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Lá vem a baiana 

De saia rodada, sandália bordada 

Vem me convidar para dançar 

Mas eu não vou 

 

Lá vem a baiana 

Coberta de contas, pisando nas pontas 

Achando que eu sou o seu iôiô 

Mas eu não vou 

 

Lá vem a baiana 

Mostrando os encantos, falando dos santos 

Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim 

Mas, pra cima de mim?! 

 

Pode jogar seu quebranto que eu não vou 

Pode invocar o seu santo que eu não vou 

Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou 

Não vou porque não posso resistir à tentação 

(...) 

 

Dorival Caymmi (1958) 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo pretende compreender como se dá a relação entre os designers e marcas de moda 

baiana e a cultura local, diante dos contextos sociais contemporâneos que influenciam o 

desenvolvimento de produtos para o setor no estado da Bahia (Brasil). Identificar como esses 

criadores constroem novos sentidos para suas criações a partir de uma aludida identidade 

regional, adequando os movimentos paradoxais de retorno às tradições e de grandes fluxos 

culturais em um ambiente contemporâneo cada vez mais global; e através dessas novas formas 

de sentido, garantir um produto de design de moda regional diferenciado que assegure um 

crescimento sustentável econômico e criativo para o setor de moda - considerado um dos 

principais responsáveis pela geração de emprego e renda no país. Para uma análise assertiva, 

escolheu-se como objeto central deste estudo a marca de confecção feminina Elementais, a fim 

de apreender seus processos produtivos, elementos representativos, tendências, 

comportamentos e negócios associados ao design de moda.  

 

Palavras-chave: moda e design, cultura, identificações, tradição e contemporaneidade, marcas 

e designers baianos, Elementais.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study intends to understand observations between local culture and fashion design, through 

discussion of how the relationship between Bahia designers, local brands working within the 

context of local cultural expressions, and contemporary social contexts influence the 

development of the fashion industry in the State of Bahia (Brazil).  To identify how designers 

construct new meanings for their creations from a so-called regional identity, adapting the 

paradoxical movements of return to the traditions and of great cultural flows in an increasingly 

global contemporary environment; and through these new forms of meaning, guarantee a 

differentiated regional fashion design product that ensures a sustainable economic and creative 

growth for the fashion sector - considered one of the main responsible for generating 

employment and income in the country. For an assertive analysis, it was chosen as the central 

object of this study the feminine confectionery brand Elementais, in order to apprehend its 

productive processes, representative elements, trends, behaviors and business associated with 

fashion design. 

 

Keywords: fashion and design, culture, identifications, tradition and contemporaneity, Bahia 

brands and designers, Elementais. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Um diálogo entre a cultura local e o design de moda surge motivado pelas inquietações 

para uma compreensão das prováveis interseções entre os modos de vida da Bahia, a partir das 

suas inesgotáveis conexões híbridas, para uma construção de uma produção de moda investida 

pelos designers e marcas regionais que comunica a todos (baianos, nordestinos, brasileiros, 

estrangeiros); sem, no entanto, se desamarrar dos laços gravados em um localismo pulsante, em 

constante movimento, próprios da contemporaneidade.  

Ao longo da pesquisa, o desafio frequente foi, acima de tudo, apreender os processos 

históricos, sociais e culturais que - a partir de uma assimilação relacional e situacional - 

funcionaram como vetores para uma construção mítica de Bahia, imagem esta universalizada 

através de traços lúdicos impregnados até os dias de hoje. E a partir desse entendimento, 

contribuir para a ampliação dos estudos acadêmicos relacionados à moda e seus aspectos 

mercadológicos para uma percepção dos caminhos que sinalizam a uma autossuficiência 

econômica e criativa do setor no estado da Bahia.  

A fim de perseguir desdobramentos assertivos, foi imprescindível realizar uma triagem 

prévia de marcas e estilistas, através da qual foram priorizados: marcas surgidas na Bahia, 

criadas por estilistas baianos; história; inserção, crescimento e estabilidade no mercado; 

grifes/estilistas que atendem às demandas conceituais e comerciais; além da importância de 

incluir os principais segmentos (vestuário, acessórios, sapataria e estamparia). Com base nestes 

critérios iniciais, foram pré-selecionados estilistas e marcas: vestuário (Márcia Ganem, 

Elementais, Carol Barreto, Vitorino Campos, Aládio Marques), estamparia (Goya Lopes, 

Juliana Rabinovitz), acessórios (Carlos Rodeiro, Algaszarra, Irá Salles) e sapataria (Aládio 

Marques).  

Depois de uma avaliação apurada, a Elementais foi escolhida para ser o objeto central 

desta análise qualitativa. Com 25 de anos de mercado completados em 2017, a Elementais1 é 

uma das marcas locais que mantém uma curva de crescimento econômico e criativo em 

equilíbrio nos últimos anos. São 14 lojas, entre unidades próprias e franquias, aproximadamente 

                                                 
1 Em reportagem “DNA baiano” veiculada na REVISTA MUITO, do Jornal A Tarde, em 18 de outubro de 2015, a empresa 

baiana é citada entre “as marcas de sucesso que há muito extrapolaram as fronteiras” (p. 19). Segundo a matéria, mesmo diante 

da crise econômica, a Elementais (vestuário), Tidelli (móveis), Companhia do Churrasco e Avatim (perfumaria) apostam na 

expansão de suas marcas e negócios, com o objetivo de conquistar consumidores brasileiros e estrangeiros. O desempenho da 

Elementais é destacado ainda na REVISTA B+, nº 27 (Dezembro 2014/Janeiro 2015, p. 84), voltada para o segmento de 

negócios no estado. De acordo com a publicação, a Elementais está entre as 40 empresas da capital e do interior considerados 

casos de sucesso e com perspectivas de crescimento.  
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100 funcionários diretos, além de investimentos no e-commerce - inaugurado no fim do ano de 

2014.  

A partir de um estudo de caso para uma assimilação dos modos de pesquisa, criação e 

recepção no design de moda regional - que se pretende o mais completo possível - foi acionada 

uma abordagem compreensiva à percepção da moda e composição da aparência; cuja 

preocupação principal é “a maneira como os costumes e modos das sociedades particulares 

formam conhecimento social” (CIDREIRA, 2014, p. 15). Afirma-se dessa forma a 

interdependência entre o sujeito e o objeto, na qual “os objetos são dependentes das 

características sociais, pessoais das pessoas que os observam e constituem” (CIDREIRA, 2014, 

p. 14). O pensamento compreensivo propõe um entendimento dos fenômenos a partir de uma 

teoria interpretativa, recusando, por sua vez, uma metodologia positivista que se detém à 

explicação dos fenômenos.  

Nesta perspectiva, o trabalho de Georg Simmel é considerado, por muitos, como o 

primeiro sopro em direção à observação de fenômenos tidos como periféricos, 

inscritos no decorrer da vida de todos os dias, a exemplo do esporte, da dinâmica da 

cidade, da moda. Do mesmo modo, Michel Maffesoli retoma as preocupações de 

Simmel e focaliza o olhar sobre a “banalidade cotidiana”, o que quer dizer que tenta 

dar conta de uma série de fatos sociais tais como a orgia (1985), a violência (1979, 

1984) ou o declínio do individualismo (1988), entre outros aspectos. Podemos afirmar 

que a abordagem compreensiva constitui-se como uma pesquisa do sentido, que 

procura estar atenta para as interações, motivações, valores dos atores, crenças, etc. 

(CIDREIRA: 2014, p. 17, grifos da autora)  

 

Para Simmel, em Filosofia da moda e outros escritos (2008), as funções essenciais da 

moda são unir e diferenciar, considerando que, apesar de opostas, as duas só se realizam a partir 

de uma relação mútua. O autor defende que a questão não é ser ou não ser, pois a moda está 

simultaneamente no ser e no não ser, “encontra-se na divisão de águas entre passado e futuro e, 

assim, enquanto persiste no seu clímax, dá-nos um sentimento muito forte de presença, como 

só poucos fenômenos o conseguem” (2008, p. 31). Através dela, os elementos efêmeros ganham 

mais espaço, arrastando para sua lógica de constante mudança gostos, convicções teóricas e até 

mesmo os fundamentos da vida em sociedade.  

Conforme Simmel (2008, p. 25), “a moda significa, por um lado, a anexação do 

igualitariamente posto, a unidade de um círculo por ela caracterizado, e assim o fechamento 

deste grupo perante os que se encontram mais abaixo”. A moda através do adorno funciona 

como uma lente de aumento da personalidade, que “rasga a impessoalidade” na constituição da 

aparência do sujeito. Ao estudar uma marca de moda pensada para o público feminino, é 

importante também atentar para as reflexões do autor especificamente para a mulher, que, para 
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ele, seria o ser mais fiel, em oposição ao homem, graças à sua forma de vida desenraizada, que 

confronta firmemente tudo que já está estabelecido, legalizado. 

Mara Rúbia Sant’Anna, recorrendo aos pensamentos de Simmel, ao assinar o prefácio 

de A moda numa perspectiva compreensiva (apud CIDREIRA, 2014, p. 11), chama a atenção 

para as relações entre cliente e criador de moda. Para ela, impõe-se “uma dialogia triangular 

onde, entre criação e consumo, coloca-se, de maneira incontornável, a sociedade com suas 

escolhas, seus valores, seus sentidos”. A aparência, desse modo, se torna o eixo central de 

exprimir o imaginário social. “Por meio dessa estratégia de existir pelo parecer, o estilo de si 

torna-se uma maneira de expressão particular e asseguradora de ‘ser’”, afirma Sant’Anna (apud 

CIDREIRA, 2014, p. 24).  

Tal condição é potencializada em um cenário contemporâneo ainda mais dualista, 

envolvido por uma sociedade de consumo; onde a moda tem esse poder particular de unir o 

lucro à fantasia e à sedução do vestir-se. Assim, instiga-se uma avaliação frequente por parte 

dos designers, demais agentes de setor e da sociedade consumidora de identificar como os 

diversos e moventes elementos culturais locais podem ser acionados pelo design de moda sem 

deixar de lado a funcionalidade atemporal e seu poder de inserção nas diversas esferas 

socioeconômicas.  

Pensando nisso, para dar conta dessas articulações especificamente a partir de um olhar 

à Elementais, atentou-se para os elementos de ordem “objetiva” e “subjetiva”, que constituem 

seu modo de plasmar. Na lógica “objetiva”, esses componentes seriam: matéria-prima, cartela 

de cores, modelagem, modo de produção, público alvo, distribuição, comercialização; enquanto 

na lógica “subjetiva” estão: história, “DNA” da marca/estilista, conceito/temática das coleções 

selecionadas para o estudo, ambientes econômico e social, além de aspectos da tradição que 

compõem uma sugerida identidade local.  

A pesquisa estruturou-se em três capítulos. As reflexões se iniciam com a necessidade 

de alinhavar a moda como prática cultural que compõe um sistema de significados circunscrito 

em um território híbrido como a Bahia. No capítulo 1, Por uma compreensão da moda como 

cultura em uma Bahia contada em versos e prosas, recorre-se às meditações de autores como 

Raymond Williams (1992), Georg Simmel (1911, 2008), Gilles Lipovetsky (1989), Terry 

Eagleton (2005), Pierre Bourdieu (1980), Renata Pitombo Cidreira (2005, 2013, 2014), Denys 

Cuche (1999), Renato Ortiz (2012) que chamam a atenção para as diversas noções que cabem 

ao tema, reconhecendo a moda como agente no universo de sentidos que formam as culturas.  
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O capítulo apresenta ainda as adversidades para manejar as conexões de tempo-espaço 

compartilhadas em todas as práticas atuais e, em especial, na moda. As tensões entre o coletivo 

e o individual compõem essencialmente a dinâmica da moda, mas lançam novos obstáculos 

através de um processo intenso de globalização que faz surgir, ao mesmo tempo, um desejo de 

“localizar-se”. Percorre-se, assim, as ideias de Zygmunt Bauman (1999, 2008), Jean Baudrillard 

(1991), Colin Campbell (2006), que legitimam o vestuário para além da função de proteção, 

ressaltando a dimensão simbólica imbuída nos produtos, comportamentos, valores e estilos de 

vida. Põe-se em evidência a vivacidade cultural que é potencializada a partir de trocas abertas, 

que apontam para a apreensão de uma universalidade como processo.  

Nesse momento, é fundamental ainda expor a concepções de Stuart Hall (2006, 2009), 

Nestor Garcia Canclini (1998), Lipovetsky (1989, 2011), Michel Maffesoli (2010) e Simmel 

(2008) ao entendimento de uma identidade aberta, entrelaçada a diferentes e constantes meios 

de identificação; principalmente quando se está situado na América Latina, no Brasil, na Bahia, 

em um time de novas mídias, que impulsiona necessidades imediatistas e voláteis favorecidas 

pela lógica da moda.  

O capítulo 1 se encerra com Bahia: “utopia de lugar”, na tentativa de conhecer e 

compreender a constituição de uma suposta “identidade baiana”, através de mecanismos de 

seleção, aceitação e incorporação de elementos, práticas nas memórias coletiva, nacional e, 

inclusive, internacional. As reflexões são essenciais para uma localização da Elementais dentro 

desse imaginário mítico esboçado através dos versos das poesias do baiano Dorival Caymmi e 

das prosas da “costumbrista literária” 2 baiana Hildegardes Vianna. O encontro entre as poesias 

de Caymmi e as crônicas de costume de Vianna descortina o tripé mítico de Bahia aqui 

apresentado por Antonio Risério, em seu livro Caymmi: uma utopia de lugar (1993): 

antiguidade histórica, originalidade cultural, beleza natural e urbana. Paulo Miguez, em A 

organização da cultura na “Cidade da Bahia” (2002), sinaliza também para uma confirmação 

da proposta apresentada por Risério ao tratar sobre os marcadores culturais da Bahia, citando 

inclusive na sua obra a relevância do poeta baiano Caymmi.  

As meditações perpassam também os movimentos histórico-sociais que marcaram a 

personificação de uma imagem de Bahia, através do sentimento de resistência e reafirmação de 

uma identidade negra, conforme citados por Milton Moura (2011) e Denys Cuche (1999). 

Questiona-se, a partir daí, a criação de moda contemporânea no estado que se vê persuadida a 

                                                 
2 Costumbrismo é uma tendência ou movimento artístico que aspira e propõe que a obra de arte é uma exposição dos costumes 

da sociedade.  
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concorrer para uma tendência de fechamento em uma identificação de uma cultura afro 

brasileira. Lança-se, a partir daí, uma questão primordial para a compreensão do diálogo entre 

o global e o local no design de moda, essencial para o reconhecimento de um estilo Elementais: 

Que moda é essa, afro, pop ou plural? 

O segundo capítulo, Interlocuções entre Moda, Arte e Design, traz a reflexão sobre a 

capacidade performativa do corpo vestido para a composição da aparência do sujeito, conforme 

proposto por Cidreira (2013). À vista disso, os pensamentos são divididos em quatro momentos. 

Primeiro, prioriza-se o entendimento dos conceitos de performance e máscara que relacionados 

atuam por uma construção plural da aparência do sujeito no mundo. Na ocasião, são acionados 

Renato Cohen (2013), Jorge Glusberg (2013), Paul Zumthor (2014), Monclar Valverde (2015) 

e Simmel (2008). A moda e a máscara aparecem entrelaçadas para possibilitar as múltiplas 

expressões comportamentais que ressignificam as relações do indivíduo com o mundo. 

O segundo momento discute a moda como experiência, a partir dos pensamentos de 

John Dewey e, principalmente, da Teoria da Formatividade (1993), de Luigi Pareyson, que se 

preocupa em evidenciar a experiência completa, assegurando a todas as atividades humanas um 

caráter de artisticidade. Nos desafios específicos do processo formativo do design de moda para 

a Elementais, salienta-se, assim, a polaridade entre atender a uma dinâmica de mercado e, em 

paralelo, a necessidade de imprimir um jeito de fazer único às criações. Na terceira parte, 

importa ampliar as reflexões sobre o designer, enxergando-o como um performer, capaz de 

articular a relação entre moda, arte e design para uma composição de um estilo. Aqui, recorre-

se, em especial, a Vilém Flusser (2007), Rafael Cardoso (1998, 2008) e Michel Maffesoli 

(2010).  

A última parte do capítulo 2 é dedicada ao estilo como modo único de plasmar, cuja 

disputa está em conciliar o “ser-para-si e ser-para-outros” - com bem pontuado por Simmel 

(2008). A partir dos pensamentos de Vera Lúcia Nojima, Frederico Braida e Mônica Moura, 

em Design Brasileiro contemporâneo: Reflexões, organizado por Mônica Moura (2014), 

focaliza-se ainda o design brasileiro que, inscrito em um cenário dinâmico e múltiplo, 

apresenta-se como uma proposta para um fazer criativo livre, amplificando a diversidade 

cultural, social e histórica, a fim de alcançar uma assinatura própria. Busca-se, dessa forma, 

ressaltar a universalidade no processo formativo da Elementais, que ganha ainda mais vigor 

através dos seus investimentos na sua estamparia. 
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O terceiro e último capítulo, “Toda Bossa3 é nova e você não liga se é usada”, apresenta 

aspectos práticos constitutivos do estilo Elementais, a partir das tentativas de sintetizar e 

pulverizar para a Bahia e outros estados uma assinatura reconhecível, aliando criatividade e 

rentabilidade econômica. Para tanto, esforços foram empreendidos no sentido de situar a marca 

baiana em um cenário amplo de criação fashion regional e nacional, procurando-se aceitar as 

inúmeras interlocuções culturais particulares a uma mestiçagem resultante, em especial, de 

índios, negros e brancos.  

Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, a análise se apoiou - como apontado 

anteriormente - na metodologia compreensiva, reconhecendo o pesquisador como agente 

participativo na inter-relação com o objeto e seus desdobramentos. Objetivando a 

sistematização do estudo, realizaram-se, no período do mestrado, pesquisas frequentes sobre as 

ações e lançamentos da marca nos jornais, revistas físicas e virtuais, além do acompanhamento 

das atualizações no site oficial e redes sociais. Entre os canais oficiais, foram mapeados um site 

institucional, que funciona também como e-commerce (www.elementais.com.br), e três redes 

sociais: Instagram (IG), Twitter e Facebook. 

Contudo, notou-se que apenas o Instagram mantém-se ativo com publicações 

normalmente diárias. O perfil na rede social Instagram é hoje o principal meio de comunicação 

e interação da Elementais, além da interlocução direta proporcionada pelo contato dos seus 

clientes com as lojas físicas e loja virtual. Nos últimos três anos, a marca baiana de confecção 

feminina reduziu consideravelmente suas aplicações em comunicação, principalmente, como 

opção de manter um equilíbrio financeiro que garantisse a sobrevivência em tempos incertos 

de crise econômica e política.  

A página do Facebook passa por raras atualizações e o Twitter se mantém com link 

inativo no site oficial. Diante deste cenário, escolheu-se o Instagram para a análise, através do 

acompanhamento das postagens no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017 - referentes 

às coleções Inverno 2016, Verão 2016 e Verão 2017. Houve também uma atenção dedicada ao 

Visual Merchandising nas lojas físicas e ao movimento contínuo na página do e-commerce. As 

observações pretendiam identificar se existiam fragmentos das memórias coletivas locais - 

cores, texturas, padronagens, motivos, temáticas - conversando com elementos e práticas das 

memórias nacionais e internacionais.  

                                                 
3 A palavra 'bossa' era uma gíria carioca muito usada no fim dos anos 1950 que significava jeito, maneira, modo. Quando 

alguém fazia algo de modo diferente, original, dizia-se que esse alguém tinha 'bossa'. A expressão 'Bossa Nova' surgiu 

justamente em oposição a tudo o que um grupo de jovens achava superado, velho, arcaico, antigo. A música foi uma das formas 

de expressão que deu vida a esse movimento, que teve como representantes nomes como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius 

de Moraes (ALMA CARIOCA, 2017) 
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A fim de apresentar a proposta do estudo e passar à fase de imersão na pesquisa de 

campo no espaço fabril e administrativo da empresa, em 28 de abril de 2016, foi solicitado ao 

departamento de marketing o agendamento para um primeiro encontro com um representante 

da Elementais. Vale ressaltar a dificuldade encontrada pela autora do estudo para efetivar o 

primeiro encontro, já que o departamento de marketing não se posicionava, e não era possível 

falar diretamente com os sócios-proprietários ou com a gerência de estilo. O contato somente 

foi alcançado, em julho de 2016, através da intermediação da produtora de moda Tininha Viana, 

que trabalhou com a marca entre 2011 e 2014.  

Por solicitação da empresa, em 22 de setembro de 2016, foi enviado e-mail com questões 

iniciais e breve apresentação da pesquisa, porém o agendamento não foi efetivado. O primeiro 

encontro aconteceu apenas em 09 de fevereiro de 2017, com Karina Facó - eleita pela empresa 

como porta–voz para os encaminhamentos do estudo de campo. Na entrevista gravada, foram 

abordados pontos diversos essenciais à análise, dentre eles, estrutura da empresa, cenário atual 

social e econômico, comunicação da marca e processo criativo. 

