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RESUMO 
As roupas têm sido representadas ao longo da história da arte, desde os primórdios, apare-
cendo nas mais distintas expressões simbólicas e artísticas de um alvorecer plástico. A mo-
da também, como índice de posição social e de status, tem sido representada desde seu 
surgimento, no final da Idade Média, tendo seu advento concomitante ao surgimento da Arte 
ocidental como conhecemos hoje. Entretanto, essa história da indumentária e da moda, no 
Brasil, não é suficiente para assegurar o espaço da moda como arte, mas apenas como re-
presentação executada nas obras de arte. O presente artigo pretende apresentar a indu-
mentária e a moda em momentos decisivos de sua representação e problematizar a sua 
"não existência” no circuito acadêmico da arte no Brasil. 
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ABSTRACT 

Clothes has been presented during Art History, since the beginning, in most different symbol-
ic and artistic expressions at plastic dawn. Fashion either, as symbol of social position and 
status, has been presented since its existence, at the end of Medieval times, and its begin-
ning together to the development of Occidental Art as we know now a days. Therefore, this 
garment's and fashion's history, in Brazil, is not enough to secure the space of fashion as Art, 
but only as representation made in Art works. This article intends to present garment and 
fashion in important moments of its representation and discuss its “no existence” in academic 
Art circle in Brazil. 
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Vestir o tempo, habitar o mundo: uma introdução 

O alvorecer daquilo que convencionamos chamar de Idade Moderna teve um com-

ponente muito característico, além dos já usualmente investigados pelos campos 

mais tradicionais da História e sua escrita. Além das cidades, da burguesia, do co-

mércio, das grandes navegações e transformações de ordem política, religiosa, eco-

nômica, intelectual e artística, o século XV em seus meados assistiu à eclosão de 

um movimento de ordem estética e social: o advento da moda. 

Conforme Barthes, em seu estudo já clássico O sistema da moda (1967, 2005), a 

moda como sistema é algo que define e caracteriza esse período, pois a roupa sem-

pre existiu, seja por adorno, proteção ou pudor. Entretanto, o ciclo de alternância de 

modelos, tecidos e padronagens, além da tentativa constante de imitação da bur-

guesia em relação à nobreza em sua política das aparências, bem como a conse-

quente promulgação de leis suntuárias para barrar esse movimento é uma grande 

novidade da época. A moda, portanto, surge como fator fundamental da distinção 

social. 

Justamente a existência de todos os outros fatores somados é o que permite que a 

moda encontre o seu momento para florescer. A necessidade de distinção social do 

burguês que encontra um vetor de ostentação de sua condição econômica é, prova-

velmente o que faz com que a nobreza se obrigue a se distinguir por sua vez, crian-

do, assim, um ciclo de imitação que promove as roupas, que antes permaneciam por 

séculos, desde a Antiguidade, com as mesmas características formais, passem a ser 

alternadas e transformadas com maior rapidez. Obviamente o aperfeiçoamento téc-

nico e o acesso a uma quantidade cada vez maior de têxteis possibilitou essa dispu-

ta por uma imagem corporal exemplificada por um código do vestir. 

À falta ou a pouca quantidade de referências materiais, existente em alguns museus 

europeus (Musée de Tissus de Lyon, Victoria and Albert Museum, Musée Galliera de 

la Ville de Paris), norteamericanos (Fashion Institute e Metropolitan) e asiáticos 

(Kyoto Fashion Museum) faz com que nossas fontes para essa forma de cultura ma-

terial sejam, mais comumente, as imagens. 
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Pintores do período em questão são convertidos de testemunhas a historiadores, 

como sugere Peter Burke (2004, p. 197-211). Um exemplo lapidar dessa história a-

través de imagens no que tange a moda pode ser conferido na tela O casal Arnolfini, 

de Jan van Eick, de 1434, em que é possível “ler”, nesse visual, uma quantidade in-

crível de atributos de um tempo e de uma classe social em ascensão. A obra, além 

de índice fundamental das mudanças em voga na arte daquele tempo, estabelece 

uma relação fundamental do artista com o encomendante: um burguês que, através 

das roupas e do retrato se coloca como detentor de capital simbólico, inserindo-se, 

finalmente na História da Arte – e da Moda.  

Entretanto, faz-se necessário elencar o desenvolvimento das questões envolvendo 

roupas, arte e representação da roupa na arte. 

Vestes, História da Cultura, História da Arte 

Desde os primórdios, as vestes ocupam posição privilegiada na história da cultura e, 

por conseguinte, na história das representações visuais. Uma das mais antigas pin-

turas parietais já encontradas, no sítio de Çatal Hüyük, na Anatólia, datada de c. 

