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O texto procura entender a moda a partir do olhar pessoal e utilizar 

seu mecanismo para o desenvolvimento do “estilista pessoal”,

aquele que compreende a interação entre o indivíduo e o universo 

exterior e cria uma resposta de acordo com as verdades de cada um,

destacando características únicas e especiais. Ele é um grande

aliado na composição e expressão do figurino diário de cada um.
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Quando se fala em moda, imediatamente vem à tona a imagem de grandes desfiles, 
grifes poderosas, consumo, massificação e mídia. Visto por esse ângulo, sob o prisma 
da superficialidade, parece impossível tratarmos deste fenômeno sob o ponto de 
vista da expressão pessoal, do desenvolvimento da individualidade.

É fato que, para que a moda exista, não podemos dissociá-la do contexto da produção 
e cultura de massas, do poder da influência midiática e, finalmente, do sistema capi-
talista. Ao observarmos a história da civilização e das sociedades encontraremos a 
evolução do vestuário de acordo com o contexto social, cultural, religioso e político 
de cada época e de cada povo, mas ainda não podemos estabelecer um sistema 
histórico de moda.

O surgimento da dinâmica da moda remonta ao final da Idade Média, com o apare-
cimento da burguesia. Aquela classe social, enriquecida pelo comércio, buscava, 
através da imitação do vestuário da nobreza, igualar-se a ela em status e poder. Os 
nobres, por sua vez, precisavam se diferenciar e procuravam uma nova maneira de 
demonstrar sua superioridade hierárquica, através do vestuário.

Esse movimento de busca pelo novo, por diferenciação e status, que se acelerou com 
o surgimento de uma classe social de poder aquisitivo recém-adquirido, forneceu o 
combustível inicial para movimentar as engrenagens da moda. A existência pré-
histórica do vestuário não está necessariamente relacionada ao fenômeno da moda, 
embora sua função básica permaneça dentro de seu sistema. Através do traje pode-
se traçar o panorama de um grupo social, sua época, sua estrutura cultural, seus 
valo res. Na realidade, o fenômeno da moda pode ser observado com grau evolutivo 
dentro da história da civilização ocidental, uma transformação sociológica e cultural 
na visão do homem sobre si mesmo e sua relação com o ambiente.

NOVIDADE X TRADIÇÃO
A busca pelo novo é uma característica inata do ser humano – curioso e atento por 
analisar o mundo que o cerca e seus componentes –, que faz funcionar sua imagi-
nação e concentra sua atenção nas circunstâncias exteriores.

Porém, a ação de introduzir o elemento novo (que surge de uma apropriação da 
característica investigativa inerente ao homem com o objetivo de fazer surgir a 
necessidade de novidade, e assim tirar proveito da situação) é uma característica da 
sociedade ocidental, visto que as sociedades orientais possuem seus alicerces nos 
valores tradicionais. Desta maneira, é possível observarmos a relação entre a socie-
dade ocidental, o sistema capitalista e a moda.

No final do século XIX, podemos encontrar novos subsídios para a evolução do 
sistema da moda a partir do surgimento da figura do costureiro, papel de destaque 
na hierarquia de produção do vestuário. Ele centraliza em si a função da criação dos 
modelos daquela época, ou seja, lhe é conferido o poder de escolha em relação ao 
que o público irá usar.

A partir daí o movimento se acelera, e no início do século XX acontecem algumas 
transformações radicais na estrutura do vestuário, como o banimento do espartilho, 
na década de 10, e o surgimento do vestuário apropriado para a prática desportiva, 
na década de 20. As transformações passam a acontecer numa velocidade acele rada 
– em ciclos de 10 anos – e refletem a agitação do contexto histórico, social e cul-
tural de cada tempo.

A maior transformação, que fez com que a dinâmica da moda se aproximasse 
defini tivamente à atual, aconteceu após a 2ª Guerra Mundial, com a ascensão da 
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cultura norte-americana. Até esse momento, o processo de confecção do vestuário 
era praticamente artesanal, pré-requisito fundamental da alta-costura.

Após a guerra, no entanto, por conta da necessidade urgente de sensações de bem-
estar que amenizassem a tristeza pelas perdas sofridas, acontece o fenômeno da 
democratização dos bens de consumo, entre eles o vestuário. Nesse contexto, surge 
o prêt-a-porter, ou 'pronto-para-usar'. A roupa passa a ser produzida em série, de 
forma padronizada e vendida em grande escala. O custo de produção cai e a moda 
torna-se mais acessível.