Ficou acordado a realização de outros três encontros, que envolveriam o conhecimento 

da estrutura da empresa como um todo, setores de produção, fotografia dos espaços e 

colaboradores. Pretendia-se ainda conversar com os diretores Maria do Carmo Queiroz, 

Fernando Albuquerque e Emília Medauar. Porém, os encontros foram constantemente 

desmarcados. Em 13 de março de 2017, conseguiu-se uma última entrevista com Karina Facó 

e sessão de fotos autorizada nos setores da empresa.  

Para complementar o campo da pesquisa, foram ainda realizadas: entrevista com 

Tininha Viana (14 de fevereiro de 2017) que - a convite da diretoria para ajudar a avivar o estilo 

Elementais - teve um papel fundamental atuando na marca baiana no momento de expansão 

nacional através do modelo de franquias; e conversa com Lucas Assis (02 de março de 2017), 

do estúdio de fotografia Gato Louco, responsável por produzir as imagens publicadas nas redes 

sociais, campanhas e e-commerce da marca.  

A partir de tais proposições, procura-se empreender nas próximas páginas deste estudo 

um esforço para o entendimento do processo criativo e comercial da Elementais, marca nascida 

na Bahia - estado caracterizado por sua ambiência diversa e fluída. Apreender os movimentos 

empregados pela marca a fim de responder às necessidades de um mercado competitivo e em 

transformação permanente através de um posicionamento de marca que se pretende nacional, 

sem, no entanto, se desprender das incontáveis interseções locais e globais que constituem a 

sociedade contemporânea.  



18 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - MODA BAIANA CONTADA EM VERSOS E PROSAS 
 

1.1 Moda como Cultura 

 

Para iniciar o processo de compreensão do diálogo entre os designers e marcas de moda 

e a cultura local - diante dos contextos sociais contemporâneos que influenciam o 

desenvolvimento de produtos para o setor no estado da Bahia - é necessário se apropriar de 

alguns conceitos-chave a fim de refletir sobre a natureza cultural da moda. 

As críticas lançadas, em agosto de 2013, a Marta Suplicy (Ministra da Cultura na época) 

por defender o direito dos estilistas Alexandre Herchcovitch, Pedro Lourenço e Ronaldo Fraga 

captarem recursos através da Lei Rouanet4, trouxeram à tona um debate ainda recorrente: o 

reconhecimento da moda como cultura. As manifestações contrárias partiram, sobretudo, do 

setor teatral e causaram muita polêmica em todo o país. O episódio instiga uma ponderação 

sobre a dificuldade de a sociedade reconhecer a moda como modo de vida, expressão cultural. 

Moda como um grande “sistema de significação” que, acima de tudo, se reconstrói 

constantemente, acompanhando a evolução do indivíduo inserido na cultura. Em uma das suas 

declarações à imprensa (PERNAMBUCO.COM, 2013), Marta Suplicy destacou a importância 

de pensarmos cultura de uma forma mais ampla, menos simplista que, sem dúvida, não cabe 

mais à sociedade contemporânea.  

 A palavra cultura é um dos conceitos mais complexos a ser definido. Conforme 

pontuado por Renata Pitombo Cidreira em seu livro As formas da moda: comportamento, estilo 

e artisticidade (2013, p. 15), cultura - assim, como identidade - é um “tema guarda-chuva que 

cabe várias coisas, ou ainda, são palavras que têm o dom de se referir a diversos aspectos da 

nossa vida. Falamos de cultura nacional, cultura de moda, cultura baiana, cultura visual, etc.” 

Raymond Williams, um dos principais críticos marxistas do século XX, em sua obra Cultura 

(1992), faz questão de pontuar os diversos significados do termo cultura e a maneira como eles 

interagem. 

Começando como nome de um processo – cultura (cultivo) de vegetais ou (criação e 

reprodução) de animais e, por extensão, cultura (cultivo ativo) da mente humana – ele 

se tornou, em fins do século XVIII, particularmente no alemão e no inglês, um nome 

para a configuração ou generalização do “espírito” que informava o “modo de vida 

global” de determinado povo. Herder (1784-91) foi o primeiro a empregar o 

significado no plural, “culturas”, para intencionalmente diferenciá-lo de qualquer 

sentido singular ou, como diríamos hoje, unilinear de “civilização”. (WILLIAMS, 

1992, p. 10) 

                                                 
4 A Lei de Incentivo à Cultura que, através de uma política de incentivos fiscais, possibilita que cidadãos (pessoa física) e 

empresas (pessoa jurídica) apliquem parte do Imposto de Renda devido em ações culturais. Além de oferecer benefícios fiscais, 

busca, a partir dos apoiadores, fortalecer iniciativas culturais que não se enquadram em programas do Ministério da Cultura 

(MinC).  
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Raymond Williams (1992, p. 11) destaca que houve um grande desenvolvimento do 

sentido de cultura como cultivo ativo da mente. Ele elenca alguns dos significados que esse 

termo carrega, dentre eles, “um estado mental desenvolvido” (pessoa de cultura, pessoa culta); 

“processos desse desenvolvimento” (atividades culturais e interesses culturais); “os meios 

desses processos” (cultura considerada como “artes” e o trabalho intelectual do homem). 

Segundo o autor (1992, p.11), todos esses sentidos coexistem com “o uso antropológico e o 

amplo uso sociológico para indicar modo de vida global de determinado povo ou de algum 

outro grupo social”. Por outro lado, Raymond Williams ressalta que todas essas posições – 

mesmo que ainda sejam aplicadas – estão perdendo espaço para uma nova forma de 

convergência que encara a cultura como sistema de significações a partir do qual uma dada 

ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. 

Percebe-se, hoje, um ‘sistema de significações’ bem definido não só como essencial, 

mas como essencialmente envolvido em todas as formas de atividade social, e o 

sentido mais especializado, ainda que também mais comum, de cultura como 

‘atividades artísticas e intelectuais’, embora estas, devido à ênfase em um sistema de 

significações geral, sejam agora definidas de maneira muito mais ampla, de modo a 

incluir não apenas as artes e as formas de produção intelectual tradicionais, mas 

também todas as ´práticas significativas´- desde a linguagem, passando pelas artes e 

filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem esse campo 

complexo e necessariamente extenso. (WILLIAMS, 1992, pg. 13) 

 

Para uma melhor compreensão desse progresso do termo cultura associado à moda é 

relevante resgatar algumas visões. O sociólogo alemão Georg Simmel traz à ideia de cultura o 

dualismo entre o sujeito (interior) e o objeto (exterior), ou melhor, entre espontaneidade e 

normatização. De acordo com Simmel (1911), cultura é o valor próprio especial que passa por 

relações entre o sujeito e formações espirituais objetivas (arte, moral, ciência, religião, direito, 

técnica e normas sociais). A sociedade, assim, é produto das interações entre os atores sociais 

(indivíduos), e somente toma forma a partir do momento em que esses atores sociais criam 

relações de interdependência ou estabelecem contatos de reciprocidade. Dessa maneira, essas 

formações, por sua vez, nunca são fechadas, finitas. Os limites e as fronteiras de uma sociedade 

são para ele, difusos e transitórios: “a cultura é o caminho que sai da unidade fechada, passando 

pela pluralidade desenvolvida, chegando à unidade desenvolvida”. O autor critica a sociedade 

moderna por acreditar que o homem moderno não é impulsionado à criatividade, mas ao 

consumo passivo e à superficialidade –“o trágico da cultura”, ou seja, há uma objetivação dos 

conteúdos da cultura. Não existindo, desta forma, um equilíbrio entre sujeito e objeto. Deste 

modo, para Simmel (2008, p. 31), “a essência da moda consiste em que só uma parte do grupo 

a pratica, enquanto a totalidade se encontra a caminho dela”. A moda e seu caráter mutável se 
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apoderam de um cenário focado no presente, que inspira mudança nos valores, gostos e escolhas 

cotidianas dos atores sociais. Por outro lado, o autor reconhece que esse contexto é irreversível 

e que pode, ao mesmo tempo, ser favorável à autonomia do sujeito: 

Não há nenhum valor de cultura que seja apenas valor de cultura; cada um precisa 

antes, para alcançar esta significação, ser também valor em uma série objetiva (...). 

Nas criações culturais, o espírito alcançou uma objetividade, que o tornou 

independente de todo acaso da reprodução subjetiva e o tomou ao mesmo tempo útil 

à finalidade central da perfeição subjetiva. (SIMMEL, 1911, p. 10) 

 

Nesse período, os termos cultura e civilização eram percebidos por muitos como 

sinônimos. O mestre da psicanálise Sigmund Freud era um dos pensadores que percebia a 

cultura e civilização como algo único diretamente relacionado à ideia de repressão, tomando 

sempre como parâmetro a perspectiva do indivíduo. Aos poucos, a cultura passa a ser 

reconhecida a partir das relações com grupos sociais, mas ainda assim conserva um viés elitista, 

como pode ser percebido em trabalhos como Notas para uma definição de cultura (1988), de 

T.S. Eliott.  

Em a Ideia da Cultura (2005), Terry Eagleton percorre os diversos significados que 

constituem o conceito de cultura para salientar sua polaridade. O autor defende a ambivalência 

desse conceito por incorporar práticas positivas e negativas. Segundo Eagleton (2005, p.14), “a 

própria palavra cultura compreende uma tensão entre fazer e ser feito, racionalidade e 

espontaneidade, que censura o intelecto desencarnado do iluminismo tanto quanto desafia o 

reducionismo cultural de grande parte do pensamento contemporâneo”. Citando Raymond 

Williams e Herder, Eagleton destaca o momento de mudança de perspectiva a partir do século 

XIX em que a noção de cultura é diferenciada de civilização e assume de forma decisiva, no 

século XX, o seu significado moderno de modo de vida característico.  

De acordo com Herder, (apud EAGLETON, 2005, p.24), “a cultura não significa uma 

narrativa grandiosa e unilinear da humanidade em seu todo, mas uma diversidade de formas de 

vida específicas, cada uma com suas leis evolutivas próprias e peculiares”. Eagleton chama a 

atenção ainda para a estreita ligação que existe no mundo pós-moderno entre cultura e vida 

social a partir, por exemplo, da estética da mercadoria, do consumismo e da integração final da 

cultura dentro da produção de mercadoria em geral. Não se pode deixar de enfatizar a presença 

da moda nesse novo contexto associando valores estéticos, sociais e econômicos. Essa relação, 

por sua vez, assegura à moda e indumentária um lugar entre os sentidos da cultura.  

A estética, originalmente um termo para a experiência perceptiva cotidiana e que só 

mais tarde se tornou especializado para a arte, tinha agora completado um círculo e 

retornado à sua origem mundana, assim como dois sentidos de cultura – as artes e a 

vida comum – tinham sido agora combinados no estilo, moda, propaganda, mídia e 

assim por diante. (EAGLETON, 2005, p. 48) 
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Por fim, recorre-se a Pierre Bourdieu e sua noção de “habitus”, apresentada de forma 

pertinente por Denys Cuche em A noção de cultura nas ciências sociais (1999), para reforçar o 

reconhecimento da moda como cultura. Em seus estudos, Bourdieu (apud CUCHE 1999, p. 

170), usa como base o conceito antropológico de cultura que se refere às “obras culturais, isto 

é, aos produtos simbólicos socialmente valorizados ligados ao domínio das artes e das letras”. 

Segundo Cuche (1999, p.171), apoiado nas reflexões de Bourdieu, “o habitus é o que caracteriza 

uma classe ou um grupo social em relação aos outros que não partilham das mesmas condições 

sociais”. Para Bourdieu, cultura é “habitus”. 

Os habitus são sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, a funcionar 

como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem 

ser objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor que se tenham em mira 

conscientemente estes fins e o controle das operações necessárias para obtê-los. 

(BOURDIEU apud CUCHE, 1999, p. 171). 

 

O conceito de “habitus” levantado por Bourdieu não deixa dúvidas sobre o significado 

cultural da moda. Uma vez que, moda é essencialmente uso, hábito, estilo que é mutável, cíclico 

e sofre influências diretas do meio. Conforme ressaltado por Cidreira, em seu recente livro As 

formas da Moda: Comportamento, estilo e artisticidade (2013, p.25), “através da moda e da 

indumentária nos constituímos como seres sociais e culturais”. Vale destacar o pensamento de 

Cidreira sobre a proximidade entre os termos moda e modo: 

Ao recuperarmos os sentidos atribuídos a ambos, tendo como referência o Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, vamos perceber o quanto um reforça o outro, 

muitas vezes sendo incorporados como um só. Se, por um lado, a moda é vista como 

uso, hábito ou estilo geralmente aceito, variável no tempo e resultante de determinado 

gosto, ideia ou capricho, ou das influências do meio; bem como fenômeno social ou 

cultural, mais ou menos coercitivo, que consiste na mudança periódica de estilo, e 

cuja vitalidade provém da necessidade de conquistar ou manter, por algum tempo, 

determinada posição social; modo significa maneira, feição, forma particular, jeito, 

sistema, prática, via, habilidade e em alguns casos, processo de aculturação. 

(CIDREIRA, 2013, p. 22) 

 

Ela apresenta também a ideia de Bourdieu para “habitus” como a materialização da 

memória coletiva que, por sua vez, é passada de geração para geração. Para que essa memória 

coletiva seja perpetuada é inerente vivência, prática, exercício, aprendizado, ou melhor, 

compartilhamento, na linguagem contemporânea das novas mídias sociais. Renato Ortiz 

apresenta os pensamentos de Halbwachs para também falar sobre as construções e mutações 

incorporadas às memórias. Segundo Halbwachs (apud ORTIZ, 2012, p.133), “além da memória 

coletiva se apresentar como tradição, ela se estrutura internamente como uma partitura 

musical”. Os atores sociais podem representar as notas musicais, ocupando diferentes posições 

e desempenhando diferentes papéis. A sinfonia final é produto da rememorização, das múltiplas 
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associações feitas pelo músico. Contudo, a sinfonia final não nasce de um trabalho aleatório. 

Ela é programada, é produto das escolhas do músico. Como bem pontuado por Renato Ortiz 

(2012, p. 134), “a memória de um fato folclórico existe enquanto tradição e se encarna no grupo 

social que a suporta”. Ortiz faz ainda uma diferenciação entre memória coletiva e memória 

nacional relevante para se pensar na utilização de elementos culturais na criação de produtos de 

moda. De acordo com ele (2012, p.135), “a memória coletiva se aproxima do mito, e se 

manifesta, portanto ritualmente. A memória nacional é da ordem da ideologia, ela é produto de 

uma história social, não da ritualização da tradição”. A principal característica da memória 

nacional seria o fato de ela não pertencer a nenhum grupo social especificamente, mas, ao 

mesmo tempo, se impõe a todos. Na sociedade contemporânea, essas configurações são ainda 

mais complexas, já que as fronteiras são cada vez mais difíceis de serem traçadas. A partir desse 

raciocínio, Ortiz defende a ideia de que a memória coletiva seria particularizada ao passo que a 

memória nacional é universal: 

Um seminário sobre a noção de identidade, coordenado por Lévi-Strauss, dizia nas 

conclusões de seu trabalho que a identidade é uma entidade abstrata sem existência 

real, muito embora fosse indispensável como ponto de referência. Se traduzirmos esta 

afirmação genérica em termos de identidade nacional, temos que esta, assim como a 

memória nacional, é sempre um elemento que deriva de uma construção de segunda 

ordem (...). São construções de segunda ordem que dissolvem a heterogeneidade da 

cultura popular na univocidade do discurso ideológico (...). É através de uma relação 

política que se constitui assim a identidade. (ORTIZ, 2012, p. 137-139) 

 

Como bem colocado por Gilles Lipovetsky, filósofo da atualidade que tem a moda como 

um dos seus principais temas de estudo, “a cultura, não se separando mais da indústria 

mercantil, exibe uma vocação planetária e infiltra-se em todos os setores de atividade” (2011, 

p. 8).  Nesse cenário, a moda e a indumentária destacam-se por suas funções de agentes no 

universo de signos e significados que constituem as culturas – cultura aqui no plural – de 

determinados grupos de indivíduos. Uma moda potencializada, principalmente, por sua 

característica transitória, inovadora que, ao mesmo tempo, normatiza através da busca pela 

necessidade do “fazer parte”, de “compartilhar”. Para o autor (1989, p. 205), “a cultura mass-

midiática tornou-se uma formidável máquina comandada pela lei da renovação acelerada, do 

sucesso efêmero, da sedução, da diferença marginal”. Lipovetsky (1989, p. 211) faz, no entanto, 

uma ressalva: “esse caráter perecível não impede a realização de obras ‘imortais’, mas a 

tendência global é outra, caminha para a obsolência integrada, para a vertigem do presente sem 

olhar para o amanhã”.  
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Dessa maneira, o mito e o ritual5 continuam sendo, como destacado por Ortiz, 

ferramentas que garantem a afirmação da moda a partir das memórias ou construindo novos 

comportamentos próprios da sociedade contemporânea. Através de discursos elaborados e 

replicados, principalmente, pela força da mídia – televisão, cinema, publicidade, internet, rádio, 

etc. – o mito desperta o desejo em uma sociedade pautada pelo consumo - este, por sua vez, é 

hoje um dos principais indicadores dos valores simbólicos sociais. O ritual, assim, traduz6 esses 

desejos para o cotidiano.  

É cada vez mais através da mídia que somos informados sobre o curso do mundo, é 

ela que nos passa os dados novos capazes de adaptar-nos ao nosso meio cambiante. A 

socialização dos seres por intermédio da tradição, da religião, da moral cede terreno 

cada vez mais à ação da informação midiática e das imagens. (LIPOVESTKY, 1989, 

p. 226)  

 

Pensando ligeiramente em uma memória nacional brasileira, são exemplos desta 

ritualização contemporânea alguns hábitos adquiridos, que até pouco tempo atrás não faziam 

parte do estilo de vida local, como: tomar vinho, apesar das altas temperaturas na maior parte 

do país; frequentar docerias e cafeterias; preparar jantares para família e amigos em varandas 

gourmet; fazer compras pela internet graças ao e-commerce, entre muitos outros. Estes novos 

rituais, todavia, convivem com os tradicionais, dentre eles, podem ser citados: as festas 

populares, religiosas, casamentos, formaturas, batizados, confraternizações de fim de ano, etc. 

É a partir dessa vicissitude que os modos de vida da sociedade são cultivados 

  

1.2 Tensão entre o coletivo e o individual na moda 

 

Muitos pesquisadores e críticos defendem que essas discussões sobre os constantes 

dualismos– conceito filosófico que aceita a coexistência de realidades contrárias – vividos pela 

sociedade globalizada não têm revelado nenhum pensamento novo. Afinal, como bem 

salientado por Stuart Hall (2006, p. 68) - uma das principais referências dos estudos culturais – 

“a globalização não é um fenômeno recente”. Por outro lado, continua causando grande 

estranhamento e, sobretudo, ansiedade social, econômica e cultural. As dificuldades em lidar 

com essas novas articulações de tempo-espaço se mantêm como uma incógnita partilhada por 

diversos setores, incluindo aqueles mais flexíveis, como a moda. Mesmo tendo consciência que 

                                                 
5 Não serão aprofundados aqui os conceitos de mito e ritual. Porém, cabe destacar que a ideia de mito lançada é a de 

representação coletiva. Representação está que é passada através das gerações. O ritual, por sua vez, é o responsável pela 

incorporação do mito, é quando o mito é acionado, rememorado, atualizado e até mesmo transformando.   
6 Traduzir no sentido de “exprimir, interpretar”, de acordo com o Dicionário Aurélio. Disponível em: < 

www.dicionarioaurelio.com > Acesso em 10 de mar. 16.  
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esse acontecimento não é inédito, as tensões entre o global e o local interferem diretamente na 

construção, manutenção e reformulação das identidades.  

Recorrendo à expressão aldeia global - proposta por Hebert Marshall McLuhan7 - 

vivemos em um mundo onde as fronteiras estão se reconfigurando e, de alguma maneira, todos 

estão interligados. Em suas reflexões acerca dessa noção de mundo interligado em constante 

troca, McLuhan volta seu olhar apurado inclusive para a indumentária e percebe sua 

importância como meio de comunicação dentro de uma sociedade altamente visual e conectada 

pela tecnologia. “O vestuário molda e recombina as estruturas da associação e da comunidade 

humanas”, afirma. O vestuário é, segundo ele, uma “extensão da pele”, pois, além de exercer 

sua função de proteção térmica, é um meio de definição do ser social. A roupa seria a extensão 

mais direta do corpo. Em Os meios de comunicação como extensão do homem (1974), o filósofo 

canadense faz inclusive uma analogia entre europeus e americanos a partir das mudanças de 

hábitos notadas na maneira de vestir após a Segunda Guerra Mundial. Os americanos passam a 

explorar formas menos normatizadas de viver, enquanto os europeus - que já tinham vivido 

anteriormente essa revolução de consumo - optam por hábitos e usos mais simples. O vestuário 

é visto por McLuhan como uma mídia que se acomoda ao corpo a fim de comunicar crenças, 

valores, gostos, posturas subversivas e/ou conformadoras.  

