas cidades do interior brasileiro. Costura 

memórias e imagens perdidas, unindo-as caprichosamente com o fio da emoção. 
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Caprichosamente... Eis a palavra-chave. As roupas que Ronaldo Fraga oferece ao 

seu público resgatam o capricho da agulha movendo-se sobre o tecido, da 

finalização primorosa, onde rendinhas escondem as inevitáveis imperfeições do 

avesso, em um processo que nos encaminha à arte do “couturier” sempre em 

contato direto com sua obra. São pequenos detalhes, invisíveis ao olhar desavisado, 

mas capazes de marcar a diferença entre os que apenas produzem peças de 

vestuário e aqueles que fazem disso uma profissão de fé. 

_____________________ 

¹ ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 598. 

² STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupas, memória, dor. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2008, p. 10.  

³ PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo: Editora 
Anhembi Morumbi, 2005, p. 50. 

4Trecho citado pelo designer mineiro Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da professora e 
pesquisadora Rosane Preciosa, evento “ZigueZague”, momento intitulado de “Desfiles Incríveis”, Junho de 2009. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 
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