6.500 a.C., mostra um rito xamânico em que os personagens têm revelada a sua 

mudança de estado psíquico, ao longo do transe, através da mudança da cor das 

vestes. Posteriormente, na arte da Grécia clássica, vemos a revolução visual do câ-

none de Policleto (c. 460 a.C.) e da arte de Fídias (séc. V a.C.) consagrar-se na for-

ma dos drapeados, que conferem sensualidade e movimento aos corpos escultóri-

cos; não por acaso, Erwin Panofsky (1972) identificou na recuperação do drapeado 

um dos sintomas da renascença, qual seja, o paulatino reencontro entre mitos e for-

mas clássicas.  

Na arte de todos os tempos, abundam exemplos de representações das dignidades 

e identidades sociais por meio da vestimenta, fazendo com que este código visual 

seja integrado ao conhecimento da arte e ao controle eficiente da representação. 

Deuses olímpicos em manto púrpura, reis e cavaleiros paramentados, bispos e pa-

pas em plena pompa e na extremidade pobre, camponeses de Peter Brueghel, o 

velho (1525 - 1569), em andrajos; pode-se contar um bom enredo da História da Arte 
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através do vestuário representado, assim como também se pode analisar arte e so-

ciedade por meio dessas representações.  

Seja nas análises iconográfica e iconológica, seja como parte da história da cultura 

ou mesmo como parte das linguagens da arte, a produção e a representação de 

vestuários é tema fecundo para a pesquisa em História da Arte (Costa, 2005). 

Vestuário, arte e sociedade  

A emergência de uma nova classe, a burguesia, como vista no óleo sobre tábua O 

casal Arnolfini (Jan van Eyck, 1434) que retrata soberbamente as vestes; a suntuo-

sidade do gibão vestido por Henrique VIII no retrato feito por Hans Holbein, o Jovem 

(1540); ou o valor dado aos tecidos na arte flamenga, evidenciam o poder semântico 

do vestuário, na vida histórica e em suas representações. Pensa-se que aí residem 

questões políticas e econômicas, relacionadas ao valor das vestes e da arte que as 

representa. Disto decorre um segundo âmbito desta problemática: compreender as 

relações sociais entre vestes, sociedade, estética e expressão artística, examinando 

as circunstâncias em que as representações artísticas de vestes fazem parte do cir-

cuito de identidade, valor e legitimidade social, ou mesmo dos conflitos de classe 

(Elias, 2001).  

A sociedade de Corte, estudada por Norbert Elias (1967) permite vislumbrar essa 

relação já bastante estreita, mas no desenrolar da história, com o desenvolvimento 

cada vez maior da indústria têxtil e das clivagens sociais, é possível estabelecer a 

roupa como fato causador de diferenciação social. Mas é no texto de Daniel Roche, 

A cultura das aparências (2007), que a questão das roupas é inventariada intensa-

mente, com o intuito de melhor compreender a sociedade francesa dos séculos XVII 

e XVIII, culminando com a Revolução Francesa, quando as leis suntuárias são revo-

gadas e as calças compridas dos camponeses substituem os famosos "culottes".  

A questão da moda como item fundamental de diferenciação social já era a aposta 

feita pelos teóricos iniciais da moda, os sociólogos Thorstein Veblen, com a Teoria 

da Classe Ociosa (1895) e Georg Simmel, em Filosofia da Moda e outros escritos 

(1905), ambos fundadores da moderna sociologia, que publicaram seus escritos so-

bre as roupas na virada do século XIX para o XX. 
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Mas é, provavelmente, com o advento da Alta-Costura, em 1858, por Charles Frede-

rick Worth, que este papel “legislador” da moda intensificou-se. A "moda de cem a-

nos”, como nomeou Gilles Lipovetksy (1997), foi decisiva para que esta se elevasse 

à tentativa de se fazer arte. 

Embora o século XVIII, com Maria Antonieta e sua “ministra da moda" Rose Bertin, 

já tivesse denunciado o uso político e social das vestes às vésperas da Revolução 

Francesa, é com a invenção da Alta-Costura e da Câmara Sindical que legisla acer-

ca desse reconhecimento, que essa diferenciação cada vez maior e mais artística da 

moda ocorre. Faz-se necessário dizer que o próprio Worth assinava as suas obras, 

iniciando o processo de colocação de etiquetas nas roupas e, portanto, exigindo seu 

papel como “autor" reconhecido de suas criações. 

Vestes e arte  

As diversas representações de vestes na história das artes visuais fazem perceber 

que muitas vezes o vestuário é ele próprio um objeto de arte, ou transita próximo 

disto, pelo seu grau de elaboração formal e pela aposição de signos, símbolos e sig-

nificados em sua composição e em sua utilização pública. Abre-se, com isto, a dis-

cussão sobre quando e como as vestes passam a ser elas próprias expressão artís-

tica.  