Na era do biquíni e da caça submarina, começamos a compreender que o ‘castelo da 

pele’ possui um espaço e um mundo próprios (...). Depois de séculos de roupa até os 

dentes e de contenção num espaço visual uniforme, a era da eletricidade nos introduz 

num mundo em que vivemos, respiramos e ouvimos com toda a epiderme. 

(MCLUHAN, p. 148)  

 

Através do tempo, adota-se a dimensão simbólica impregnada nos produtos, valores, 

comportamentos, estilos de vida. Simmel (2008) já refletia no início do século XX sobre o 

processo de entrelaçamento entre o novo e o esgotamento sem, no entanto, um eliminar a 

posição do outro. O autor cita a natureza como sendo movida fisiologicamente por movimento 

e repouso, produtividade e receptividade. O homem, em sua essência espiritual e sentimental, 

apresenta também, ao longo da sua vida, sua natureza oscilatória entre o geral e o individual. 

Para Simmel (2008, p. 22), “a história inteira da sociedade pode desenrolar-se na luta, no 

compromisso, nas conciliações lentamente adquiridas e depressa perdidas que surgem entre a 

fusão com o nosso grupo social e o esforço individual por dela sair”. Um bom exemplo usado 

pelo autor são os movimentos históricos e sociais. Segundo ele, as grandes transformações 

residem na classe média, por esta ter uma índole mais variável e menos conservadora, ou seja, 

                                                 
7 Filósofo canadense que, há 51 anos, criou o conceito “Aldeia Global”, período de consolidação do rádio e da televisão como 

meios de comunicação de massa. É reconhecido como um dos principais teóricos da comunicação. 
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mais suscetível à efemeridade própria da moda. Simmel destaca a tendência psicológica da 

sociedade para a imitação por garantir uma sensação de “sossego de não permanecer sozinho 

no seu agir”, libertando o indivíduo da difícil tarefa da escolha. As classes superiores, 

entretanto, se mostram apegadas ao tradicionalismo conscientemente pelo receio de uma 

mudança prejudicial a sua atual posição. Já as classes inferiores temem por seu 

conservadorismo inconsciente, assimilando mais lentamente as transformações.  

As modas são sempre modas de classe, porque as modas da classe superior se 

distinguem das da inferior e são abandonadas no instante em que esta última delas se 

começa a apropriar. Por isso, a moda nada mais é do que uma forma particular entre 

muitas formas de vida, graças à qual a tendência para a igualização social se une à 

tendência para a diferença e a diversidade individuais num agir igualitário. (SIMMEL, 

2008, p. 24) 

 

É possível encontrar incontáveis exemplos da importância da indumentária como meio 

de comunicação, integração e diferenciação, como forma de expressão social. Um dos mais 

notáveis arquétipos da história é a influência da Rainha da França Maria Antonieta - também 

conhecida como a Rainha da Moda (2008)8, de Caroline Weber - ao se utilizar de adornos e 

vestuários para conseguir driblar as tentativas constantes da nobreza francesa em desapreciá-la. 

Maria Antonieta percebeu que o cuidado ao corpo, à aparência seria um caminho alternativo 

para conseguir uma segurança política no trono francês. Com apenas 14 anos, ela precisou 

enfrentar nobres e burgueses e se afirmar como “a verdadeira Delfina", dando a impressão, 

através da sua postura, roupas e adereços, que nasceu para ser a Rainha da França. Em uma 

corte onde a aparência era realmente tudo, desde a sua chegada, Maria Antonieta foi 

desqualificada por seu sangue real austríaco e por sua resistência em seguir a etiqueta ditada 

pela realeza francesa. Sua implicância inicial em usar, por exemplo, o espartilho de barbatanas 

de baleia - como o ruge, este espartilho era um dos símbolos que enfatizava a condição de 

membro da classe dominante distinta de qualquer outro grupo social - provocou uma queixa 

por toda a França, menosprezando-a como uma estrangeira suja, desleixada e desrespeitosa. 

 Além de ter de abdicar de todos os seus costumes e suas origens, nos primeiros anos do 

casamento, o não comparecimento do seu esposo ao leito representava uma ameaça real à 

aliança Bourbon - Habsburgo. Através da indumentária, ela encontrou uma forma de afirmar 

                                                 
8 Uma das narrativas mais interessantes da relação de Maria Antonieta com a moda pode ser conhecida no livro "Rainha da 

Moda (Como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução)", de Caroline Weber (2008).  As informações apresentadas aqui 

foram obtidas pela autora desta dissertação a partir da leitura desta biografia. Caroline Weber chancela e justifica, desde a 

introdução da sua obra, o título de “Rainha da Moda” empenhado a Maria Antonieta. A presença da rainha no imaginário 

criativo de estilistas como Galliano, artistas “pop” como Madonna e nos meios de comunicação culturais contemporâneos 

confirma, segundo a autora, sua “capacidade de evocar ao mesmo tempo a ostentação e o desvario de um mundo aristocrático 

desaparecido (...). Desde o momento em que Maria Antonieta, a arquiduquesa de 14 anos nascida na Áustria, chegou à França 

para se casar com o herdeiro do trono Bourbon, questões de vestuário e aparência provaram-se centrais para a sua existência” 

(2008, p. 10-11).  
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sua posição dentro de uma sociedade pautada por opulência, luxo, ostentação como pré-

requisitos de popularidade, prestígio e, consequentemente, poder. Até o momento da sua morte, 

a Rainha da Moda (2008) serviu de inspiração por seu espírito criativo, ousado que distanciou 

e, ao mesmo tempo, aproximou grupos sociais através da aparência, interferindo nos modos de 

vida da França e de outras partes do mundo. 

Através do tempo, o que permanece é uma culturalização das mercadorias, 

especialmente, no produto de moda, a partir da valoração de determinadas referências que 

garantem a diferenciação. Em Sociedade de Consumo (1991, p. 17), Jean Baudrillard reflete 

sobre essa transformação na relação entre consumidor e objeto, percebendo o objeto para além 

de uma utilidade específica, atrelado, assim, a um conjunto de significações.  

Culturaliza-se ao mesmo tempo, a mercadoria (vestuário, especiarias, restaurantes, 

etc.), culturaliza-se igualmente, porque surge transformada em substância lúdica e 

distintiva, em acessório de luxo, em elemento no meio de outros elementos da 

panóplia geral dos bens de consumo. (BAUDRILLARD, 1991, p. 18, grifo do autor)  

 

Segundo Baudrillard (1991, p. 24), o que caracteriza a sociedade de consumo9 é a 

universalidade do fait divers10 na comunicação de massa. Toda a informação política, histórica 

e cultural é acolhida sob a mesma forma simultaneamente. Este consumo, por sua vez, está 

inserido na vida cotidiana, sendo que as comunicações de massa não nos fornecem a realidade, 

mas a “vertigem da realidade”. “A sua tranquilidade precisa, para se exaltar, de perpétua 

violência consumida”, afirma o autor (1991, p. 26). Ainda segundo ele, a sociedade de consumo 

está imersa na dinâmica da superabundância e no desperdício: “Só na destruição que os objetos 

existem por excesso” (1991, p. 42).  

Como se pode observar, a visão de Baudrillard é perpassada por interpretações radicais 

que compreendem a sociedade pós-moderna como alienante. Livia Barbosa, em Sociedade de 

Consumo (2004, p. 39) – título homônimo ao trabalho de Baudrillard - ressalta a importância 

do autor às teorias do consumo ao enfatizar o deslocamento definitivo do valor de uso do valor 

de troca da mercadoria (a movência dos objetos e movência das necessidades) e sua associação 

exclusiva com o aspecto simbólico. Porém, Barbosa frisa a postura apocalíptica do autor ao 

implicar o consumo a uma ativa manipulação de signos. Baudrillard acredita que o desejo 

insaciável, característico nesta movência de sentidos dos objetos, cria um ciclo de insatisfação 

                                                 
9 O sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard defende a noção de sociedade de consumo a partir de uma visão semiológica, 

sendo característico dessa forma de sociabilidade pós-moderna o consumo de signo ou commodity sign.  
10 Notícias gerais que são publicadas nos jornais sobre assuntos diversos, sem que haja uma preocupação em nivelá-las por 

relevância. Ou seja, no mesmo espaço, é possível, por exemplo, encontrar notas sociais ao lado de notas políticas importantes. 

Todas recebem o mesmo tratamento. Não há distinção.  
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constante. A movência do desejo junta-se à mobilidade das significações diferenciais, em um 

jogo permanente entre carência e diferença.  

Dentro deste cenário contemporâneo, a tendência à reterritorialização atende ao desejo 

de “localizar” - procurar uma origem, uma identidade ou fragmentos dela - que se reflete a partir 

da incorporação constante de componentes simbólicos para um posicionamento competitivo. 

De acordo com Albino Rubim (2006, p. 145), “de um lado, emerge um processo de 

globalização. De outro lado, reagindo a este processo de globalização, brotam em vários lugares 

manifestações confeccionadas por fluxos e estoques culturais locais e regionais”. Recorrendo 

também às palavras de Hall (2009, p. 36), não há dúvida que “as culturas têm seus ‘locais' (...) 

O que podemos mapear é mais semelhante a um processo de repetição-com-diferença, ou de 

reciprocidade-sem-começo”.  

O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre a 

identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os 

sistemas de representação. (HALL, 2006, p.70). 

 

Mesmo sofrendo com os efeitos desterritorializantes provocados por um mundo cada 

vez mais conectado, global, a moda - ou as modas, reconhecida como diferentes estilos de vida 

- mantém "sítios" na sua construção. Esses “sítios” fazem parte da dinâmica contraditória, real, 

que a moda inspira dentro do jogo social. Onde espontaneidade e normatização vão sempre 

fazer parte das batalhas internas (subjetivas) e externas (objetivas) do indivíduo que vive em 

comunidade. A tarefa difícil é encontrar a origem desses “locais” diante das novas 

configurações de tempo-espaço típicas do mundo atual.  

 

1.2.1 Identidade, Identidades ou Identificação 

 

Quando se fala em identidade, é pertinente abrir um espaço para uma reflexão sobre o 

quanto é complexo tratar este conceito, visto que hoje, como já pontuado anteriormente, a 

concepção de uma identidade fixa é confrontada por diferentes processos de identificação. 

Trazendo Stuart Hall novamente para esse raciocínio, predomina a ideia de um sujeito pós-

moderno sem uma identidade fixa, essencial ou permanente. As identidades, para Hall (2009, 

p. 43), tidas como estabelecidas estão “naufragando nos rochedos de uma diferenciação que 

prolifera. (...) Os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão mudando a 

composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais”.  

Em Da Diáspora: Identidades Mediações Culturais (2009), o autor inclusive chama a 

atenção para esse tal localismo que surge no cenário atual. Localismo que deve ser visto como 



28 

 

 

 

algo novo, que não pode ser reconhecido como um simples resquício do passado; mas que nasce 

dentro dos fluxos homogeneizantes globais. Por isso mesmo, não pode ter uma inscrição fixa, 

intacta. Seria possível, portanto, falar que o que existem são leituras contemporâneas das 

tradições de determinados locais. Assim, pensando na música, os sons percussivos vindos da 

África e agora produzidos na Bahia ganham todo dia novas modulações a partir da relação com 

as influências que surgem a todo instante de diversas partes do mundo.  

Na moda baiana, também se nota frequentemente essa multiplicidade de influências 

convergentes nas criações dos estilistas regionais. Uma das principais referências da moda do 

Estado, Márcia Ganem, reflete em suas criações o espírito híbrido atual de lidar com as 

tradições. A convivência com a cultura percussiva, africana, indígena, portuguesa, ou melhor, 

com as tantas faces culturais presentes na Bahia, serviu de repertório para as suas criações. 

Partindo de um trabalho de pesquisa, Márcia Ganem desenvolveu diversas modalidades 

artesanais, como a trama de nó em pedras, a renda nhandutí (de origem Guaraní), a renda de 

bilro, a renda Flor da maré (renda baiana, criada pela estilista com as Rendeiras de Saubara, 

município localizado no interior da Baía de Todos os Santos) e o macramê, utilizando como 

matéria-prima a fibra de poliamida (material sintético de alta resistência usado para fazer pneus, 

carpetes, cordas, cintos de segurança, etc.). A fibra de poliamida passou a substituir o algodão, 

utilizado normalmente para fazer a renda, e deu vida a peças autorais11, mas que dialogam com 

a atualidade, sobretudo por apresentar novas formas de fazer moda através da relação com o 

local e suas tradições.  

A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é 

uma 'arqueologia'. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, 

seu 'trabalho produtivo'. Depende de um conhecimento da tradição enquanto 'o mesmo 

em mutação' e de um conjunto efetivo de genealogias (...). Portanto, não é uma questão 

do que as tradições fazem de nós, mas aquilo que nós fazemos das nossas tradições. 

(HALL, 2009, p.43) 

 

A cultura é caracterizada, de tal modo, por seu constante movimento, é o "tornar-se". 

Cabe abraçar a ideia de que toda produção cultural nasce a partir da relação com o outro e o 

meio e, por conseguinte, incorpora suas instabilidades e desigualdades. É importante também 

salientar que existe uma tendência para uma seleção das tradições motivada por questões 

políticas, sociais, raciais, de gênero, entre outras. Uma amostra são as origens africanas 

firmemente acionadas quando se pretende falar do repertório cultural da Bahia e também do 

Brasil. Tratando-se da Bahia, especificamente, os processos históricos colonialistas/escravistas 

                                                 
11 Autoria percebida como condição do autor no seu processo de formar, como assinatura do autor impressa na sua obra a partir 

da sua relação com a matéria.  
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deixaram uma marca profunda no povo baiano. Na capital soteropolitana e região do 

Recôncavo, essas referências africanas mantêm-se ainda mais fortes nos processos criativos 

como forma de afirmação, luta, resistência. Hall inclusive traz essa ideia de escolha ao falar 

sobre a terceira geração de afro-caribenhos e sobre os hindus e mulçumanos. De acordo com 

ele (2009, p. 63), a negritude e a fé, respectivamente, são fatores decisivos para a composição 

dessas identidades: “como ocorre na maioria das diásporas, as tradições variam de acordo com 

a pessoa, ou mesmo dentro de uma mesma pessoa, e constantemente são revisadas e 

transformadas em resposta às experiências migratórias”.  

A partir das ideias de Hall, em seu artigo Who needs identity (Quem precisa de 

identidade), Zygmunt Bauman defende uma compreensão discursiva dos processos de 

identidade contemporâneos, por entender a identificação como uma construção, sempre 

incompleta, inacabada e aberta, em que todos participam, por necessidade ou por escolha. Para 

Bauman (1999, p. 47- 48), “os produtos culturais viajam livremente, sem se preocupar com 

fronteiras entre estados e províncias (...). Isso não significa o desaparecimento final das 

identidades culturais”. Ele observa, por sua vez, que as identidades não são mantidas pelas suas 

singularidades, ao contrário, o que as nutre é a capacidade de “distinguir, 

selecionar/reciclar/rearranjar o material cultural comum a todas, ou pelo menos potencialmente 

disponível para elas” (1999, p.48).  

Mobilidade, desarraigamento e disponibilidade/acessibilidade global dos padrões e 

produtos culturais constituem agora a “realidade primária” da cultura; como 

identidades culturais distintas, só podem emergir como resultados de uma longa 

cadeia de “processos secundários” de escolha, retenção e recombinação seletivas (os 

quais, o que é mais importante, não são bloqueados quando a identidade em questão 

de fato emerge). (BAUMAN, 1999, p. 48) 

 

Esse pensamento de Bauman pode ser mais bem compreendido em Identidade: 

entrevista a Benedetto Vechi (2005, p. 55). O autor defende que essa construção se dá pela 

lógica da “racionalidade do objetivo”. A partir do repertório que você tem em mãos, é possível 

atingir diferentes fins. É relevante também pontuar a perspectiva de Glissant em Introdução a 

uma Poética da Diversidade (1996). O autor acredita que, nos dias de hoje, o que conta é a 

relação entre culturas atávicas (descritas por ele como aquela que parte de uma Gênese, filiação) 

e compósitas (identidades rizomáticas12), e não a exclusão. Através de sua concepção de “caos-

mundo”, Glissant defende que “no encontro das culturas do mundo, precisamos ter a força 

imaginária de conceber todas as culturas como agentes de unidade e diversidade libertadoras, 

                                                 
12 Glissant recorre a Deleuze e Guattari para tratar da questão da identidade. Rizoma no sentido de enraizamento. Pensamento 

este que amplia a relação com o outro. 
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ao mesmo tempo” (1996, p. 86). Ao acompanhar o pensamento de Glissant, admite-se que 

possui uma [inter] secção entre a raiz única (territorial, essencial) com a raiz rizomática 

(universal). Onde a raiz única poderá ser acionada, mesmo que inconscientemente, garantindo, 

assim, um sentimento de pertencimento tranquilizador em meio à totalidade do mundo. 

Na contemporaneidade, a moda seria talvez a principal ferramenta constitutiva de 

composição dos diferentes modos de ser e de se apresentar à sociedade por permitir de forma 

acessível e fácil uma adaptação constante, ou ainda a busca por uma singularidade. A roupa e 

os acessórios ajudam a compor os diferentes personagens assumidos pelo sujeito. Tornam-se 

instrumentos de uma teatralidade - que “instaura e reafirma a comunidade” (MAFFESSOLI, 

2010, p. 134). A partir da indumentária, principalmente, a pessoa plural – tomando emprestada 

a expressão adotada por Renata Pitombo Cidreira - assume suas preferências que podem ser 

alternadas a todo o momento a depender da circunstância a qual está inserida.  

Maffesoli, em seu O Tempo das Tribos (2010, p. 117), afirma que “identidade é a 

aquiescência em ser isto ou aquilo”. Para ele, houve um desgaste da ideia de indivíduo em uma 

massa indistinta: “cria-se uma ‘alma coletiva’, na qual as atitudes, as identidades e as 

individualidades se apagam” (2010, pg. 118). Maffesoli propõe o conceito de “sociedade 

eletiva”, onde os processos de atração e repulsão se farão por escolha. Ele concorda com M. 

Weber ao afirmar identidade como algo flutuante. A partir da existência de uma identidade 

individual será construída a identidade nacional, prevalecendo o pluralismo de possibilidades e 

experiências. Maffesoli defende que a massa é feita de um “nós global”, através de um conceito 

de “família ampliada” que não está necessariamente associada a laços de consanguinidade. 

Atualmente, esses agrupamentos pontuais e dispersos são chamados de “neotribalismo”. Logo, 

é feita pelo autor (2010, p.133) uma diferenciação entre “característica do social” e 

“característica da socialidade”. Na primeira, “o indivíduo podia ter uma função na sociedade, e 

funcionar no âmbito de um partido, de uma associação, de um grupo estável”. Por outro lado, 

na segunda, “a pessoa (persona) representa papéis, tanto dentro de sua atividade profissional 

quanto no seio das diversas tribos que participa”.  

Nesse ponto da sua reflexão, Maffesoli se alimenta da ideia de Simmel ao fazer um 

contraponto entre indivíduo e pessoa, conforme destaca Cidreira em seu livro Os sentidos da 

moda: 

Mais uma vez inspirado em Simmel, Maffesoli nos apresenta suas noções de 

individualismo germânico e individualismo latino, sendo o primeiro caracterizado por 

uma intensificação da ideia de particularidade, de ser único; e o segundo mais 

associado à necessidade de pertencimento. Ora, o que nos sugere o autor é pensar 

essas terminologias como ‘estruturas formais’, que enquanto tais poderiam hoje ser 
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facilmente atualizadas pelo uso das noções correlatas de indivíduo e pessoa, como ele 

próprio o faz. (CIDREIRA, 2005, p. 129) 

 

Maffesoli explica o cuidado que se deve ter quando é considerada uma opinião 

individual. Ao contrário da aparência narcisista, esses pensamentos são, para o autor, 

pertencentes a grupos específicos. Sendo ultrapassado falar em uma individuação, uma vez que 

“o entrecruzamento das ações, das situações e dos afetos formam um todo. Daí a metáfora: 

dinâmica da tecelagem, e estática do tecido social (...). Assim, o estar-junto é um dado 

fundamental que assegura a uma cultura sua força e sua solidez específicas” (2010, p. 140-141). 

O indivíduo aqui é relacional, e não consegue ser compreendido fora das coletividades, como 

pontuado por Cidreira, ao refletir sobre a bipolaridade permanente entre indivíduo e pessoa 

apresentada nos pensamentos de Maffesoli: 

Maffesoli procura insistir sobre a ideia de que o eu é constituído de uma infinidade, 

de uma pluralidade de personalidades (...). As relações pessoais repousam sobre uma 

série de identificações em que, de acordo com a oportunidade, cada pessoa reveste-se 

de uma ou outra de suas máscaras exprimindo uma parte dela mesma. (CIDREIRA, 

2005, p. 130) 

 

Na defesa de sua perspectiva, Maffesoli faz uma referência inclusive ao Brasil e à Bahia 

em seu trabalho. Segundo ele, observar os arranjos dos grupos nas praias revela muito sobre 

preferências. Na Bahia, as diferentes partes das praias são outros tantos lugares distintos de 

encontro, conforme o grupo a que se pertence. Essas escolhas são inúmeras: hábitos sexuais, 

prática de esportes, faixa etária, etc.  