Os anos 50 são marcados pela sensação de estabilidade conseguida através da 
aquisição de bens materiais como eletrodomésticos, carros e roupas, que têm aspecto 
muito feminino e luxuoso. A classe média surge com força e passa a ter acesso ao 
que antes só era possível aos mais abastados. É o início de uma sociedade consu-
mista que busca a sensação de bem-estar relacionada à posse de bens materiais. 
Surge a arte pop que tem como argumento central o culto a ícones de consumo e 
elementos populares. Neste período também podemos observar – baseados no 
mesmo princípio de bem-estar e estabilidade – uma ascensão dos valores morais e 
regras sociais: é a época da imagem, dos bons costumes, permeada de padrões 
estéticos, superficialidade e falta de objetivos.

Surgem, então, alguns ícones expressivos de uma busca por valores mais profundos 
que os rígidos padrões morais e códigos estéticos. São os jovens Marlon Brando e 
James Dean que aparecem com suas t-shirts brancas usadas com jeans e jaquetas 
de couro pretas, sobre suas motos, buscando mais emoção e aventura, contestando 
a vida superficial e monótona da geração de seus pais. É o aflorar da cultura jovem, 
agora diferenciada; toda uma geração que segue ardentemente o modelo de seus 
ídolos, em busca de novos valores.

As décadas seguintes são marcadas pelo florescimento da juventude, agora pon-
tuada por características específicas e tratada como alvo consumidor. Os movimentos 
culturais passam a se diversificar, o jovem passa a ter voz ativa e se manifesta em 
busca de um mundo ideal, através de movimentos estudantis e da busca por paz e 
amor em meio à guerra do Vietnã. É a época dos grandes festivais, de Woodstock, 
Beatles, do amor livre e das drogas, que parecem produzir a tão almejada sensação 
de liberdade. A moda adquire, então, um poder de transgressão, de demonstração de 
determinada atitude, contra a apatia e alienação que caracterizam a década de 50.

A partir da década de 60, a moda se define de acordo como a conhecemos hoje. 
Surgem, da movimentação e agitação, os jovens criadores, com força regeneradora, 
definindo uma nova dinâmica, cheia de frescor e vitalidade. E é neste momento que 
se agrega ao vestuário a idéia de conceito, de estilo de vida. O modo de se vestir 
passa a representar o ideal com o qual se compactua.

A moda já não caminha mais de forma linear, mas surge de um pipocar de estilos, 
criando pluralidade e riqueza de possibilidades. Ela passa a nascer nas ruas, nos guetos, 
na contra-cultura, no universo underground. Nesta época também têm início as 
pesquisas de tendências que sugerem algumas diretrizes conceituais para a criação 
do vestuário e que norteiam a indústria têxtil apontando cores, materiais e formas 
a serem produzidos.

CONCEITO, TENDÊNCIA, MÍDIA E IMAGEM
A sociedade contemporânea alcançou o ápice da moda-conceito, da representação 
máxima de estilo de vida através do vestuário. A cultura dos bens de luxo, ícones 
que agregam valor e status ao produto, é um dos resultados mais efetivos da moda 
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conceitual. A posse de determinado produto dá sensação de poder, beleza e reali-
zação máxima dentro das aspirações ideais do ser humano.

É importante observarmos a relação do ser humano com seu imaginário, seus mitos 
e buscas pelo ideal. O papel do tão popular termo 'tendência' dentro do universo da 
moda é especular sobre quais são os desejos, quais as aspirações humanas vigentes 
em determinado tempo, observando o contexto dos acontecimentos nos níveis 
político, cultural, religioso e tecnológico, e qual a reação do grupo a esses fatores 
– através de sinais que indicam qual ou quais os destinos possíveis.

A mídia se favorece desses estudos e pode trazer respostas, à medida que conhece o 
destino da sociedade, seus questionamentos e seus desejos. Trabalhando em conjunto 
com a indústria, ela cria imagens que tocam o imaginário coletivo e seduzem, criando 
a sensação de alcance dos ideais e também a necessidade de consumo. É através da 
força da imagem que ela conquista e hipnotiza seu público, tornando-o dócil e fiel.

A indústria produz em grande escala e precisa vender para obter giro de capital e 
aumento dos lucros. Assim, em parceria com a mídia, cria padrões de comportamento 
e de maneiras de ser, lançando-os em seguida sobre o público indefeso e alienado que, 
seduzido pelo artifício da novidade constante, tem necessidade de obter seus produtos 
para sentir-se dentro dos parâmetros de estilo de vida que lhe são impostos.

Essa interação entre a Indústria, a Mídia e a Imagem compreende todo o universo 
de bens de consumo, de qualquer espécie. A roupa, porém, como produto da moda, 
atinge o ser humano de uma forma diferente, mais intensa, mais íntima. Neste 
âmbito, trata-se da exposição de sua imagem para o mundo.