Há, todavia, uma diferença crucial entre as representações pictóricas das vestes, 

inequivocamente artísticas, e as vestes em si, que mesmo quando riquíssimas ou 

carregadas de significados, nem sempre são reivindicadas como arte por seus cria-

dores e usuários, nos contextos em que foram utilizadas. Na sociedade moderna, do 

século XV ao XIX, o conceito de Belas Artes não inclui vestuário, considerado como 

ofício, assim como a própria arte antes desse período.  

A partir de certo momento, entretanto, as roupas passaram a ser reconhecidas por 

artistas como veículo eficiente e convidativo para sua expressão; as primeiras obras 

estão, sintomaticamente, ligadas ao auto-retrato. O precursor desta atitude foi Al-

brecht Dürer (1471–1528), que se fez representar em trajes burgúndios, no auto-

retrato de 1498 (hoje exposto no Museu do Prado); no século XVIII, Jean-Baptiste-

Simeon Chardin (1699–1779) amplia esta galeria com auto-retratos que se tornaram 
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ícones, pelo exotismo de se fazer retratar com toucados femininos (Museu do Lou-

vre, 1771 e 1775), jogando com sua imagem de artista. Há uma relação forte entre 

vestuário e personalidade artística, ligada aos processos de individuação.  

Na arte brasileira do século XX, tal fenômeno vestuário adquire nova dimensão artís-

tica, nas invenções e intervenções de Flávio de Carvalho (1899–1973), de Hélio Oiti-

cica (1937–1980), de Lygia Clark (1920–1988) e de Arthur Bispo do Rosário (c. 

1911–1989). Poder-se-ia, ainda, pensar na ausência provocada pelas roupas "não-

vestidas" “de Leonilson (1957–1993).  

Contestando as convenções, ampliando os espaços e efeitos da arte, construindo 

novas linguagens ou explorando graus avançados da individualidade, as experiên-

cias desses artistas abriram um novo campo expressivo nas artes, em sintonia com 

fenômenos correlatos no hemisfério norte. Assim como se cria e estuda livro e escri-

to de artista, cabe agora estudar o já criado “vestido de artista”, em todas as suas 

implicações analíticas.  

Na contemporaneidade, entretanto, esta relação segue sendo amplificada. Nos tra-

balhos de coletivos como Nervo Óptico (1976), em Porto Alegre este diálogo entre 

vestes arte seguiu se desenrolando, bem como em obras recentes de Patrício Farias 

(1940), do acervo da Fundação Vera Chaves Barcellos, sediada em Viamão, na 

grande Porto Alegre, em que o artista chileno, radicado em Porto Alegre, experimen-

ta em obras “vestíveis” articulações entre diferentes mídias e as interpretações pos-

síveis da própria arte contemporânea. 

Por outro lado, há o cada vez mais desenvolvido trabalho artístico de estilistas. Os 

trabalhos artesanal e o autoral se mesclam em diferentes criadores que, ao dialoga-

rem com a arte, desenvolvem uma linguagem própria, muito próxima da linguagem 

artística, embora elaborem obras que não serão fruto apenas de fruição, mas, em 

primeiro lugar, de vestimenta mesmo. É o caso de estilistas como o mineiro Ronaldo 

Fraga (1963) e sua já vasta trajetória relacionada a diferentes universos artísticos, 

ligados às artes visuais, à música e à literatura.  
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No caso especifico do Rio Grande do Sul, há a figura de Greice Antes, estilista que 

tem conversado fortemente com as artes visuais, na obra de artistas como Iberê 

Camargo, Guilherme Dable e, mais recentemente, de Walmor Corrêa. A manutenção 

e mesmo o aprofundamento deste diálogo, permitem inferir que cada vez mais arte e 

moda tendem a se fundir na busca de um horizonte comum, o de novas perspectivas 

de manifestação artística, assim como da renovação do repertório artístico. 

Vestes, arte e design  

Ainda que em outro contexto artístico, cabe rememorar a interação entre Pablo Pi-

casso (1881–1973) e Sergei Diaghilev (1872–1929), que levou o artista a criar diver-

sos figurinos, destacando-se as vestes cubistas desenhadas para o ballet Parade 

(1916), de Erik Satie (1866–1925) e Jean Cocteau (1889–1963); os personagens 

vestiam arte de seu tempo. Este ideal animou também a concepção de arte e design 

da Secessão Vienense (1897–1920) e de outras iniciativas de artistas e designers 

na segunda metade do século XIX e início do XX; é exemplar o caso de Gustav Klimt 

(1862–1918) e os vestidos representados em quadros e realizados como figurinos 

com sua companheira Emilie Floge (1874–1952), ou, mais tarde, as estampas de 

Sonia Delaunay, a relação da criadora de moda Elsa Schiapparelli e Salvador Dalí, 

criando uma verdadeira moda surrealista; as aplicações de design a partir da obra 

de Piet Mondrian (1872–1944), na década de 1960, por Yves Saint Laurent. Estes 

exemplos ilustram outra questão nas relações entre arte e moda: a passagem do 

mundo pictográfico para a tridimensionalidade, seja em figurinos cubistas ou em tra-

duções de design. Neste âmbito, cabe citar a inspiração artística traduzida em de-

sign de moda por Coco Chanel (1883–1971), precursoramente, seguida por diversos 

costureiros.  