A sociedade (...) vive e se organiza, no sentido estrito do termo, através dos 

reencontros, das situações, das experiências no seio dos diversos grupos a que 

pertence cada indivíduo. Esses grupos se entrecruzam uns com os outros e constituem, 

ao mesmo tempo, uma massa indiferenciada e polaridades muito diversificadas 

(MAFFESOLI, 2010, p. 151). 

 

As reflexões do sociólogo são conduzidas especialmente para o valor da aparência como 

meio de pertencimento. A compreensão dessa alternativa entre a imitação e/ou excepcional é 

vital para uma coletividade na qual o consumo apresenta e representa os comportamentos da 

socialidade. Em Vida para consumo (2008, p. 71), Bauman faz uma meditação significativa 

sobre as circunstâncias de uma socialidade atravessada pela cultura consumista: “A ‘sociedade 

de consumidores’, em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja 

ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita 

todas as opções culturais alternativas”. Bauman associa o ato de consumir a um investimento 

na afiliação social de si próprio, ou melhor, na “vendabilidade” (2008, p. 75). Conforme 

destacado por Barbosa (2004, p. 46) ao discorrer sobre as ideias de Bauman, o desejo (auto 

expressão, gosto e classificação) e o capricho (infantil, inseguro) seriam, para o autor, 
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fenômenos próprios desta sociedade de consumo. Todavia, Barbosa recorre às teorias de Colin 

Campbell para apresentar algumas problemáticas: 

Campbell considera que o consumismo moderno, da mesma forma que Bauman, 

caracteriza-se primeiro pelo lugar ocupado pela emoção e pelo desejo na nossa 

subjetividade, o que faz com que procuremos mais a gratificação dos mesmos do que 

a satisfação de necessidades. E, segundo, pelo caráter irrestritamente individualista. 

(BARBOSA, 2004, p. 49) 

 

 Por outro lado, a autora sinaliza que, apesar da proximidade no pensamento, os dois 

autores se distanciam em alguns pontos: 

Enquanto Bauman vê no consumidor moderno uma fonte de desagregação social e 

individualização no sentido negativo, Campbell, ao contrário, considera que o 

consumismo moderno, ao invés de exacerbar a “crise de identidade” tão discutida 

pelos pós-modernos, é na verdade uma atividade através da qual os indivíduos 

conseguem resolvê-la (...). Campbell afirma que o que caracteriza a sociedade de 

consumo moderna é a insaciabilidade dos consumidores. Assim que um desejo ou 

“necessidade” é satisfeito, outro já se acha à espera. (BARBOSA, 2004, p. 50).  

 

Campbell, em Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo 

moderno, publicado em Cultura, consumo e identidade (2006, p. 63), conclui que “o fato do 

consumo ter adquirido importância central em nossas vidas pode indicar algo bem diferente do 

que costuma sugerir – que somos vítimas de uma aquisitividade e um materialismo egoísta”. 

Ele propõe uma percepção do consumo não como reação desesperada, fútil à experiência da 

insignificância, mas como “uma perfeita solução para essa experiência” (2006, p. 63).  

Essa relevância do consumo à composição da aparência pode ser atestada através das 

estratégias de desenvolvimento de produtos e de comunicação assumidas por grandes empresas. 

O grupo O Boticário - uma das companhias mais rentáveis do Brasil que atua nos segmentos 

de cosméticos e perfumaria - decidiu investir em multimarcas para atender a uma demanda 

latente de consumidores que não se reconhecem nos produtos da sua primeira marca homônima. 

A Eudora é uma das marcas que passou a fazer parte do portfólio do grupo com uma linha de 

produtos cuidadosamente pensada para as mulheres que querem expor, através da sua aparência, 

sua feminilidade. Enquanto a “mulher O Boticário” deseja fazer parte, pertencer, estar de acordo 

com a ocasião, a “mulher Eudora” anseia ser notada. Ostenta através das suas escolhas poéticas 

suas conquistas sociais13. 

 

                                                 
13 Esse propósito da marca foi divulgado pelo Grupo O Boticário nos meios de comunicação durante o lançamento da Eudora 

em 2011.  
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Figura 1 - Campanhas publicitárias do Grupo O Boticário,  

detentor das marcas O Boticário e Eudora 

 
Fonte: Agência Ideia 3 <www.ideia3.com.br>;  

Agência Santa Clara <http://neocosmeticos.blogspot.com.br > 

 

Esse exemplo representa claramente essa troca de papéis do sujeito em que convivem 

simultaneamente o teatral e o extraordinário (espetacular14); ou melhor, quando se exerce dentro 

do contexto social as funções de espectador e/ou ator. Não esquecendo que tal posição não é 

fixa, pois depende fundamentalmente do lugar de fala de cada um. Segundo Cidreira (2005, p. 

133), “algo pode representar para uma pessoa um elemento da dimensão do extracotidiano, 

enquanto para outra pode ser algo da esfera do cotidiano, a depender do ponto de vista e da 

inserção de cada um”.   

 

1.2.2 O time das novas mídias 

 

Conforme destacado por Lipovetsky e Serroy (2011, pg. 76), a internet foi elemento 

decisivo para a atual era da cultura-mundo15. Onde o sujeito consumidor vê seus desejos 

facilmente atendidos por uma indústria acelerada em seu ritmo de produção adaptado ao novo 

espaço-tempo. Da tela da televisão, passando pela tela do cinema, chegamos à tela do 

computador e ao mundo virtual (internet), conforme apontam Lipovetsky e Serroy.   

A era cem por cento tela não revela apenas uma quantidade ilimitada de imagens e de 

informações contínuas em uma multidão de novos suportes; ela vem acompanhada 

                                                 
14 Tomando como referência a ideia de espetáculo proposta por Maffesoli quando se pretende “acentuar, diretamente, ou de 

maneira eufemística, a dimensão sensível, táctil da existência social” (2010, p. 134).  
15 A expressão cultura-mundo é utilizada por Lipovetsky e Serroy para caracterizar um novo ciclo de modernidade que 

recompõe o mundo. Segundo eles, nos tempos hipermodernos, a cultura tornou-se um mundo cuja circunferência está em toda 

parte e o centro em parte alguma.  
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por uma comunicação interativa e produzida pelos próprios indivíduos (...) O 

hiperindivíduo é um consumidor que vai às compras em toda parte (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, pp.77-76).  

 

Diferente do distanciamento existente entre o leitor e as grandes publicações de moda, 

os blogs são canais de comunicação que permitem um contato muito próximo, uma 

interatividade nunca vista. Eles atendem à necessidade imediatista que a moda requer diante de 

uma sociedade cada vez mais ordenada por desejos voláteis, que ditam novas formas e valores 

de consumo.  

Uma cultura de narração é substituída de alguma maneira por uma cultura de 

movimento; uma cultura lírica ou melódica é substituída por uma cultura cinemática 

construída sobre o choque e o dilúvio de imagens, sobre a busca da sensação imediata 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 211).  

 

Esse cenário tem incomodado muitos estilistas e agentes do setor. Esse desconforto pode 

ser percebido no depoimento do estilista Vitorino Campos para a edição de n. 37 da Revista 

FFWMAG (2014, p. 57), uma das atuais revelações da moda nacional: 

Não é que a gente tenha algum tipo de problema com as blogueiras, mas eu acho que 

deve existir uma busca pelo conhecimento. No desfile, não é só se arrumar para sentar 

na fila. O importante é tentar entender a coleção de uma forma global. Se as 

blogueiras, que têm tantos seguidores, fizessem isso, seria uma coisa muito legal 

(FFWMAG, 2014, p. 57). 

 

Já para a Diretora de Redação da Vogue no Brasil, Daniela Falcão (FFWMAG, 2014, 

p. 57), os blogs com seus looks do dia não constroem marcas, apenas vendem produtos. Por 

outro lado, Daniela Falcão destaca que os editores de moda usam o streetstyle como termômetro 

para entender quais tendências estão acontecendo, que marcas aparecem bem e caíram no gosto 

das pessoas.   

Os conteúdos essenciais da cultura de massa são os das necessidades privadas, 

afetivas, em primeira instância, pois a felicidade e o amor estão acima de todos os 

outros valores. Em seguida, podemos pensar nas necessidades imaginárias que 

movem os homens socialmente, como a liberdade, a aventura, a possibilidade de 

escolha (ainda que forjada como defendem alguns autores) e por fim as necessidades 

materiais que se traduzem em bem-estar, conforto, autoestima, etc. (CIDREIRA, 

2013, p. 34).  

 

Vale recorrer aqui à reflexão de Cidreira sobre a lógica de consumo que rege o processo 

de produção e difusão dos produtos de massa. Para ela (2013, p. 34), “o embate em torno da 

procura da linha mediana institui, ainda, uma identidade dos valores de consumo”. Conforme 

ressaltado pela autora, valoramos a moda através da sua superficialidade, efemeridade, 

funcionalidade, criatividade e lucratividade (mercado), que foram, por sua vez, potencializadas 

pelas novas ferramentas de difusão de conteúdo. Exigindo, sobretudo, da indústria uma resposta 

comercial instantânea.  
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Simultaneamente, o consumidor da era cultura-mundo pode absorver a nova informação 

de moda e adquirir o item de desejo a apenas um click ou touch the screen. Marcas consolidadas 

agora desejam ser vistas nos Blogs de Moda - reconhecidos pela cadeia fashion como grandes 

difusores de tendências. Esses blogueiros e blogueiras - que alimentam avidamente as páginas 

da blogosfera - são, sem dúvida, vitrinas virtuais vivas altamente lucrativas. A conectividade 

dos blogs estimulou o comércio online e, por conseguinte, passou a exigir da indústria e dos 

criadores um ritmo ainda mais acelerado para o desenvolvimento de novos produtos. Afinal, a 

imitação e a diferenciação caminham como sempre juntas quando se fala em moda. Vive-se, 

assim, o tempo do hiperconsumo, assim definido por Lipovetsky e Serroy - consumo por 

impulso acessível.   

O comprador do novo estilo deixou de ser compartimentado e previsível: tornou-se 

errático, nômade, volátil, imprevisível, fragmentado, desregulado. Porque liberto dos 

controles coletivos à antiga, o hiperconsumidor é um sujeito zapeador e 

descoordenado (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p.57). 

 

Entre os agentes do setor atingidos diretamente por essas mudanças estão os veículos de 

comunicação tradicionais. Cada vez mais, os editoriais de moda nas revistas especializadas se 

rendem ao poder das janelas virtuais, buscando novas formas de apresentação dos lançamentos 

do universo fashion. Um dos caminhos é valorizar ainda mais o conceito/a história da coleção, 

a origem da tendência; ou serão engolidas pelos milhões de curtidas dos looks do dia. Há ainda 

aquelas publicações que enxergaram nos Blogs de Moda uma fonte de conteúdo diferenciado 

para seu público leitor. Algumas revistas dedicam espaços exclusivos ao universo desses 

blogueiros e blogueiras celebridades.  

 

Figura 2 - Thássia Naves – Capa Glamour Brasil, Fevereiro 2015 

 
Fonte: Glamour Brasil 
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A versão brasileira da Glamour, por exemplo, uma das principais referências em difusão 

de tendência no mundo, teve pela primeira vez estrelando uma das suas capas em fevereiro de 

2015 a top blogger Thássia Naves. No mesmo mês, a revista Estilo também dedicou uma das 

suas capas à blogueira Camila Coelho.  

 

Figura 3 - Camila Coelho – Capa Estilo, Fevereiro 2015 

 
Fonte: Revista Estilo 

 

Em agosto de 2015, foi a vez de Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas, “estrelar” 

a capa da revista Estilo, sendo referenciada pela publicação como a “pioneira dos blogs de moda 

e estrela em todas as plataformas”, dentre elas, destacam-se seus canais no Instagram, Snapchat 

e no YouTube.  

 

Figura 4 - Camila Coutinho – Capa Estilo, Agosto 2015 

 
Fonte: Revista Estilo 
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É comum ainda encontrarmos nessas publicações seções que mostram a intimidade, a 

rotina dessas protagonistas do meio fashion atual. Entre as principais matérias estão sempre 

aquelas que desvendam para as leitoras os segredos de beleza e os guarda-roupas mais 

cobiçados. Os criadores, por sua vez, não conseguem em alguns casos acompanhar essa 

dinâmica ou simplesmente não querem. Assim, tentam contornar a ansiedade por novidades 

instantâneas criando mine coleções, edições limitadas, linhas exclusivas e mais acessíveis. 

Quando a grife/o criador já tem sua imagem sólida no mercado, pode dar-se o luxo e optar por 

uma dinâmica própria de criação, negando-se ser refém da tão fugaz fast fashion16. Os blogs 

surgem para matar essa sede pelo novo através de postagens que apresentam, a todo instante, 

novas formas de uso de adornos e indumentárias. Afinal, como pontua Simmel (2008, p.70), “o 

adorno produz o alargamento do ‘eu’”. 

De uma forma muito direta, o progresso social favorecerá a rápida mudança da moda, 

porque possibilita com muito maior celeridade às camadas inferiores a imitação das 

superiores (...). Isso tem uma influência significativa no conteúdo da moda.  Antes de 

mais, faz que as modas já não sejam tão dispendiosas e, por isso, já não poderão ser 

tão extravagantes, como eram em épocas anteriores (SIMMEL, 2008, p.51). 

 

A partir deste pensamento, compreende-se porque os Blogs de Moda mais bem 

sucedidos ficaram conhecidos por seus looks do dia. O estilo assumido por jovens, como das 

brasileiras Thássia Naves e Camila Coutinho, se tornaram rapidamente tão desejados e copiados 

quanto o conceito que algumas marcas dedicaram anos para construir. Criados e alimentados 

por pessoas que não pertencem às rodas exclusivas e restritas do universo fashion, os blogs com 

seus looks do dia surgiram em sua maioria de forma espontânea a partir do desejo de 

compartilhar escolhas e novidades utilizando uma plataforma digital convidativa por sua 

proximidade.  

A ideia foi prontamente absorvida por um público insaciável por informação de moda 

com grande potencial de consumo, estimulada pela sensação de pertencimento proporcionada. 

Sobre essa insaciabilidade, Barbosa (2004, p. 56) evidencia o entendimento de Colin Campbell 

sobre consumo a partir da relação entre significado e identidade na sociedade contemporânea: 

                                                 
16 Tradução literal: Moda rápida. A expressão é utilizada para caracterizar a renovação constante das peças produzidas e 

comercializadas no setor de moda. O conceito surgiu na década de 1990 para expressar e identificar a atualização cada vez 

mais veloz dos produtos de moda nas grandes redes varejistas. O termo foi incorporado ao cotidiano dos brasileiros, sendo 

utilizado para caracterizar desde pequenas e grandes corporações do segmento. No modelo tradicional, a produção do varejo 

de moda era dividida em duas coleções anuais: primavera-verão e outono-inverno. No sistema fast fashion, são produzidas 

minicoleções ao longo do ano. As coleções, que antes duravam meses para serem elaboradas e confeccionadas são substituídas 

por produções temáticas, que refletem as demandas do consumidor e são rapidamente produzidas e comercializadas. A vida 

útil do produto também é reduzida, os estoques também são limitados. Além disso, não se perde tempo fabricando o que não 

está sendo vendido. De olho nas tendências, o empresário que investe nesse modelo abre demanda de produção para as novas 

coleções que estão sendo pensadas e desenhadas. Com essa mudança no sistema produtivo, as peças têm preço final mais baixo, 

o que as deixa mais competitivas e, consequentemente, geram mais lucro. (SEBRAE, 2017). 
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“Como o autor (Campbell) conclui, o consumo na sociedade moderna não deve ser visto como 

uma busca desesperada pela ausência de significado, mas a solução desta busca”. Quem está do 

outro lado da tela, escrevendo os posts, fazendo os comentários é alguém com um estilo de vida 

apreciável ou, até mesmo, comum. Como observado por Lipovetsky (1989, p.217), “é o tempo 

das estrelas de físico ‘insignificante’: seduzem não mais porque são extraordinárias, mas porque 

são como nós”. 

 

1.2.3 Corpomídia 

 

Mas até que ponto essa tal acessibilidade e interatividade nos liberta dos padrões 

estéticos de mercado de moda? Mesmo sendo os blogueiros ou blogueiras pessoas consideradas 

“normais”, que pertencem a um universo até mesmo corriqueiro, esses personagens não nos 

convidam a fazer determinadas leituras?  

A ação da aparência coloca o ator sob o olhar apreciativo do outro e, principalmente, 

na tabela do preconceito que fixa de antemão numa categoria social ou moral 

conforme aspecto ou o detalhe da vestimenta, conforme também a forma do corpo ou 

do rosto (BRETON apud CIDREIRA, 2013, p.112). 

 

Os dualismos sociais mais uma vez se fazem presentes nessa reflexão de Breton. Ao 

mesmo tempo em que se busca uma diferenciação através da indumentária e adornos próprios 

da moda, há movimentos que sinalizam para a imitação. Até mesmo o corpo nu, como bem 

pontuado por Helena Katz, em Por uma teoria crítica do corpo (2008), não pode existir em si 

mesmo. Para Cidreira (2013, p.116), “o corpo cresce em importância e com ele a vestimenta, 

essa segunda pele. O corpo é envolvido por roupas, adereços, cheiros, cores; é receptivo aos 

mais diversos artefatos e com eles se conforma”. O pensamento de Rouse (1989 apud Barnard, 

2003, p.166), também ilustra muito bem essa capacidade simbólica da indumentária: “marcas, 

etiquetas e logomarcas são um dos modos pelos quais o poder de compra de um consumidor 

pode ser indicado”.  

Recorre-se à teoria do Corpomídia (Automídia)17, em que a informação torna-se corpo. 

Conforme ressaltado por Katz ao defender este conceito, o corpo deve ser tratado como uma 

coleção de dados.  

Vivemos em sociedades que conjugam autoritarismo e liberdade (...). Há um corpo-

modelo que hegemoniza as imagens difundidas pelos meios de comunicação. Ele 

suporta alguns traços distintivos (cabelos, olhos, cor da pele), desde que não violem o 

                                                 
17 A teoria Corpomídia não será aprofundada nesta dissertação. Foi brevemente abordada pela autora no percurso trilhado em 

suas reflexões para a compreensão do corpo, que entrelaçado à moda, permite que o sujeito se apresente ao mundo – ideia esta 

que será ampliada mais adiante.  
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modelo padrão que esteja em vigência, em um escancarado exercício de exclusão pela 

inclusão praticado por todos os envolvidos (KATZ, 2008, p. 6). 

 

Katz traz ainda a ideia de panóptico (controle, vigilância, visibilidade total) para uma 

compreensão dessa correlação entre corpo e ambiente. Segundo ela, Foucault, ao demonstrar 

as relações perversas entre poder e conhecimento, a partir do seu estudo de instituições 

consolidadas como a escola, a prisão e a fábrica, chamou a atenção para a possibilidade de 

identificar a produção de corpos dóceis em várias classes sociais, principalmente naquelas que 

se dedicam a produzir imagens do corpo.  

Para Foucault, o panóptico é transformado nas sociedades disciplinares de controle, 

mais eficientes e mais baratas de serem mantidas, uma vez que são discursos que 

passam a fazer o papel de panópticos entre nós. Um desses discursos, talvez o mais 

proeminente hoje, seja aquele produzido por uma certa proliferação de imagens sobre 

o corpo na área da moda (KATZ, 2008, p. 6). 

 

Segundo Foucault (Vigiar e Punir, 27ª edição, 1987, p. 224)18, a visibilidade é uma 

armadilha. O efeito do panóptico induz um estado consciente e permanente de visibilidade que 

assegura o funcionamento automático do poder. Uma sociedade de “vigilância, sob a superfície 

de imagens” (FOUCAULT, 1987, p. 240). Ainda de acordo com Foucault (1987, p. 242), o 

antigo princípio “retirada-violência” que regia a economia do poder é substituído pelo princípio 

da “suavidade-produção-lucro”. Visibilidade deixa de ser opressiva, passa a ser um ambiente 

propício para a fama na sociedade contemporânea.  

Não importa o desprendimento, o corpo está sempre carregado de signos e significados 

que, em algum momento, se consolidam em diferentes discursos. E não poderia ser diferente 

quando se trata da moda, já que esse é essencialmente o seu jogo. Mesmo diante de uma 

sociedade contemporânea, em que a internet abre as portas para um mundo sem fronteiras 

visíveis, expressões são construídas a partir das escolhas realizadas de acordo com determinado 

contexto poético, econômico, social e político. 

Essas expressões surgem, sobretudo, nos looks do dia apresentados nos Blogs de Moda 

por jovens magras, altas e carregadas de referências, prontas para serem acessadas por outro 

que, de alguma forma, se identifica com tais repertórios. O que atrai e mantém os seguidores 

dos Blogs de Moda é essa identificação com determinado gosto e estilo. Suas roupas e adereços 

vêm sempre cheios de mensagens e expressam poder, criando, assim, novos padrões. Os blogs 

de moda, com seus looks do dia, representam essa relação entre moda, personalidade e, 

                                                 
18 Importante ressaltar que a referência a Foucault aqui atribuída não será aprofundada neste estudo. A menção foi fruto de 

uma reflexão a partir das leituras feitas pela autora da dissertação durante seu percurso. 
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principalmente, a necessidade atual de “ser visto” e “fazer parte”. Essa é a sociedade do 

espetáculo, da visibilidade total que pode ser entendida como um novo panóptico.  