A problemática envolve a percepção de quais são as bases em que se fundamenta a 
auto-imagem do indivíduo: se os padrões de comportamento impostos pelo mundo 
externo ou o reflexo da vivência individual em interação com o universo que o cerca.

Em suma, pode-se dizer que a moda é constituída de um conjunto de fatores intrin-
secamente relacionados e que a ausência de algum deles resulta em anular sua 
existência. A moda é fruto das interações entre a sociedade, seu tempo, seus valores 
e sua cultura, e do jogo entre a indústria, o produto e a mídia; a busca do ser 
humano pelo ideal, a imagem, a ilusão, a constante busca pelo novo, aquilo que 
altera a rotina e anula a monotonia do dia-a-dia.

Porém, sua estrutura é antagônica, já que propõe, ao mesmo tempo, a procura do 
novo, do diferencial e também a padronização imposta pela cultura de massas e 
pela produção em série. É deste paradoxo que se cria o argumento para a busca da 
consciência de moda e a apropriação de suas condições existenciais em favor da 
expressão individual.

CONSCIÊNCIA DE MODA: O ESTILISTA DENTRO DE CADA UM
O vestuário dentro do contexto diário e do ritmo cotidiano pode ser visto através 
do olhar pessoal. A atitude diária de vestir-se, em ritmo corriqueiro, traz um olhar 
diferente, sob outro prisma, para o fenômeno da moda. Sai a lente de aumento e 
ela passa a ser encarada em sua função real, a moda concreta, viva, e seu produto, 
sua forma de expressão, que é a roupa. É neste ponto que entra a opinião pessoal, o 
gosto, a unicidade de cada um, o olhar individual que sintetiza a experiência vivida 
e os acontecimentos externos e cria um resultado, uma resposta ao mundo.

Dentro do fenômeno do consumismo e entre muitos tipos de bens de consumo, a 
roupa tem uma relação muito especial com o ser humano. Está diretamente relacio-
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nada a representação que ele faz de si mesmo, a auto imagem e sua exposição para 
o universo exterior. E a relação é tão íntima e concreta que tem como forma de 
expressão o corpo. O corpo humano, vivo, em movimentos que expressam reações e 
sensações provocadas por estímulos externos, interagindo com tudo que o cerca.

A partir da roupa, que é o ponto de relacionamento entre a moda e o corpo, é que 
a relação do ser humano individual, em sua totalidade com a moda passa a ser pes-
soal. As pessoas consomem roupa, acessórios. Eles passam a ser como uma nova 
pele, uma extensão do corpo, fantasia, personagem, extensão da mente, que se 
veste no próprio corpo. Escolhe-se entre este e aquele, entre o que está exposto, o 
que atraiu mais, por um motivo aparentemente desconhecido, ou melhor, oculto. A 
cada dia é necessário escolher uma roupa (e uma personagem) para se vestir.

É uma ação tão comum na vida de qualquer um, tão primária, que pode perman-
ecer inconsciente por toda a vida. No entanto, a escolha é sempre feita entre duas 
ou mais opções, por algum motivo. A auto-imagem, a busca dos ideais, o mito que 
está subentendido na essência do ser humano. A roupa comunica ao mundo o 
persona gem que se está vestindo, que imagem está por trás dela no momento. A 
conscien tização sobre a escolha faz compreender a intenção e tudo o que a envolve. 
Através da observação, constante e investigativa da própria atitude e da busca no 
universo exterior, dos encontros sincrônicos, das imagens, da constante procura, 
pode-se começar a compreender o porquê das opções feitas.

A moda é composta por um grande universo de cores, formas, desenhos, texturas, 
imagens, referências, diálogos, harmonias. São muitas as possibilidades, todo o 
tempo. Quais são as cores que seduzem, qual material? Que tipo de imagem 
preenche a imaginação e guia as atitudes diárias, as escolhas? O resultado dessa 
interação no cotidiano, a relação de pele, faz surgir o estilista pessoal, que trabalha 
em favor da construção e observação da auto-imagem. Ele conhece o poder criativo, 
se relaciona com a imaginação, com as aspirações, com as lembranças e com o 
olhar. Porém, na maioria das vezes, é preciso acordá-lo, alimentá-lo, trazê-lo à luz 
para que possa agir. Porque ele detém todas as respostas, conhece intimamente 
nossa história, nossos desejos e tudo o que cada um possui de único e de especial. 
E sabe criar o elo entre todos esses fatores para criar o novo.
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