Essa relação entre arte e design, juntamente com a quebra dos parâmetros para se 

definir o que é arte, levou muitos criadores de moda a atuarem com efetivo propósito 

artístico, em performances em passarelas ou em fotos de moda. A passagem da 

representação artística para o design e deste para o circuito estético da arte revela 

muito das condições da arte na sociedade dos séculos XX e XXI. Com este caso da 

relação entre vestes, moda, arte e design, podem-se examinar também questões da 
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arte contemporânea, como as definições sobre o que é arte, seus limites formais, e a 

circulação entre arte e outras mídias. 

Estas quatro problemáticas oferecem à pesquisa em História da Arte uma variada 

gama de questões, unidas não apenas pelo objeto e assunto (vestuário), mas tam-

bém por problemas históricos e analíticos que se reapresentam em diferentes cená-

rios, e que permitem um largo percurso interpretativo entre as vestes na arte e os 

vestidos de artista. 

A reflexão proposta valoriza componentes tradicionais da História da Cultura, as re-

presentações de vestuário, seu papel na História da Arte, as expressões da cultura 

visual e, simultaneamente, os fenômenos contemporâneos de transformação das 

linguagens da arte, ilustrados no caso dos vestidos de artista e das relações entre 

vestes, moda e design. 

A expressão “vestido de artista” exige desdobramento didático. Por um lado, envol-

ve, tal como no caso de livros e escritos de artista, a personalidade e a originalidade 

do artista, como criador de vestuário; o vestuário, neste caso, não é apenas roupa 

ou figurino, mas a própria linguagem da arte, dando às vestes funções diferentes 

das habituais e constituindo vestimentas como discurso da arte. O “vestido de artis-

ta” implica o corpo performático, envolvido por diversos materiais, em exposição di-

nâmica no espaço social. Tais materiais podem ser desde confecções artesanais 

(Arthur Bispo do Rosário) até materiais industriais reaproveitados (Lygia Clark); utili-

zados no vestido de artista, passam a ser sinais com carga simbólica, passíveis de 

interpretação artística. Nesta pesquisa, valorizamos a expressão “vestido de artista” 

como plataforma para pensar a complexa relação entre arte, artista e vestimenta nas 

linhagens artísticas supracitadas. 

A incorporação de novos objetos e assuntos é um dos desafios da historiografia da 

arte na atualidade, correspondendo ao esforço criativo de muitos artistas das últimas 

décadas.  
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Moda e roupas no museu 

À falta da existência da roupa como cultura material em nossos museus e arquivos 

mais próximos voltou-se a priorizar os arquivos de imagens. 

O acervo escolhido foi o do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, pela proximidade e 

por representar uma história da arte local perpassada por artistas estrangeiros e por 

obras que representam o sistema da arte europeu. 

Nesse acervo busca-se recontar a história da roupa e da indumentária a partir do 

século XIX. 

Fazem-se também, necessárias visitas a outros museus e coleções, como o Museu 

Leopoldo Gotuzzo e o Museu da Baronesa, ambos na cidade sul-rio-grandense de 

Pelotas; assim como museus fora do Rio Grande do Sul, como o Museu de Hábitos 

e Costumes, na cidade catarinense de Blumenau, Museu Nacional de Belas Artes, 

no Rio de Janeiro, o Museu Paulista e o Museu de Arte de São Paulo, em São Paulo 

e o Museu do Traje e do Têxtil, em Salvador. 

O Museu Nacional del Traje, em Buenos Aires e o Museu de la Moda, em Santiago 

do Chile, comparecem também como representantes e devem ser visitados, em fun-

ção do trabalho de conservação e restauro desenvolvidos, como modelo a ser se-

guido pelos quase inexistentes conservadores têxteis brasileiros, com a grata exce-

ção de Tereza Cristina Toledo de Paula. 

Habitar o mundo 

Através deste relato buscou-se colocar em evidência a quase inexistência da história 

da moda vinculada à história da arte em terras brasileiras. Além da cultura material e 

da cultura visual, a roupa e a moda inserem-se indubitavelmente à história da arte 

em sua constituição primeira. 

O objetivo da pesquisa é elencar e analisar em parte o mundo da indumentária e da 

moda através da História da Arte em alguns centros brasileiros, demonstrando como 

as roupas o habitam, assim como nos vestem e nos fazem agir conforme a sua von-

tade, como diria Virginia Woolf.  
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