 

1.2.4 Universalidade como processo 

 

Fazendo um contraponto à perspectiva de Lipovetsky, apela-se às teorias marxistas e 

neomarxistas para pensar sobre o constante conflito que existe nas sociedades contemporâneas, 

que se reflete diretamente na criação, produção e distribuição da indústria da moda – moda vista 

como um grande sistema de comunicação que, acima de tudo, se reconstrói constantemente, 

acompanhando a evolução do indivíduo inserido na cultura. No conhecido texto A Indústria 

Cultural, Adorno e Horkheimer condenam a indústria cultural e sua dinâmica capitalista por 

poder fazer o que quer da individualidade somente porque nela, e sempre, se reproduziu a íntima 

fratura da sociedade. Eles apresentam o conceito de “pseudo-individualidade” como sendo a 

premissa do controle e da neutralização do trágico. Segundo os autores da escola de Frankfurt, 

a cultura de massa assim desvela o caráter fictício que a forma do indivíduo sempre teve na 

época burguesa e o seu erro está apenas em vangloriar-se desta turva harmonia do universal 

com o particular.  

Esse pensamento leva a uma questão (bastante pessimista, por sinal): todas as escolhas 

feitas pelo sujeito inserido nessa sociedade capitalista são utópicas? Essa tão aludida liberdade, 

a partir da moda como linguagem de expressão e meio de comunicação é sempre pré-definida? 

Ao pensar dessa forma, estaria sendo desconsiderada toda a bagagem cultural, psicológica e 

social que cada indivíduo carrega consigo. Além disso, essa perspectiva conduz a uma atrofia 

da imaginação e espontaneidade do sujeito dentro de uma sociedade com fluxos intensos e 

persistentes. Merece aqui recorrer ao pertinente questionamento de Lipovetsky (1989, p. 175): 

“como continuar a falar de alienação num tempo em que, longe de serem desapossados pelos 

objetos, são os indivíduos que se desapossam deles?” Mesmo com vitrinas repletas de coleções 

primavera/verão e outono/inverno, que seguem mundo a fora as mesmas tendências de moda, 

e com os milhares de likes e compartilhamentos das redes sociais, as possibilidades de 

agrupamentos são livres e inesperadas. Afinal de contas, universalidade não é sinônimo para 

uniformidade. 

De acordo com a metáfora da bricolagem desenvolvida por Lévi-Strauss (1962), 

abordada por Denys Cuche, em A noção de cultura nas ciências sociais (1999), mesmo a partir 

de um repertório pré-definido, limitado, consegue-se produzir um sentido diferente. “Uma nova 

significação nasce desta disposição compósita final”, afirma Cuche (1999, p. 153). Vale 
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salientar aqui a diferença que existe entre colagem e bricolagem. Ao falar de multiculturalismo, 

por exemplo, propõe-se uma colagem entre elementos que convivem, porém não estão 

articulados. A bricolagem implica em uma dinâmica oposta cujo pré-requisito é a intersecção 

entre os elementos. Quando há uma bricolagem, há um processo de interculturalidade. Nesse 

tipo de relação, falsos ordenamentos não se sustentam em nenhum campo de ação. 

Se o olhar voltar-se para a América Latina, esse cenário de construção do sujeito é ainda 

mais específico. O antropólogo Nestor Garcia Canclini (1998) trouxe uma visão desconstrutiva, 

principalmente à aplicação desses conceitos à América Latina. Para ele, a pós-modernidade 

significa crise (ordem/desordem/ordem) e desconstrução, ou melhor, seria uma reflexão da 

modernidade. Segundo a análise de Ana Carolina D. Escosteguy (2010), Nestor García Canclini 

vai conceber a América Latina como uma articulação complexa entre tradições e modernidades, 

diversas e desiguais, coexistindo em múltiplas formas de desenvolvimento. Canclini converte 

o termo “hibridismo cultural” em modelo explicativo de identidade. Na atmosfera latino-

americana, os cenários culturais e sistemas simbólicos sofrem mudanças constantes e radicais 

e, por essa razão, as regularidades e distinções que poderiam facilitar sua análise são 

insustentáveis. Canclini traz, sobretudo, a ideia de representação (encenação) que está em 

sintonia com os conceitos de performance e máscara19. O autor destaca que a cultura resulta de 

uma seleção e de uma combinação cujas fontes são renovadas constantemente. “Cultura é 

produto de uma encenação, na qual se escolhe e se adapta o que vai ser representado, de acordo 

com o que os receptores podem escutar, ver e compreender”, afirma Canclini (1998, p. 201).  

Ele acredita que as lutas para a defesa de uma regionalidade ou nacionalidade são 

necessárias frente às subordinações que as empresas transnacionais buscam. Porém, admite que 

todos reformulam seus capitais simbólicos em meio a cruzamentos e intercâmbios. Canclini 

(1998, p. 354) ressalta que “a afirmação do regional ou do nacional não tem sentido nem 

eficácia como condenação geral do exógeno: deve ser concebida agora como a capacidade de 

interagir com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais a partir de posições próprias”. 

Tratando-se do Brasil e da Bahia especificamente, essa busca por identificações nacionais e 

regionais, respectivamente enfrentam principalmente batalhas internas, uma vez que ainda se 

mantém uma postura de colonizados sobre alguns aspectos da vida social.  

Na moda, especialmente, persiste a dificuldade de “desapegar” de formatos/processos 

que valorizam o que vem de fora. Para Canclini, isso é reflexo da maneira como a cultura é 

                                                 
19 Os conceitos de performance e máscara serão aprofundados no capítulo seguinte deste estudo a partir da relação 

entre moda, arte e design.  
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estimulada seja por interesses de uma oligarquia estatal e/ou de uma indústria capitalista. Ao 

mesmo tempo, ele reforça que é inviável defender a adoção mimética de modelos importados 

ou buscar soluções formais para essas articulações latino-americanas. “Optar de forma 

excludente entre dependência ou nacionalismo, entre modernização ou tradicionalidade local é 

uma simplificação insustentável”, afirma (1998, p. 84).  

Por outro lado, a procura por uma autenticidade é natural neste contexto inclusive como 

uma forma de “alargamento do eu”, como afirma Simmel (2008, p.70). Ao falar sobre o poder 

de comunicação do adorno, ele reforça a necessidade que indivíduo tem de criar um valor para 

os outros, de presença dentro de um sistema social. Em sintonia com as ideias de Simmel, 

Cidreira (2014, p. 33) enfatiza que a cidade surge como “o teatro do espetáculo social (...). A 

cidade é o lugar das máscaras, dos jogos sociais transformados em jogos de representação 

teatral”. 

 Observa-se, dessa forma, que há uma linha muito tênue e complexa entre o coletivo e o 

individual. Todo esse conflito é recorrente na sociedade atual. Refletindo sobre moda, 

especificamente, essa tensão entre coletivo/individual, global/local, tradição/inovação seria 

imprescindível. Afinal, moda é uso, hábito ou estilo que é variável com o tempo e resulta de 

determinado gosto, ideia e influências do meio. Moda é: essencialmente, reprodução e 

inovação. Recorrendo mais uma vez aos pensamentos de Lipovetsky (1989, p. 262), “a moda é 

um self-service”, através da qual os indivíduos compartilham suas opiniões, gostos, posturas 

políticas, econômicas e sociais. Esse pensamento é defendido por Cidreira em seus estudos 

sobre moda.  

Para autores como Julián Marias e Simmel, moda não é apenas uso; é, sobretudo, 

imitação, e imitação que se estende a um grupo que tenha reconhecimento social, 

conforme Marias. Presente desde os povos mais remotos, (...) a imitação foi e continua 

sendo o mecanismo através do qual toda uma série de hábitos, ensinamentos são 

reproduzidos, costumes viram tradições. Por outro lado, é preciso perceber que, ainda 

que pareça paradoxal, a imitação sozinha não faz moda, pois uma das características 

deste fenômeno é o gosto pela novidade, a mudança contínua pelo que há de mais 

novo, o último lançamento (CIDREIRA, 2005, p. 36).  

 

De acordo com a autora, em seu livro Os sentidos da moda (2005), “a moda é um mass 

media no sentido em que ela é ao mesmo tempo espaço de comunicação e meio de mediação 

entre indivíduos, grupos sociais e culturais, entre civilizações inteiras” (2005, p. 114). Seriam 

esses conflitos entre o pessoal e o universal essenciais para a sustentabilidade da moda como 

setor econômico em uma sociedade global. Em As formas da Moda: Comportamento, estilo e 

artisticidade (2013, p.33), Cidreira volta a ressaltar as ideias de identidade e identificação: 

“nessa dinâmica oscilatória entre a padronização e a diferenciação, a moda e seus ‘atos de 
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vestir’ desempenharão um papel fundamental na constituição e vigência da vida 

contemporânea”. Em suas ponderações, destaca também as necessidades imaginárias (liberdade 

e possibilidade de escolha) e as necessidades materiais (bem-estar, conforto, autoestima, etc.) 

que podem ser pensadas na atualidade diante das novas formas de consumo. 

Ao falarmos em identidade em um mundo cada vez mais fragmentado, devemos pensar 

sobre qual identidade (ou identidades) estamos falando. Como já pontuado por Stuart Hall e 

também já salientado nesta reflexão, “em vez de falarmos da identidade como uma coisa 

acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento” (2006, 

p. 39). Lipovetsky acredita que “o império da moda significa universalização dos padrões 

modernos, mas em benefício de uma emancipação e de uma despadronização sem precedente 

da esfera subjetiva” (1989, p. 175). João Braga (MODA TERRA, 2016), historiador e professor 

de moda brasileiro, defende que o caráter de valorização local se insere no conceito de moda a 

partir de uma frase: global fashion, local tradition (moda global, tradição local). Assim, a partir 

das referências locais, seria possível alcançar uma individualidade e, consequentemente, 

garantir essa tal identidade ou identificações mesmo diante de todo o determinismo global. A 

partir deste pensamento, Braga cita como exemplo alguns nomes de estilistas que “podem ser 

considerados brasileiros em essência, porque traduzem isso em suas criações: Alexandre 

Herchcovitch, Lino Villaventura e Ronaldo Fraga”. Para ele, todos têm uma identidade, uma 

autenticidade de trabalho e uma fidelidade ao seu estilo.  

A cultura de uma região não pode mais ser concebida apenas na sua versão mais pura, 

mas sim, trabalhada a partir de uma cultura global, que pode ser entendida e consumida por 

qualquer um, em diferentes lugares do mundo. A vivacidade cultural está indiscutivelmente 

nessas trocas constantes, abertas, acessíveis. Esses relevantes argumentos conduzem a uma 

certeza: é preciso ter muito cuidado ao utilizar conceitos com pontos de chegada, finitos, 

estáveis, congelados em uma sociedade dinâmica e, principalmente, tendo como lugar de fala 

a América Latina e, mais especificamente, o Brasil. Passa a interessar, então, o processo. 

Percebendo a moda como prática para a construção de memórias coletivas (adotando a partir 

de agora o plural), busca-se desvendar, se possível, fragmentos de sua origem e transpor esses 

elementos locais para o design de moda, diante do atual contexto mundial, caracterizado por 

um turbilhão de informações e interseções próprias de uma cultura-mundo. 

 



44 

 

 

 

1.3 Bahia: “utopia de lugar” 20 

 

Nas sacadas dos sobrados 

da velha São Salvador 

há lembranças de donzelas 

do tempo do imperador. 

 

Tudo, tudo na Bahia 

faz a gente querer bem 

a Bahia tem um jeito 

que nenhuma terra tem. 

 

(CAYMMI, 1941) 

 

 Em seu livro Caymmi: Uma utopia de lugar (1993), Antonio Risério traça uma teoria 

sobre a cultura baiana. Sua perspectiva é fundamental para a compreensão da constituição de 

uma identidade baiana através da seleção, aceitação e incorporação de determinados elementos 

e práticas nas memórias coletiva, nacional e, até mesmo, internacional. Ao se falar em seleção 

cultural, é primordial apresentar seu sentido de escolha através do esquecimento, utilizando a 

perspectiva de Renato Ortiz, em Mundialização e Cultura (1996). Conforme bem definido por 

Ortiz (1996, p. 139), “a construção da memória nacional se realiza através do esquecimento. 

Ela é resultado de uma amnésia seletiva. Esquecer significa confirmar determinadas 

lembranças, apagando os rastros de outras, mais incômodas e menos consensuais”. Ainda 

segundo o autor (1996, p. 138), “no fundo, todo o debate sobre a autenticidade das identidades 

nacionais é sempre uma discussão ‘ideológica’”. Quando se pensa na Bahia, esse esquecimento 

pode ser visto como mola propulsora para a construção de uma cultura baiana, a partir de suas 

memórias coletivas e, principalmente percebendo que, em meio a tão extenso repertório, essa 

eleição foi afirmada nos modos de vida local.  

Segundo o Risério (1993, p. 155), “mesmo os que conhecem pouco do Brasil sabem 

reconhecer, com naturalidade, que a história nos fez semelhantes, mas diversos”. Nomes como 

Luiz Gonzaga, Lampião, padre Cícero são identificados e associados à cultura nordestina com 

tranquilidade. Sabe-se que a “tenda brasileira é ampla, variada, colorida. E – às luzes às vezes 

confusas do seu abrigo – alguns elementos e práticas culturais são percebidos como ‘baianos’” 

(RISÉRIO, 1993, p.155). A proposta de Risério é tentar esclarecer de uma maneira geral como 

se deu essa construção, ou melhor:  

                                                 
20 Expressão que dá nome ao livro Caymmi: Uma utopia de lugar (1993), de Antonio Risério (1953), antropólogo, ensaísta, 

historiador e poeta baiano, sobre sua visão acerca da criação musical brasileira, que se articulou historicamente no momento 

(primeira metade do século XX) em que convergiram a abolição da escravidão, a expansão urbana e o desenvolvimento 

tecnológico de reprodução da voz no país.  
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(...) Mapeando em linhas gerais o processo básico de formação desta cultura ou 

subcultura baiana. Não em sua duração e significação globais, bem entendido. Mas 

numa abertura em perspectiva, capaz de providenciar coordenadas que, a partir de um 

balizamento contextual, facilitem o entendimento de nossa personalidade criativa. 

(RISÉRIO, 1993, p. 156)  

 

 No início do seu raciocínio, o autor ressalta a unidade do país – percebida inclusive na 

linguística - apesar da vasta extensão territorial e, ao mesmo tempo, enfatiza a variedade das 

vidas regionais em uma nação com dimensões continentais. Mesmo diante de um contexto tão 

adverso, que envolve coesões e distinções, “nada desautoriza a análise que, ciente da nossa 

unidade básica de cultura, privilegie diferenças que são reais” (RISÉRIO, 1993, p. 157). O 

Brasil é essencialmente um país emaranhado em complexidades, constituído por diferentes 

etnias, crenças, lutas sociais, políticas e econômicas conflitantes, que podem ser mais bem 

compreendidas se for laçado um olhar cuidadoso a cada canto do seu território.  

Risério destaca, sobretudo, as sensíveis disparidades regionais de desenvolvimento 

tecnológico e a repercussão dos grandes movimentos nacionais que, além dos seus sentidos 

gerais na vida de um povo, são percebidos, compreendidos e absorvidos de maneira 

dessemelhante. O primeiro acontecimento histórico levantado pelo autor para desenhar seus 

pensamentos acerca do processo de construção de uma proposição da cultura baiana é a 

mudança da capital colonial da Bahia (Cidade de São Salvador) para o Rio de Janeiro em 1763 

(século XVIII), passando a cidade a ser a sede da monarquia lusitana; e posteriormente, em 

1822, com a “independência” proclamada por Dom Pedro I, tornou-se a capital do Império. 

Essa transição histórica, segundo o autor, atesta:  

A significância progressivamente secundária da Velha Cidade da Bahia. A província 

assistirá marginalmente à meridionalização da economia e da política brasileiras. Mas 

o que interessa aqui é a profunda consequência cultural do processo que aí se 

iniciando, prosseguirá imperturbado ao longo do século, apesar deste ou daquele 

espasmo progressista. A Bahia vai mergulhar, por bem mais de cem anos, num período 

de relativo isolamento e solidão, antes que aconteça sua inserção periférica na 

expansão nordestina do capitalismo brasileiro. E foi justamente na maturação dessas 

mais de cem anos insulares, de quase assombroso ensimesmamento, que se 

desenvolveu a trama psicossocial de uma nova cultura, organicamente nascida, 

sobretudo das experiências da gente lusa, da gente banto e da gente iorubana, esta em 

boa parte vendida à Bahia pelos reis do Daomé21. O que hoje chamamos “cultura 

baiana” é, portanto, um complexo cultural historicamente datável. Complexo que é a 

configuração plena de um processo que vem se desdobrando desde o século XIX, 

quando a Bahia, do ponto de vista dos sucessos e das vicissitudes da economia 

nacional, ingressou num período de declínio. Pois foi em meio ao mormaço 

econômico e ao crescente desprestígio político que práticas culturais se articularam 

no sentido da individuação da Bahia no conjunto brasileiro de civilização. (RISÉRIO, 

1993, p. 158) 

 

                                                 
21 O Daomé era um Estado da África, situado onde hoje se situa o Benim. O reino foi fundado no século XVII e durou até 

1904, quando foi conquistado com tropas senegalesas pela França e incorporado à África Ocidental Francesa. 
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 Recorrendo mais uma vez às palavras ditas por Ortiz, (1996, p. 138) - “apagando os 

rastros de outras (lembranças), mais incômodas e menos consensuais” - a Bahia buscou sua 

distinção, ou melhor, sua altivez diante de uma inconveniente perda da sua influência na vida 

social, política e econômica brasileira. Risério (1993, p. 183), por sua vez, faz uma comparação, 

através de uma expressão utilizada por Stefan Zweig22, que sintetiza perfeitamente a atitude da 

Bahia frente a um panorama de estagnação econômica e canseira social: “uma rainha viúva 

grandiosa como as das peças de Shakespeare. Uma rainha, acrescento, tão bem-sucedida em 

seus convites a idealizações paradisíacas que geralmente conseguia ocultar, dos olhos que a 

contemplavam, a realidade de sua miséria e dos seus conflitos sociais”. Risério (1993, p. 181) 

apresenta ainda as impressões de Donald Pierson23, ao escrever na década de 40, sobre a relativa 

estabilidade etnocultural brasileira e, especialmente, baiana em um momento de completa 

ausência de migrações estrangeiras e de outras regiões do país.  

Salvador ‘era a cidade velha, bem consciente e orgulhosa de suas antigas tradições’ – 

o comportamento costumeiro, que originalmente desenvolveu em resposta às 

necessidades da vida colonial, ainda persistia orientando a vida, quase pelos mesmos 

e familiares caminhos. E mais: ‘Salvador tinha sido, há muito tempo, uma cidade 

relativamente isolada; o isolamento intensificou as relações pessoais e, assim, 

promoveu o desenvolvimento de costumes locais, em resposta a circunstâncias e 

condições particulares’. É bom mesmo acentuar, seguindo Pierson, que esse 

isolamento foi relativo (...). Não se chegou a ocorrer aqui aquele desligamento radical 

em que viveu a época colonial, o extremo norte brasileiro. A cidade era ventilada, 

colorida, apenas apartada da rota modernizante que o Brasil meridional tomava. 

(RISÉRIO, 1993, p. 182) 

 

 Simultaneamente a esse contexto de descentralização do crescimento dos estados 

brasileiros para o Centro-Sul - em que a Bahia se apoia, ou melhor, suporta sua condição de 

amnésia – mais se torna exposto para o Brasil seu tradicionalismo colonial, construindo em 

torno do Estado uma aura mítica. Conforme salientado por Risério (1993, p. 166), “o Brasil 

passa a chamá-la ‘a Boa Terra’, epíteto da Bahia provinciana dos tempos recentes”. 

Concordando com Risério e com Cuche (1999, p. 187), o que importa nestas ponderações não 

é encontrar uma definição justa sobre essa tal identidade. O interesse não é, de forma alguma, 

julgar, mas fundamentalmente conhecer esses processos de identificação através de uma 

concepção relacional, situacional que fez florescer expressões culturais que até mesmo 

contemporaneamente continuam permeando o universo imaginário local. Não seria, de modo 

                                                 
22 O vienense Stefan Zweig (1881-1942) foi um escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo de origem judaica. 

Bastante elogiado por suas produções por toda a Europa, EUA, ele também empolgou bastante os brasileiros com suas ideias. 

Durante seu exílio no Brasil, escreveu, junto com Charlotte Elizabeth Altmann (Lotte), entre 1940 e 1941, sobre a Bahia para 

uma série de palestras pelo país.  
23 Sociólogo americano que escreveu sua tese de doutorado pela Universidade de Chicago, em 1939, sobre as relações raciais 

na Bahia, baseada em pesquisa feita durante sua estadia no Estado entre 1935 e 1937. 
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algum, elencar elementos e práticas conclusivas, mas uma tentativa de reconhecer como e em 

que conjuntura surgiram marcadores que identificam um localismo próprio da Bahia.  

O que separa dois grupos etno-culturais não é em princípio a diferença cultural, como 

imaginam os culturalistas (...). O que cria a ‘fronteira’ é a vontade de se diferenciar e 

o uso de certos traços culturais como marcadores de sua identidade específica. 

(CUCHE, 1999, p. 200) 

 

É mais apropriado perfilar, por exemplo, como os ciclos migratórios e diaspóricos 

contribuiriam significativamente para a criação de um “mito de raiz”24, principalmente, da 

cidade de São Salvador, onde negros (bantos e sudaneses, especialmente), brancos 

(portugueses, sobretudo) e indígenas se tornaram a base de uma Bahia híbrida amarrada a um 

saudosismo dos seus tempos áureos.  

O antropólogo Renato da Silveira, em Nação brasileira no Brasil escravista (AFRO-

ÁSIA, 2008, p. 245-301), aponta justamente a importância de apreender as condições em que 

se constituíram as bases desse hibridismo. Segundo ele (2008, p. 248), estudos feitos por Roger 

Bastide25 propõem uma “dupla diáspora”, ou melhor, apreendendo que “traços culturais 

africanos se expandiram além das etnias, na medida em que os próprios brancos passaram a ser 

portadores dessas tradições”. Ainda nesses movimentos diaspóricos, “os homens de cor, por 

sua vez, perderam suas heranças africanas e foram assimilados pelas civilizações envolventes”.  

O mito baiano está assentado num tripé: antiguidade histórica, originalidade cultural, 

beleza natural e urbana. Foi a partir desses elementos que são reais, que o mito 

evoluiu, dos tempos coloniais até os dias de hoje. Ainda recentemente, tivemos a 

idealização ‘contracultural’ da Bahia como o lugar onde tudo era significativamente 

mais profundo, mas mágico, mais ‘forte’, mais etc. Atualmente – e ainda a partir de 

elementos reais – é a vez dos negros idealizarem ao extremo o ‘axé’ da Bahia. É um 

mito persistente e rico. (RISÉRIO, 1993, p. 111, grifos do autor) 

 

Os Tupinambás contam que, no começo do mundo, um pássaro de plumas brancas teria 

partido do centro do universo em busca de um paraíso para pousar. Durante dias e noites, ele 

voou até avistar o tão desejado lugar. Exausto da longa viagem, caiu e morreu. Mas, no seu 

leito de morte, suas longas asas brancas se transformaram em praias e, no lugar em que estava 

seu coração, a terra se abriu, formando uma grande e profunda depressão, que logo depois foi 

invadida pelas águas do mar. Segundo a lenda indígena, foi assim que nasceu Kirimurê ou Baía 

de Todos os Santos26. A lenda contada pelos Tupinambás ilustra com perfeição o peso da 

antiguidade histórica apontada por Risério como um dos tripés do mito baiano.  

                                                 
24 Expressão dita pelo cantor e compositor baiano Caetano Veloso e reproduzida por Antonio Risério (1993, p. 113).  
25 O sociólogo francês Roger Bastide (1898-1974) chegou ao Brasil em 1938 para ocupar a cátedra de Sociologia I, no 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, deixada vaga pelo professor Claude Lévi-Strauss. Bastide 

aqui esteve até 1984. Produziu significativa obra para a sociologia e antropologia nacionais e ao desenvolvimento das letras e 

das artes. 
26 Trecho da reportagem Admirável Baía de Todos os Santos, escrita pela autora desta dissertação para o Bahia Life: Guia do 

Estado da Bahia, Editora Siquini, em 2007.  
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O autor faz inclusive uma menção à metáfora da “pomba branca” em Caymmi: uma 

utopia de lugar (1993, p. 112). A informação é atribuída ao Frei Vicente do Salvador, que em 

seus escritos, na época das invasões holandesas, enfatizou: “os índios velhos comparavam o 

Brasil a uma pomba branca, cujo peito é a Bahia”. A partir daí, a primeira capital brasileira iria 

sempre carregar a alcunha de “terra mãe”, “coração do Brasil”. A antiguidade histórica foi 

associada ainda às incontáveis belezas naturais (praias, ilhas, fauna, flora, clima), ao colorido 

urbano singular (arquitetura com influências portuguesa, igrejas monumentais, fortes, casarios, 

ladeiras, cidade alta, cidade baixa) e, principalmente, à convergência de práticas/hábitos 

culturais múltiplos que, aos poucos, passaram a compor essa “dimensão mitológica que a Bahia 

habita no imaginário brasileiro” (RISÉRIO, 1993, p. 115).  

Fantasiou-se a terra bela e feliz; exótica e erótica; mística e solar; lúdica e sábia; 

preguiçosa e profunda; etc. & etc. Uma cidade, ainda, que tendo perdido seu peso 

econômico, mantinha incontável o seu prestígio cultural e religioso (polo central da 

religiosidade de origem negro-africana nas Américas e sede da Igreja Católica no 

Brasil). (RISÉRIO, 1993, p. 114) 

 

Sob outro olhar, essa dimensão mitológica de uma Bahia feliz, colorida, solar tem 

também suas armadilhas. Conforme pontuado por Cuche (1996, p. 184), em uma situação de 

dominação caracterizada, a hetero-identidade se traduz pela estigmatização dos grupos 

minoritários. Foi exatamente essa a reação dos novos centros de poder – São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, principalmente – ao criarem e alimentarem uma imagem depreciativa 

da Bahia que se mantém até os dias de hoje. Segundo Risério (1993, p. 117), por exemplo, foi 

na década de 40 que surgiram as piadas de baiano. O termo baianada também passou, no mesmo 

período, a ser sinônimo de “serviço mal feito, trapalhada, confusão”. Além disso, passaram a 

se referir a todos os nordestinos como baianos – outra reação própria do insaciável jogo nas 

lutas sociais diante do grande fluxo migratório dos estados do Nordeste para o Centro-Sul do 

país. Como salienta Bourdieu (1980 apud Cuche 1996, p. 186), “somente os que dispõem de 

autoridade legítima, ou seja, de autoridade conferida pelo poder, podem impor suas próprias 

definições de si mesmos e dos outros”. Assim, nada mais natural que os centros políticos, 

econômicos e sociais criassem para a Bahia um álbum27 de estereótipos.  

  

                                                 
27 Álbum: entre os antigos romanos, tábua ou painel em branco onde se transcreviam e expunham à leitura pública frases 

comemorativas, éditos dos pretores, posturas, anúncios etc. 
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1.3.1 Saudosa Bahia: das canções praieiras de Caymmi às crônicas da folclorista Vianna 

 

Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia 

Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia 

Bem, não vá deixar a sua mãe aflita 

A gente faz o que o coração dita 

 

Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão 

Ai, se eu escutasse hoje não sofria 

Ai, esta saudade dentro do meu peito 

Ai, se ter saudade é ter algum defeito 

Eu pelo menos, mereço o direito 

 

(CAYMMI, 1957) 

 

Enquanto as tensões políticas e econômicas descentralizavam o país, a Bahia iria 

encontrar seu reconhecimento, sua individuação nas expressões de vida do seu povo. Foi neste 

ambiente que surgiu a voz de Dorival Caymmi. Uma voz para cantar aquela Bahia – feliz, 

lúdica, solar, praieira, idílica – cuja existência ainda persiste no imaginário nacional. Aos 23 

anos, em 1937 (RAIZES MPB, 2016), Caymmi saiu da Bahia para tentar a vida no Rio de 

Janeiro. No ano seguinte, estreou na Rádio Tupi com seu samba O que é que a Baiana Tem? - 

a música foi interpretada por Carmen Miranda para a trilha sonora do filme Banana da Terra, 

de Wallace Downey, e se tornou um clássico da MPB. Ao lado de Carmem Miranda, Caymmi 

gravou ainda A preta do Acarajé.  

A dupla Caymmi e Carmem Miranda ganhou o mundo com seus balangandãs, suas saias 

rodadas, babados e um samba colorido que cantava uma Bahia mítica sim, mas verdadeira, 

conforme salientado por Risério (1993, p. 118): “o mito baiano é um fato. Caymmi não foi o 

seu autor. Surgiu avalizado pelo mito, para se tornar um dos seus principais avalistas (...). Ao 

compor a sua ‘utopia de lugar’, Caymmi agiu num contexto preciso”.  

Em A organização da cultura na “Cidade da Bahia”, Paulo Miguez (2002, p. 60) 

reforça as impressões de Risério ao refletir sobre as matrizes da formação cultural baiana, 

inclusive ressaltando a significância das canções de Caymmi. Miguez (2002, p. 60, grifos do 

autor) recorre a uma frase de Thales de Azevedo28 (“Existe algo de peculiar à Bahia”) e a um 

verso de Caymmi (1941) em Você já foi à Bahia? (“Jeito que nenhuma terra tem”) para destacar 

a peculiaridade da coisa baiana: “É bom lembrarmos que é esse um jeito cuja substância se 

                                                 
28 Esta frase foi pronunciada por Thales de Azevedo durante aula inaugural para o curso de Estudos Baiano, promovido pela 

Universidade Federal da Bahia, em 1974 (MIGUEZ, 2002, p. 59). Thales de Azevedo foi um médico e pesquisar baiano que 

voltou seus estudos para as ciências sociais. Em 1949, escreveu aquele que viria a ser o seu trabalho mais conhecido - As elites 

de cor: um estudo de ascensão social - que tratava das relações entre brancos, pretos e mestiços em Salvador. 
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alimenta dos tons fortes do intenso trânsito de culturas que gestou o colorido compósito 

transcultural chamado Bahia”.  

 

Figura 5 - Dorival Caymmi e Carmem Miranda  

 
Fonte: Site Raízes MPB da Folha de São Paulo  

< https://music.meo.pt/artist/carmen-miranda-dorival-caymmi-W5EeEmiqsKhJb._EPIG33A>  

 

A influência de Caymmi e Carmem Miranda na composição de uma memória nacional, 

a partir de fragmentos das memórias coletivas baianas, pode ser percebida, por exemplo, em 

um dos maiores clássicos do cinema americano, Bonequinha de Luxo (1961).  

 

Figura 6 - Cena de Bonequinha de Luxo (1961) 

Destaque para os cartazes do Brasil e da Bahia 

 
Fonte: You Tube < https://youtu.be/xzWXXulRFDI?list=PL821gg8hosZWaJQcFh0nFlLH_375bMDNu > 
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Disposta a casar com um brasileiro, Holly (personagem principal interpretada por 

Audrey Hepburn29) resolve aprender português. A cena começa mostrando uma espécie de 

cartaz escrito jets to Brazil (voos para o Brasil), ilustrado com as figuras de um pescador, uma 

igreja e uma jangada; e em segundo plano, outro cartaz vermelho escrito Bahia chama a atenção 

com a imagem de uma baiana do Acarajé vestida de branco com seus balangandãs e turbantes 

– elementos estes de um Brasil visto a partir da ideia mítica cantada por Caymmi. Porém, nota-

se também no filme a confusão da percepção estrangeira de reconhecimento dos elementos de 

uma identificação brasileira. Enquanto costura sentada numa cadeira na sua sala, Holly escuta 

aulas de português, mas o sotaque da voz que ecoa é nitidamente do português de Portugal. 

Além disso, os elementos decorativos que compõem a sala da personagem se confundem com 

referências a outros países latinos, como México e Argentina.  

Distorções à parte, o importante é que através de suas canções, o cantor e compositor 

baiano apresentou para brasileiros e estrangeiros uma síntese deste mito baiano. Caymmi 

conseguia imprimir em suas obras “o charme do exotismo baiano”, do “sossego azul do sol”, 

da “imagem da vida itapuãzeira”30, sem, no entanto, perder de vista as referências urbanas, que 

eram cuidadosamente recortadas pelo artista. É conveniente ainda pontuar que a construção 

desta Bahia por Caymmi foi feita à distância. Ao sair da Bahia para o Rio de Janeiro, o artista 

enxerga sua terra com olhar de observador, ou melhor, como bem entendido por Risério (1993, 

p. 121), “são cromos líricos isentos de conflitos” que obscureciam os antagonismos sociais, mas 

“ao mesmo tempo, promovia valores e práticas das camadas mais pobres da população baiana”.  

 

O que é que a baiana tem? 

Que é que a baiana tem? 

Tem torso de seda, tem! 

Tem brincos de ouro, tem! 

Corrente de ouro, tem! 

Tem pano-da-costa, tem! 

Tem bata rendada, tem! 

Pulseira de ouro, tem! 

Tem pano-da-costa,tem! 

Tem saia engomada, tem! 

Sandália enfeitada, tem! 

Tem graça como ninguém 

 

(CAYMMI, 1938) 

 

                                                 
29 Audrey Hepburn é considerada um dos principais ícones de estilo de todos os tempos. Elegante dentro e fora das telas, 

Hepburn conquistou o mundo da moda. Entre os grandes nomes que se rederam aos seus encantos está o estilista francês Hubert 

de Givenchy, que a vestiria por toda a vida.  
30 Expressões lançadas por Antônio Risério em Caymmi: uma utopia de lugar (1993).  
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Contudo, isso não desqualifica ou rejeita - como já afirmado anteriormente - a 

veracidade desta Bahia. Para Risério (1993. p.120), “Caymmi encarnou o mito para realçá-lo 

em circunstâncias históricas concretas”.  

Estetizando a vida baiana, Caymmi estabeleceu uma dialética com o polo urbano-

industrial do país. Introduziu elementos de sedução no imaginário meridional, em 

correspondência com as expectativas e mitologias metropolitanas (...). Caymmi 

compôs um universo lírico que foi investido de uma “função utópica”, em seus 

contrastes com as práticas sociais imperantes nos centros urbanos do Brasil meridional 

(...). Diversamente, esta “utopia de lugar” funcionou, em relação à Bahia, como 

espelho. Os baianos se reconheceram com satisfação na representação estética 

caymmiana. (RISÉRIO, 1993, p.120) 

 

A folclorista31 baiana Hildegardes Vianna também pode, assim como Dorival Caymmi, 

ser considerada uma propagadora da dimensão saudosista, lúdica, exótica e tradicional da 

Bahia. Em seu livro A Bahia já foi assim, lançado em 1973, a autora reuniu crônicas de 

costumes para falar de uma Bahia que existiu em meados da década de 1940. Logo na 

dedicatória do livro, Vianna deixa claro sua necessidade de “recompor traços marcantes da vida 

baiana daquela época”. Suas crônicas são baseadas também em suas próprias vivências e de 

amigos cuidadosamente lembrados pela autora. Em uma carta escrita e publicada no Diário de 

Notícias (JANGADA BRASIL, 2016), em 29 de julho de 1956, Vianna deixa evidenciada a 

influência de seu pai Antônio Viana, cronista, jornalista e poeta, na sua trajetória como 

contadora de histórias. Ela cresceu “num casarão soturno da ladeira da Poeira. Entre móveis de 

Gonçalo Alves, louça de Macau e gente velha que gostava de falar do passado” (ibidem).  

Quando meu pai organizou a Comissão Baiana de Folclore, meu entusiasmo pelas 

coisas regionais cresceu. Dediquei-me à pesquisa de campo e em 1951, apresentava 

um documentário sob o título de Contribuição para o estudo da cozinha baiana ao 

Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. (VIANNA in DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

apud JANGADA BRASIL, 2016) 

 

 Desde então, as pesquisas da folclorista se voltaram à Bahia e seus hábitos, ou melhor, 

seus velhos costumes. Na mesma carta, escrita na ocasião do lançamento na cidade do Rio de 

Janeiro do seu livro A cozinha baiana, a escritora se mostra satisfeita com seu trabalho, 

considerado “sério e honesto”. Àquela altura, Vianna já era reconhecida por suas pesquisas e 

suas crônicas, que desde 1954 começaram a ser publicadas no jornal A Tarde – no período, o 

jornal de maior repercussão da região. Chamada por Thales de Azevedo no prefácio de seu livro 

A Bahia já foi assim (2000, p.13) de “uma costumbrista literária”32, Vianna, assim como 

Caymmi, foi aceita pelos baianos como contempladora e mensageira da extensão mítica da 

                                                 
31 Pessoa que estuda o folclore, conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por 

um povo ou grupo populacional, por meio da tradição oral; populário; ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um 

país ou região. 
32 Costumbrismo é uma tendência ou movimento artístico que aspira e propõe que a obra de arte é uma exposição dos costumes 

da sociedade.  



53 

 

 

 

Bahia através de suas representações: “na Bahia, já estou feita. Lá todos gostam de mim. Não 

tenho inimigos e posso ser baiana com “h”” (JANGADA BRASIL, 2016).  

Em sua crônica Outros tempos (2000, p. 17), Vianna traz ao leitor com riqueza de 

detalhes descrições sobre a disposição das classes sociais, bastante demarcadas na zona urbana 

da época, a partir do jeito de morar dos baianos. “O Corredor da Vitória era habitado 

exclusivamente por famílias de alto trato (...). O grosso da classe média, sem pretensões, 

habitava em casas comuns de duas ou três janelas e uma porta” (VIANNA, 2000, p. 17-18). Ela 

lança o olhar, em especial, sobre determinados recortes das formas de vida citadina de Salvador. 

A moda inclusive é presença constante nos seus textos para endossar aspectos característicos 

da sociedade baiana.  

Gente de loja supunha-se fosse gente de posses restritas e horizontes estreitos. Moças 

que usavam vestidos de bainha de um dedo para poupar fazenda e lenço apertado na 

mão. Homens que iam para o trabalho ostentando na boca um charutão e um palito. 

Era uma gente decididamente desenformada (...). Gente de porta e janela nunca usava 

chapéu. Eram velhas senhoras de fíchu33 enrolado no pescoço, viúvas ou moças-

velhas, honestas, pobres, empobrecidas, vivendo de costura de carregação, da 

vendagem de doces ou da caridade de algum parente abonado.  (VIANNA, 2000, p. 

21, grifo da autora) 

 

Vale se voltar atenciosamente para a crônica A mulher do mingau (2000, p. 161). Nela, 

Vianna apresenta as vendedoras de mingau, figuras constantes nas ruas da cidade, destacando 

a cor da pele e suas vestes: “Pretas ou mulatas. Metidas em suas saias rodadas, os pés descalços 

e aquele pregão, cheio de fé, que pouco variava de uma para outra”. A roupa da baiana e seu 

papel com forma de expressão cultural tão ativa da construção de uma Bahia é evidenciado pela 

folclorista, sendo assunto para sua outra crônica, Mulheres de saia: 

Usar a saia, ser mulher de saia, determinava a sua baixa posição social. Era mulher 

humilde, desempenhando tarefas subalternas e por vezes inadequadas ao seu sexo, 

emaranhada num meio hostil. (...). Havia de muito injusto na baixa cotação das 

mulheres de saia (...). A saia era utilizada como uma espécie de uniforme, de couraça, 

de distintivo (...). Havia quase sempre uma tragédia atrás dessas mulheres que vestiam 

saia. (VIANNA, 2000, p. 201-203, grifo da autora) 

 

As mulheres de saia tinham em suas mãos as marcas da labuta do dia a dia e, ao mesmo 

tempo, muita coragem e força. A autora faz, sobretudo, uma descrição que atesta a importância 

destas mulheres no contexto cultural baiano: 

Mãos nodosas, de unhas incertas. Estragadas, mas limpas. Contrastam com os braços 

sedosos e roliços de suas donas (...). A baiana, que tem graça como ninguém, enfeita 

sua roupa como poucas mulheres. Uma baiana de roupa lisa, ‘roupa sura’ (para usar o 

termo regional) é coisa rara (...). É o tecido enfeitado que dá um tom principesco às 

vestes da baiana (...). Depois que transformavam o madrasto, cambraia, bramante, 

linho ou algodãozinho numa espécie de talagarça, começavam com a agulha, a linha 

a tecer e a enfeitar (...). Nem compreendiam o mérito de suas mãos, pobres e 

desfiguradas mãos, que realizavam o milagre do tecido enfeitado. Agora, elas pagam 

                                                 
33 Espécie de abrigo, de tecido leve e formato triangular, com que as mulheres cobrem a cabeça, pescoço e ombros. 
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para alguém fazer (...). O Richelieu feito na máquina vai ganhando terreno. É mais 

rápido e mais barato. Nem estraga “as vistas”. (VIANNA, 2000, pp. 217-220, grifos 

da autora) 

 

 
Figura 7 - Mulheres de saia - Capa do Livro A Bahia já foi assim (2000) 

 
Fonte: Guilherme Balallai de Carvalho (1910-1970).  

Capa do livro A Bahia já foi assim (2000), de Hildegardes Vianna 

 

Contudo, para Vianna e seu olhar saudosista, as mulheres de saia não são mais as 

mesmas, foram descaracterizadas. “As mulheres de saia de ontem são as baianas de hoje” 

(VIANNA, 2000, p. 204). Naquela época, as mulheres de saia eram mulheres que precisavam 

correr atrás do seu sustento e da família: ganhadeiras, mulheres de gamela, de tabuleiro, 

caixinheiras (mascates de renda e artigos para costura), compradeiras de tempero, cozinheiras, 

costureiras, lavadeiras e engomadeiras, amas de leite e amas secas. Renato da Silveira, em 

entrevista para o Programa Aprovado, da Rede Bahia (afiliada da Rede Globo de Televisão), 

chama a atenção para a expertise empreendedora dessas mulheres de saia antes mesmo da 

abolição da escravatura, em 188834:  

As mulheres, chamadas de regateiras, eram as antigas baianas do Acarajé; elas eram 

os antigos restaurantes, porque não tinha restaurante na cidade. Então, quem estava 

de passagem, ia comer no tabuleiro de uma baiana. Essas mulheres vieram da África 

com grande conhecimento comercial. Eram elas que controlavam os mercados na 

África Ocidental. Você tem então mulheres africanas que conseguiram comprar a 

liberdade porque eram muito espertas no comércio. Elas eram escravas, dividiam o 

lucro com o senhor, ficavam com uma parte do lucro, faziam uma poupança e com 

essa poupança conseguiam comprar a própria liberdade. (DA SILVEIRA, Renato, 

Programa Aprovado – Rede Bahia de Televisão)35 

 

                                                 
34 Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel (filha de D.Pedro II) assinou a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. 
35 Entrevista com o antropólogo Renato da Silveira concedida ao Programa Aprovado (REDE BAHIA, 2017) em 24 de 

novembro de 2011. O programa foi dedicado ao Dia Mundial da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O 

programa destacou a necessidade de conhecer e valorizar as raízes africanas na Bahia.  
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Eram bastante diferentes daquelas mulheres de saia carregadas de ouro, anéis, braceletes 

que “tinham tino comercial ou proteção de algum apaixonado português rico ou endinheirado” 

(2000, p. 203). Estas eram exceções, representavam uma pequena parcela das mulheres de saia:  

Essas eram felizardas donas de quitanda sortida, mulheres de partido alto que iam às 

procissões com seus torços em forma de trunfa, seus panos bons, quando não 

envergavam a beca que era o que se poderia desejar em luxo (VIANNA, 2000, p. 203-

204).  

 

Essa passagem da autora ajuda a compreender como se deu a personificação da imagem 

da baiana (negra, mulata, mestiça) que seduz pelo paladar, pelas roupas, pelos adereços 

extravagantes, pelo seu colorido, pelo seu remelexo. Imagem esta que se mantém viva nos dias 

de hoje sendo reafirmada constantemente pelas figuras emblemáticas das baianas do Acarajé, 

que exibem nas esquinas e praças da capital soteropolitana e no Recôncavo suas saias bordadas, 

estampadas com seus babados e temperos em seus tabuleiros de quitutes. Uma imagem, por sua 

vez, seletiva para a construção de uma representação da típica baiana, alicerçada no mito da 

grande família dos homens (Barthes apud Ortiz, 1996, p. 139) que universaliza os traços 

lúdicos, exóticos e poeticamente belos, deixando de lado todas as contradições históricas 

envolvidas. Como dito por Ortiz (1996, p.139), “essa postura universalista constitui uma 

unidade mítica, sendo explorada em larga escala pela publicidade e pelas firmas 

transnacionais”.  

No tabuleiro da Baiana tem 

Vatapá, Carurú, Mungunza tem Ungu pra io io 

Se eu pedir você me da 

o seu coração,seu amor de ia ia 

No coração da Baiana também tem 

Sedução, cangerê, ilusão, candomblé 

Pra você 

 

(BARROSO; CAYMMI, 1936) 

 

1.3.2 “Do cabelo duro” 36 ao cabelo “Black Power” 

 

 A partir da década de 1960, a poética caymmiana de Bahia começa a se fragmentar, 

resultado do jogo político e econômico nacional, como ressalta Risério (1993, p. 122):  

O espelho vai se estilhaçar em função das mudanças efetivas (e brutais) na vida baiana 

(...). Caymmi passará a soar, para os baianos, de maneira muitas vezes semelhante ao 

modo como soara antes a ouvidos meridionais. E o espelho se estilhaçou, com efeito 

da redefinição econômica dos papéis regionais, ditada pelo estágio atingido pela 

economia do Brasil meridional. O que se queria então, como dizem os técnicos, era a 

homogeneização do espaço econômico brasileiro. Foi aí que a velha Cidade da Bahia 

dançou. (RISÉRIO, 1993, p. 122)  

 

                                                 
36 Expressão utilizada por Hildegardes Vianna como título em uma das suas crônicas no livro A Bahia já foi assim (1973).  
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A presença forte da Petrobras37, ampliando suas operações de prospecção e refino do 

petróleo no Estado; a inauguração da estrada Rio/Bahia (BR 116) que passa a conectar de uma 

forma mais direta o país de Norte a Sul; a política de incentivos fiscais proposta pela criação da 

SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) em 1959; e a criação do Polo 

Petroquímico de Camaçari em 1978, foram alguns fatos decisivos para a configuração de uma 

nova realidade na vida política, econômica e social da Bahia. De acordo com Risério (2004, p. 

540), os anos setenta vão assistir ao avanço das reivindicações baianas, principalmente por parte 

dos políticos e empresários. Essas reivindicações são favorecidas ainda pelo contexto político 

que se formava – o general Ernesto Geisel, principal nome a concorrer à Presidente da 

República, assumiria a presidência da Petrobras a convite do então Presidente Médici.  

 Em Caymmi: uma utopia de lugar, Risério (1993, p. 123), ao falar deste estilhaçamento 

da época de uma Bahia narcisista38, faz uma alusão a um dos grandes sucessos de Dorival 

Caymmi gravado em 1953, Maracangalha39. Diz ele: “Maracangalha é a Pasárgada da chamada 

era ‘desenvolvimentista’”. Sua referência ao poema Vou-me embora pra Pasárgada, de Manuel 

Bandeira, remete diretamente ao desejo de fuga - ou seria mais apropriado falar em desapego - 

para outro lugar onde seria possível, mesmo por algum breve tempo, reviver a velha Bahia40 

longe das atribulações causadas pela intensa industrialização e urbanização vivida no Estado.  

Maracangalha se converteu em fantasia neorromântica (...). Uma cidade (a Grande 

Salvador) que era naturalmente sedutora se converteu numa profissional de sedução. 

Seus moradores, bombardeados publicitariamente, mais e mais se comportam como 

funcionários desavisados da expansão turística (...). Nenhuma surpresa, portanto, que 

a criação de Caymmi exerça, em relação à Bahia atual, uma “função utópica”. 

(RISÉRIO, 1993, p. 123) 

 

No mesmo período, ao lado do desenvolvimento econômico, o país e o mundo passavam 

por um turbilhão de movimentos sociais. Podem ser elencados aqui alguns acontecimentos 

bastante representativos para contextualizar o momento histórico cultural da época: o combate 

aos governos ditatoriais; surgimento no Brasil do Partido dos Trabalhadores; as lutas de países 

africanos pela independência; e a intensificação do movimento negro, iniciado nos EUA 

(Estados Unidos) na década de 60.  

Pode-se considerar que houve, a partir de então, uma reivindicação por parte das 

minorias - dos negros, em especial - a uma identificação antes eclipsada por uma sociedade 

                                                 
37 O primeiro poço de petróleo do Brasil foi descoberto em Salvador, no bairro do Lobato, em 1930.  
38 Os baianos não se reconheciam mais, segundo Risério (1993, p. 122), naquele “espelho” de Bahia criado pela mítica 

caymmiana. Narcisista aqui proposto no sentido de admiração exagerada da sua própria imagem.  
39 Trecho da música Maracangalha: Eu vou pra Maracangalha eu vou/Eu vou de uniforme branco eu vou (...) /Se Anália não 

quiser ir eu vou só/eu vou só/eu vou só. 
40 Destaque para o trecho do poema de Manuel Bandeira: Vou-me embora pra Pasárgada/ Aqui eu não sou feliz/Lá a existência 

é uma aventura (...).  
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centralizadora do poder, intrinsicamente amarrada a teias coloniais. Segundo Cuche (1999, p. 

190), “todo o esforço das minorias consiste em se reapropriar dos meios de definir sua 

identidade, segundo seus próprios critérios, e não apenas em se reapropriar de uma identidade, 

em muitos casos, concedida pelo grupo dominante”. Cuche cita apropriadamente o caso do 

movimento negro americano black is beautiful, que reivindicou uma identidade afro-americana, 

para exemplificar essa reviravolta de um estigma visto em uma conjuntura negativa. “Do cabelo 

duro, passado a ferro” - como disse em crônica a folclorista Vianna (2000, p. 195) -, preso aos 

padrões estabelecidos por uma sociedade dominante e burocrática, passou-se à liberdade do 

cabelo black power, um dos principais elementos característicos da moda da década de 1970. 

O cabelo aparece, assim, como símbolo de resistência.  

Figura 8 - Grupo Jackson Five 

 
Fonte: Acervo virtual da MTV < http://www.mtv.com/artists/the-jackson-5-1/> 

 

Assume-se o estilo black power ao som das discotecas, espaços dominados pela música 

e dança negras. Um dos grupos musicais mais representativos foi o Jackson Five, de onde surgiu 

um dos maiores ícones da música pop mundial, Michael Jackson. Eles imprimiram e 

disseminaram ao mundo um estilo de vida afro-americano, expresso particularmente através do 

corpo com suas coreografias, suas roupas, seus cabelos - calças bocas de sino, batas, 

plataformas, acessórios maximalistas e estampas.  

Texto identitário, disposição organizativa, desinibição étnico-estética, criatividade 

poético-musical, estilo/atitude no vestir, no calçar, no pentear, nos jogos verbais e nas 

gingas do corpo, eis o afro, a tradução baiana mais-que-perfeita do que lá fora era o 

black. Tradução que se tinha um pé na floresta africana teve o outro bem fincado no 

terreiro da mídia, por onde signos e símbolos chegaram para forjar a “consciência 

negra” – que Moura (2000, p. 224, grifos do autor) prefere nomear como a 

“percepção, sensação e afirmação explícita que o negro experimenta do seu valor, 

dignidade e beleza” e que, na Bahia, se construiu “num processo de enunciação 

estética, muito mais que de reflexão e descoberta intelectiva”. (MIGUEZ, 2002, p.279, 

grifos do autor) 

 

Como realçado por Miguez (2002), a moda aparece, mais uma vez, como um potencial 

sistema expressivo das demandas políticas, econômicas, sociais e culturais. Na Bahia, esses 
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sentimentos de resistência e reapropriação de uma identidade negra também são intensificados. 

Essas lutas sociais passam, então, a provocar “uma excitação vigorosa dos padrões estéticos 

negros tradicionais na Bahia, armando-se uma teia de legitimação recíproca entre esses e as 

novidades que chegavam pela mídia” (MOURA, 2011, p. 111). Para o sociólogo baiano Milton 

Moura, em seu artigo O oriente é aqui: o cortejo de referências fantásticas de outros mundos 

no Carnaval de Salvador (2011, p. 111), “em 1975, o primeiro cortejo do Ilê Aiyê manifestou, 

diante de um público entre maravilhado e chocado, a força e magnitude do que viria a ser 

chamado cultura afro”.  

 

Figura 9 - Primeiro desfile do Ilê Aiyê no Carnaval, em 1975 

 
Fonte: Agência Tarde; Arestides Baptista.  

< http://atarde.uol.com.br/galerias/23/18981-ile-aiye-comemora-40-anos-de-historia> 

 

Considerado o primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê – como é costumeiramente chamado 

– nasceu no Curuzu, na Liberdade, bairro majoritariamente negro, com o objetivo de preservar, 

valorizar e expandir a cultura afro brasileira (ILÊ AIYÊ, 2016). Trouxe para o Carnaval de 

Salvador uma nova musicalidade, amparada nos ritmos e instrumentos africanos, com destaque 

para o uso dos instrumentos percussivos.  

A modernização da cidade com avenidas de vale, shopping center e polo 

petroquímico, havia oportunizado e fomentado a enunciação de suas origens africanas 

em linguagem moderna. Suas principais lideranças eram operários do polo. O Ilê 

também consolidou, na avenida, uma novidade de estilo musical. No seu repertório, 

observa-se uma forma de samba mais próxima da batucada e outra forma que 

corresponde à levada de que se tratou acima. Sua iconografia aponta uma África ao 

mesmo tempo rústica, heroica, brilhante, cheia de chefes militares e religiosos que 

apareciam pomposamente donde a abundância de objetos artesanais em corda, 

cerâmica, sisal, plumagens e peles, que acentuavam o apelo primitivo. Ao contrário 

dos afoxés e pequenos blocos, em que as alegorias percorriam as ruas em 

caminhonetes, o Ilê trazia um caminhão, como no trio elétrico. As alegorias e adereços 

afro que se costumavam ver próximas ao chão haviam se elevado. (MOURA, 2011, 

p. 112)  
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A poética construída pelo Ilê Aiyê retrata a necessidade de uma “reinvenção estratégica 

de uma identidade coletiva em um contexto completamente novo: o contexto do aumento dos 

movimentos de reivindicação das minorias étnicas nos Estados-nações contemporâneos” - 

recorrendo às palavras de Cuche (1999, p. 198). Associam-se à negritude baiana novos 

marcadores de identificação: beleza, força, orgulho, resistência, brilho, cor. O conceito de 

estratégia, também abordado por Cuche (1999, p. 198), explica com clareza esses 

deslocamentos sofridos pela identidade, relativizando os fenômenos de identificação. Mas, não 

se pode esquecer que foi através da voz de Daniela Mercury41 – branca, de família de classe 

média alta tradicional - que o Ilê Aiyê ganhou maior projeção nacional e internacional.  

A música Mais belo dos belos42, considerada o hino do bloco afro, foi gravada por 

Daniela Mercury para um dos seus discos mais emblemáticos, O Canto da Cidade (1992), que 

a coroou como Rainha do Axé Music.  É pertinente chamar a atenção para o papel político e 

econômico do Estado e das classes dominantes na seleção e estabelecimento das identidades. 

Mais uma vez, busca-se em Cuche (1999, p. 188) a compreensão do “Estado como o gerente 

da identidade para qual ele instaura regulamentos e controles”.  

 
Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? 

E a coisa mais linda de se ver? 

É o Ilê Ayê 

O Mais Belo Dos Belos 

Sou eu, sou eu 

Bata no peito mais forte 

E diga: Eu sou Ilê 

 

(DANIELA MERCURY, 1992) 

 

Nesse sentido, é natural, no processo de reivindicação de uma nova identificação de 

Bahia, que a negritude seja incorporada a partir de seus traços culturais mais objetivos – entre 

eles, destacam-se música, dança e, especialmente, a moda. Moura (2011) confirma a 

importância da indumentária para a composição de um estilo afro brasileiro ao ressaltar o 

sucesso estrondoso do bloco afro Olodum43 a partir de meados da década de 1980, culminando 

na sua grande projeção internacional com sua participação especial, em 1996, na gravação do 

clipe do astro pop Michael Jackson no Pelourinho. Após a gravação, o Olodum se consolidou 

como um dos principais atrativos turísticos do Brasil e, especialmente, da Bahia.  

                                                 
41 A música foi gravada por Daniela Mercury para um dos seus discos mais emblemáticos – O Canto da Cidade (1992), que a 

coroou como Rainha do Axé Music.  
42 Composição de Guiguio.  
43 Olodum foi fundado em 1979, no Maciel-Pelourinho, Centro Histórico de Salvador e se tornou o bloco afro. 



60 

 

 

 

 

Figura 10 - Desfile com roupas e acessórios da loja oficial do bloco afro Olodum 

 
Fonte: Rogério Costa.  

<http://rogeriocostafotografo.blogspot.com.br/2012/02/desfile-moda-planeta-olodum.html> 

 

Era pop usar camisas com a logo do grupo, explorar as cores predominantes nas 

bandeiras do continente africano (amarelo, vermelho, verde e preta), estampas étnicas africanas, 

pulseiras de couro, trancinhas coloridas nos cabelos, etc. O Olodum virou uma grife, com lojas 

próprias que vende até hoje para baianos, mas principalmente, para turistas seus artigos 

personalizados.  

As canções e hinos do Olodum eram ouvidas nas praias, nos sambas dos bairros e nos 

bares do Pelourinho. Era o ápice a que havia chegado o afro como estilo. Esses eventos 

eram ocasião de mostras de roupas, broches, cabelos, pormenores como maneiras de 

amarrar cadarços, enfim, toda sorte de indumentária exposta e reconhecida como afro. 

(MOURA, 2011, p. 116)  

 

Como consequência desse movimento do despertar do negro na construção identitária 

contemporânea da Bahia, a moda enquanto vetor expressivo passou também a ser reflexo deste 

ambiente. A presença da modelo negra internacional Naomi Campbell no Carnaval de Salvador, 

em 2008, desfilando no Ilê Aiyê atesta a significância da moda como ferramenta de instalação 

de memórias coletivas. Campbell é uma das principais ativistas dos movimentos contra a 

discriminação racial no mundo da moda. Sua presença no Ilê Aiyê usando um traje próprio à 

identificação da cultura afro, sem dúvida, é bastante simbólica, não só por sua relevância 

enquanto luta social, mas também para a disseminação de uma proposta criativa para o setor de 

moda baiana, pautada em elementos afro brasileiros.  
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Figura 11 - A modelo negra internacional Naomi Campbell  

no desfile do Ilê Aiyê no Carnaval 2008 

 
Fonte: Uran Rodrigues  

<http://www.uranrodrigues.com/ile-aiye-e-os-seus-40-anos-de-luta-por-igualdade-racial-em-livro-historico/> 

 

1.3.3 Que moda é essa? Afro, pop ou plural? 

 

Configura-se na criação de moda contemporânea do Estado uma convergência para a 

incorporação desses traços de identificação de uma cultura afro brasileira. Trabalhos como o 

realizado pela estilista baiana Carol Barreto afirmam esse caminho, ao projetar na vestimenta e 

nos acessórios uma moda produtora de uma aparência que exprime pertencimento e diferenças 

(dinâmica dualista típica da moda), a partir dos marcadores sociais. Em sua coleção VOZES: 

Moda Ancestralidades44, Carol Barreto mostra, através das suas criações, formas de resistência 

a partir da mistura de materiais diversos, que trazem traços dos colonizadores europeus 

adaptados e remodelados pela herança africana local que resultam em uma poética multicultural 

única. Segundo a estilista45, “não se trata de moda étnica, mas da moda evidenciando as raízes 

do Brasil sem exotismo e sem estereótipos”.  

                                                 
44 Sua coleção Vozes: Moda Ancestralidades desfilou na Black Fashion Week, semana de moda internacional realizada em 

2015, na França, em Paris.  
45 Informações obtidas no release da assessoria de comunicação da estilista Carol Barreto, divulgado em novembro de 2015.  
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Figura 12 - Divulgação do projeto Vozes: Moda e Ancestralidades, da estilista Carol Barreto,  

com as modelos dos quilombos Tabuleiro da Vitoria, Santiago do Iguape e Engenho da Ponte 

 
Fonte: Fotógrafa Andressa Pires. Foto divulgação enviada, em 28 de fevereiro de 2016,  

pela assessoria de comunicação da estilista Carol Barreto ilustrando o release do projeto. 

 

 Porém, lança-se a partir dessas considerações iniciais uma problemática que será 

fundamental para o encaminhamento desta pesquisa que se estrutura através destas linhas. Ao 

se pensar na relação entre o design de moda e a cultura local, compreende-se que: Não seria 

mais apropriado para um ambiente tão híbrido investir-se em uma moda (ou quem sabe, modas) 

que desse conta das culturas que compõem esse caldeirão múltiplo, diverso, fluido, situacional 

que é a Bahia?  

Esse cuidado surge a partir dos pensamentos de Cuche (1999, p. 191) ao tecer sobre o 

paradoxo que o fechamento em uma identidade etno-cultural pode trazer. “Em certos casos, 

(esse fechamento) apaga todas as outras identidades sociais do indivíduo, será mutilante para 

ele, na medida em que ela leva à negação de sua individualidade”. Utilizando as reflexões de 

Georges Devereux (apud Cuche 1999, p. 191), quando uma identidade étnica hiperinvestida 

oblitera as outras identidades, deixa de ser uma ferramenta e se torna uma “camisa de força”.  

A partir desta perspectiva, pretende-se estudar o cenário da moda baiana 

contemporânea, identificando como designers e marcas locais constroem novas expressões em 

suas criações através de uma sugerida identidade, em uma sociedade cada vez mais 

transnacionalizada. Considerando, essencialmente, essa peculiaridade da formação cultural 

baiana.  

Uma cultura afeita aos jogos de hibridação, jogos que desde o início impediram que 

por aqui vingasse purezas pré-brasileiras e que na sua versão mais contemporânea 

passaram a incluir as possibilidades, os desafios e os perigos do mercado. (MIGUEZ, 

2002, p. 108, grifo do autor) 

 

A relevância das iniciativas políticos-governamentais de estímulo ao mercado deve ser 

levada em conta, uma vez que surgem com a intenção de garantir rentabilidade apostando na 
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relação design e moda, apoiado nos diferenciais dos elementos regionais. Dentre as ações 

estaduais que buscam esse localismo, podem ser citadas o Projeto Estruturante Moda Design 

Bahia, criado para possibilitar aos empresários dos APLs (Arranjos Produtivos Locais) de 

Confecções de Salvador e Feira de Santana ter acesso à capacitação especializada e a um Centro 

de Design de Moda; e Polo Industrial de Confecção Rua do Uruguai e Entorno, ação de 

responsabilidade social corporativa do Shopping Bahia Outlet Center que visa a 

competitividade dos micro e pequenos negócios.   

Destaca-se, entre as iniciativas, o Projeto Estruturante Moda Design, iniciado em 2002, 

através de uma parceria entre o governo do Bahia e o Instituto Brasileiro de Moda (IBModa)46. 

O Projeto organizou as empresas em um Arranjo Produtivo Local (APL), reunindo 280 

empresários na Bahia. De acordo com Jackson Ornelas (ABITTEXBRASIL, 2016), assessor 

especial da SECTI baiana (Secretaria de Ciência e Tecnologia), o estudo47 iniciado em 2004 

identificou segmentos que poderiam constituir APLs. Entre eles estava a área de confecção. 

Nesse período, foram feitos investimentos para conhecer as possibilidades de alavancar a 

indústria de moda no estado, reconhecendo seus principais problemas e, a partir desse 

reconhecimento, promover a competitividade da indústria de bens de moda da Bahia por meio 

da inserção de design de moda como agregação de valor de produtos e marcas. Os resultados 

divulgados na Revista Bahia Indústria (FIEB, 2009) indicaram três linhas principais de atuação: 

investir em design para diferenciação dos produtos; optar pela facção marca branca (produção 

de peças com a etiqueta de outras empresas); ou a produção em massa para compensar o custo. 

Segundo a coordenadora da APL de Confecções, Tatiana Torres (ibidem), a opção pelo design 

levou em conta o potencial baiano para a criação de uma marca que “traduzisse” a cultura local.  

A Elementais, objeto central da nossa análise, é uma das empresas que compõe o mix 

de marcas. Com a razão social Fábrica de Estilo, concentrou sua administração e produção no 

condomínio Bahia Têxtil, inaugurado em 2012, e localizado no bairro do Uruguai (Cidade 

Baixa). O empreendimento é fruto de uma Parceria Público Privada entre o empresariado do 

segmento têxtil e o governo do Estado. Seguindo as estratégias competitivas do Projeto 

Estruturante Moda Design Bahia (SUDIC BAHIA, 2017), o condomínio foi criado com o 

objetivo de: Otimizar o potencial dos recursos humanos (mão de obra local); viabilizar a 

modernização do processo produtivo; obter vantagens competitivas de compra e venda; atingir 

                                                 
46 O IBModa é uma instituição brasileira voltada exclusivamente à área de negócios da moda. Criado em sintonia com a nova 

fase da moda brasileira, onde há uma forte necessidade de se pesquisar, refletir e aprofundar o conhecimento especializado, 

medidas fundamentais para conseguir uma posição competitiva no mercado. (IBMODA, 2017)  
47 Para o desenvolvimento desses estudos, foi contratada a empresa Competitiveness Consultoria que elaborou um diagnóstico 

sintetizado, indicando as opções estratégicas para uma atividade competitiva.  
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níveis internacionais de qualidade e custo e reduzir o efeito das flutuações sazonais da demanda 

para que as empresas instaladas sejam capazes de atingir elevados níveis de produtividade, 

preparando-as também para a concorrência internacional nesse setor. 

 

Figura 13 - Inspirado no modelo italiano de cluster, o sistema do condomínio possibilita um maior poder  

de negociação e ampliação da produção aos pequenos e médios para competir com grandes empresas do ramo 

 
Foto: Manu Dias; Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia 

 < http://www.sde.ba.gov.br/noticia.aspx?n=31769> 

 

Projetado para uma área de 20.000 m², o Bahia Têxtil conta com 21 galpões, com áreas 

variáveis entre 210,00 a 2.128,00 m², que abrigam atualmente 21 empresas de pequeno e médio 

porte, do seguimento têxtil (confecção). Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 12,3 

milhões para sua construção (Ibidem). A implantação de um polo de confecção pretendeu apoiar 

e estimular os empresários baianos, reduzindo seus custos de produção. Seguindo o modelo 

italiano de cluster48, o Bahia Têxtil adotou o sistema de produção que concentram pequenos e 

médios em um mesmo território a fim de alcançar maior poder de negociação (barganha) e 

escala produtiva a fim de concorrer com os grandes conglomerados, além de possibilitar acesso 

à estrutura e tecnologia mundiais de ponta através de incentivos governamentais e 

institucionais.  

Hoje49, o condomínio gera 950 empregos diretos (com potencial de 1.500 empregos 

diretos) e cerca de 5.000 empregos indiretos. Como parte do projeto inicial, a meta é consolidar 

o espaço como um conjunto integrado de indústria e comércio que inclui a estruturação de um 

Outlet (comércio varejista com produtos de lojas de fábrica). As empresas instaladas trabalham 

com diversas áreas do ramo de confecções como produção de roupas masculinas, femininas, 

                                                 
48 Cluster é um grupo concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas, em uma determinada área, que se 

vinculam por elementos comuns e complementares. A tendência para essas formações começou na Itália. 
49 Informações concedidas à autora deste estudo, em 14 de março de 2017,  pelo conselheiro do condomínio Bahia Têxtil, 

Miguel Sehbe, que é também condômino signatário através da sua empresa Tecno Factory, que produz roupas clássicas 

masculinas.  
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fardamentos e ternos, além de bordados, pintura – 14 das 21 empresas50 em atividade no 

complexo atuam na confecção de fardamentos /uniformes.  

 

  

                                                 
50 São elas: Leme Comércio e Confecções, Camisas Polo Salvador, IO Roberio Sampaio, Loygus For Export, Bordados A Mil, 

3RM Uniformes, Irmãos Bonfim da Silva, Silva e Silva, Fashion World, Haiduk Moda Surf, Thenis e Cia, Elementais, Tamara 

Reis e Cia, Hebert Uniformes, SR Uniformes, Logística, Look Modas, Raio Express, WA Uniformes, Aurea Aleluia.  
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CAPÍTULO 2 - INTERLOCUÇÕES ENTRE MODA, ARTE E DESIGN 
 

2.1 Performance: por uma construção plural da aparência do sujeito no mundo 

 

Dando seguimento aos pensamentos sobre o valor da aparência como vetor de 

pertencimento e/ou diferenciação, convém dedicar-se à compreensão dessa troca de papéis 

comum em uma coletividade na qual o consumo agencia51 os comportamentos da socialidade. 

Como consequência destas indagações, vem à tona o conceito de performance. Podem-se citar 

alguns sentidos a que a palavra remete: realização, feito, façanha, atuação, espetáculo. Este 

último é associado normalmente ao feito artístico, contudo, ao se falar de performance, pensa-

se também em presença física e em personagem. Sendo que personagem nem sempre está ligado 

à arte. As trocas de máscaras/de papéis podem funcionar como uma maneira de preservar os 

mais profundos instintos da pessoa com uma capa protetora, que impede possíveis 

questionamentos, dúvidas; além de garantir a vontade de ser aceito em determinados grupos 

sociais. 

 Derivada do latim masca (aparência enganosa, feiticeira), do árabe maskhara, a palavra 

máscara está relacionada ao modo como o indivíduo se adapta ao mundo. Daí também a origem 

da palavra persona: além do seu sentido etimológico (indivíduo, pessoa, personagem), persona 

significa expor ou tornar visível o papel e, ao mesmo tempo, ocultar o ator. A persona ou 

máscara delimita o espaço entre o indivíduo e a sociedade através de um processo de negociação 

entre o meio externo (físico, natural) e o meio cultural. Por sua vez, ela é flexível, pois permite 

ao ator tirá-la e colocá-la (a máscara) no tempo desejado. Ao longo da sua vida, uma pessoa 

acionará muitas personas, algumas serão mantidas, outras até poderão ser esquecidas. Essa troca 

faz parte do processo de busca constante por uma individuação. A roupa e o corpo, dessa 

maneira, se associam a essas indispensáveis representações da pessoa mesmo que 

inconscientemente.  

Segundo Renato Cohen (2013, p. 58), “os papéis que estão presentes não ficam apenas 

a nível da dicotomia ator-personagem. O que existe é uma multifragmentação, isto é, existem 

vários níveis de ‘máscaras’”. Diante de um mundo rico em informações que se cruzam a todo 

instante, é imprescindível não impor limites, padrões, mas compreender que em tempos pós-

modernos o que existe são representações. “O que interessa é a marca pessoal ou uma marca de 

grupo, em caso de mais pessoas. É a definição de um estilo, de uma linguagem própria”, destaca 

                                                 
51 Agenciar no sentido de solicitar, requisitar, negociar, comerciar, mas também de desvelar, expor, revelar. Fonte: 

<https://www.dicio.com.br/agenciar/>.  
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Cohen (2013, p.103). O autor faz inclusive uma distinção importante entre personagem e 

persona: o primeiro, por ser aberto, dá margem a uma série de leituras, enquanto a segunda seria 

mais unânime.  

Na performance, geralmente se trabalha com persona, e não personagens. A persona diz 

respeito a algo mais universal, arquetípico (exemplo: o velho, o jovem, o urso, o diabo, a morte, 

etc.). A personagem é mais referencial. Uma persona é uma galeria de personagens (por 

exemplo, velho chamado x com característica y). O trabalho do performer é de ‘levantar’ sua 

persona. Isso geralmente se dá pela forma, de fora para dentro (a partir da postura, da energia, 

da roupagem desta persona) (COHEN, 2013, p. 107). A persona pode tomar qualquer rumo, 

não surge de um texto prefixado, por isso, a performance é híbrida e funciona por meio de 

sínteses, releituras diversas e até mesmo contraditórias. É interessante a abordagem de Cohen 

ao diferenciar o performer do ator-intérprete. A presença do performer é muito mais como 

pessoa do que como personagem.  

Outro autor que se debruça sobre o conceito de performance é Jorge Glusberg. Ele 

(2013, p. 56) acredita que, na performance, os gestos fisionômicos, os movimentos gestuais têm 

uma importância particular, que fazem como que geralmente o observador valorize certos 

aspectos do corpo. Esse juízo prévio é imposto pela cultura através de seus códigos, ou melhor, 

suas convenções sociais. Porém, estes signos muitas vezes são insuficientes por não darem 

conta das novas expressões propostas pelo sujeito. Para Glusberg (2013, p. 56, grifo do autor), 

“comentários acerca de performance assinalam, normalmente, signos equívocos”. Dessa forma, 

ele pontua que “a essência, e acreditamos que isso seja fundamental, é que a performance e a 

body art (grifos do autor) não trabalham com o corpo e sim com o discurso do corpo”. O autor 

acredita que, embora a codificação do discurso parta das linguagens tradicionais, ela acaba por 

entrar em conflito com elas. Assim, para compreender os discursos propostos pela performance, 

é preciso um esforço por parte do sujeito emissor e do espectador para conceber e encarar o 

novo.  

O corpo nu, o corpo vestido, as transformações que podem operar-se nele, são 

exemplos das inúmeras possibilidades que se oferecem a partir do simples, do 

imprevisto trabalho com o corpo. Porém, as performances e a body art particularizam 

o corpo, da mesma forma que o arquiteto particulariza o espaço natural e o transforma 

em espaço humano. (GLUSBERG, 2013, p. 56, grifos do autor) 

 

Glusberg ressalta ainda que nunca se consegue uma reprodução fiel de algo realizado 

em se tratando de corpo e de seus instrumentos auxiliares. Isto porque toda mensagem está 

associada a um período de tempo. Não seria um tempo cronológico, mas o tempo de cada 

manifestação que pode ser interno e/ou externo. Paul Zumthor (2014) amplia o pensamento de 
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Glusberg sobre tempo e espaço ao conceber performance como um saber que implica uma 

presença e uma conduta comportando uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. “A 

performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional (...). Algo se criou, 

atingiu a plenitude e, assim, ultrapassa o curso comum dos acontecimentos” (ZUMTHOR, 

2014, p. 35). A performance não se liga apenas ao corpo, mas também ao espaço; é um ato de 

comunicação que se refere a um momento tomado como presente. Por isso, Zumthor acredita 

que a performance existe fora da duração, já que ela atualiza virtualidades mais ou menos 

numerosas, sentidas com maior ou menor clareza. O virtual aqui na ordem do “pressentir”, que 

se associa ao sentido e, às vezes, se identifica com ele. Esse virtual constantemente frequenta o 

real. O sujeito entra em “cena” apresentando-se através da sua relação com o mundo real e o 

mundo ideal (imaginário) a partir da performance.  

Considera-se, especialmente, a relevância conceitual proposta por Cohen, Glusberg e 

Zumthor, à performance; contudo, a partir dessas meditações, propõe-se pensar que essa 

particular troca de papéis possibilitada pela performance encontra no entrelaçamento com o 

corpo um sentido para a experiência. Ao falar em discurso do corpo, Glusberg, particularmente, 

demarca o entendimento da relação sujeito e mundo através da performance por uma 

perspectiva de pensamento linear (tradicionalmente racionalista/ocidental). No entanto, é 

imprescindível se ponderar na contemporaneidade a função do corpo conectado à performance, 

a partir das tessituras entre moda, arte e design.  

Vale retomar os pensamentos de Maffesoli, já apresentados neste estudo, sobre os jogos 

da aparência inscritos em “uma cena ampla onde cada um é, ao mesmo tempo, ator e 

espectador” (MAFFESOLI, 2010, p. 134). Essa cena, por seu turno, acentua mais a globalidade, 

ou melhor, o que é comum a todos, uma vez que é própria do espetáculo a experiência social. 

Segundo Maffesoli (2010, p. 133), a pessoa (persona), ao mudar seu figurino a partir de suas 

preferências, gostos, identificações, pode “assumir seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do 

theatrum mundi”. O sociólogo francês faz questão de reforçar que, ao escolher uma máscara e 

entrar em cena, a persona estará sempre subordinada a um grupo afinitário escolhido. “Aí existe 

a ‘desindividualização’, a participação, no sentido místico do termo, em um conjunto mais 

vasto” (MAFFESOLI, 2010, p. 156).  

A partir da proposta de uma filosofia do design e da comunicação visual, o filósofo 

Vilém Flusser, em sua obra O Mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação 

(2007, p. 103), faz questão de acentuar nas suas ideias sobre imagens e artefatos o caráter 

histórico do pensamento ocidental “no sentido de que concebe o mundo em linhas, ou seja, 
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como um processo”. Sentimento este, segundo o autor, articulado primeiramente pelos judeus, 

o povo do livro, da escrita linear.  

Vamos resumir neste parágrafo o que procuramos dizer até aqui: até bem 

recentemente o pensamento oficial do Ocidente expressava-se muito mais por meio 

de linhas escritas do que de superfícies. Esse fato é importante. As linhas escritas 

impõem ao pensamento uma estrutura específica na medida em que representam o 

mundo por meio dos significados de uma sequência de pontos. Isso implica um estar-

no-mundo "histórico" para aqueles que escrevem e que lêem esses escritos. 

Paralelamente a esses escritos, sempre existiram superfícies que também 

representavam o mundo. Essas superfícies impõem uma estrutura muito diferente ao 

pensamento, ao representarem o mundo por meio de imagens-estáticas. Isso implica 

uma maneira a-histórica de estar-no-mundo para aqueles que produzem e que lêem 

essas superfícies. (FLUSSER, 2007, p. 110)  

 

Flusser explica que as linhas escritas relacionam seus símbolos a seus significados, 

ponto por ponto, enquanto as superfícies imaginam os fatos que significam. “Nossa situação 

nos fornece, portanto, dois tipos de ficção: a conceitual e a imagética”, propõe (2007, p. 113) o 

autor, que demonstra a diferença entre a estrutura dos códigos conceituais e imagéticos e suas 

respectivas decodificações. Os códigos imagéticos são subjetivos, e se baseiam em convenções 

que não precisam ser apreendidas conscientemente; ao passo que os códigos conceituais são 

objetivos, convencionados conscientemente. O homem, para o autor, precisa dar sentido ao 

mundo, assim, a invenção da escrita marca o início da história, ou seja, a escrita transforma as 

cenas em processos, produzindo uma consciência histórica.  

Por outro lado, o que ele constata - sobretudo com os avanços tecnológicos e as novas 

mídias - é uma volatilização dessa consciência histórica, como resultado da mudança do 

significado geral do mundo e da vida sob o impacto da revolução na comunicação. 

Atualmente, dispomos de duas mídias entre nós e os fatos – a linear e a de superfície. 

Os meios lineares estão se tornando mais e mais abstratos e perdendo o sentido. Os 

de superfície vêm cobrindo os fatos de maneira cada vez mais perfeita e, portanto, 

também estão perdendo o sentido. Mas esses dois tipos de mídia podem se unir numa 

relação criativa (...). A síntese da mídia linear com a de superfície pode resultar numa 

nova civilização. (FLUSSER, 2007, p. 119) 

 

À vista disso, a partir das observações de Maffesoli, em A cosmética transcendental 

(2010, p. 20), a relação triádica entre moda, arte e design pode ser vista como parte de um 

corporismo místico ou materialismo espiritual, em que imagem e corpo criam um laço social, 

compondo a apresentação de si do sujeito pós-moderno. É no curto-circuito entre espiritual e 

material que o imaginário contemporâneo é reconhecido. O autor defende a ideia de que o 

sujeito pós-moderno está passando de um caos da modernidade para acessar um cosmos que 
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seria um cosmos pós-moderno, utilizando como apoio a filosofia kantiana de um racionalismo 

transcendental52.  

Nesse novo mundo pós-moderno, é preciso prestar muita atenção em três termos: 

cotidiano, imaginário e tecnologia. Apoiado na ideia de corporismo, Maffesoli (2010, p. 19) 

destaca que o que está em jogo na metamorfose cultural que acontece entre modernidade (cuja 

história sempre foi elemento fundamental) e pós-modernidade, “é a essência da valorização do 

corpo por ele próprio, pelo próprio corpo”. Porém, esse corpo, como aponta o autor (2010, p. 

18), não está sozinho, fechado em si mesmo, mas se trata de um corpo que será vestido, cuidado 

e construído sob o olhar do outro e pelo olhar do outro, levando em consideração aquilo em que 

vai se situar (a fauna, a flora, os odores, o sensível) o corpo individual. Daí a relevância de uma 

compreensão mais ampla - que será desenvolvida a seguir - sobre o elo entre moda e máscara 

para a apresentação do sujeito no mundo. 

A relação que existe entre microcosmo, ou seja, a pessoa, e o macrocosmo, que é a 

natureza, isso através de um mesocosmo, aquilo que está no meio, ou seja, a imagem 

e o corpo (...). A ideia de que o mesocosmo, que está no meio, é um verdadeiro molde, 

algo que vai criar laço social. O mesocosmo, ou para mim, a moda, ou seja, o corpo, 

que é epifanizado, de certa forma, tem uma função sacramental. O sacramento religião 

é aquilo que vai tornar visível uma força que é invisível. E é nesse sentido, então, que 

o frívolo se torna, em determinados momentos, essencial. (MAFFESOLI, 2010, p. 20) 

 

2.1.1 Uma dialética da moda por Flávio de Carvalho 

 

À frente do seu tempo, Flávio de Carvalho (1899 – 1973), um dos nomes da vanguarda 

brasileira na década de 1930, não foi compreendido por muitos – tachado inclusive como louco 

- ao colocar em prática suas Experiências carregadas de inovações e escândalos. Arquiteto, 

engenheiro civil, cenógrafo, artista plástico, desenhista, antropólogo amador e, essencialmente, 

um artista experimental do corpo, o fluminense é considerado um dos precursores da 

performance no país, imprimindo aos seus projetos racionalidade e sensibilidade. Importante 

enfatizar suas ideias sobre uma arquitetura, um design e uma moda adaptada ao calor dos 

trópicos.  

                                                 
52 O filósofo alemão Immanuel Kant defende o papel constitutivo de mundo pelo sujeito transcendental, ou seja, o sujeito que 

possui as condições de possibilidade da experiência. Segundo ele, o conhecimento só é possível porque o homem possui 

faculdades que o tornam possível. Para o filósofo, interessa investigar a razão e seus limites. As faculdades que permitem o 

homem conhecer a realidade, possibilitando a experiência são: a sensibilidade (objetos dados por intuição – modo como somos 

afetados pelos objetos) e entendimento (objetos pensados nos conceitos). Sem o conteúdo da experiência (dados na intuição), 

os pensamentos são vazios de mundo (racionalismo), por outro lado, sem os conceitos, eles não têm nenhum sentido para nós 

(empirismo). O filósofo afirma, assim, que sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento nenhum seria 

pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas.  
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A partir de suas reflexões sobre uma “Dialética da Moda” (expressão definida pelo 

artista), Flávio de Carvalho colocou em prática, em outubro de 1956, a Experiência nº 3. 

Desenhou um traje masculino considerado adequado ao clima brasileiro e desfilou nas ruas do 

Centro de São Paulo. O modelo, chamado pelo artista de new look, era composto por saia cor 

de rosa plissada acima dos joelhos53, camisa verde com mangas bufantes, meia arrastão, chapéu 

de nylon e sandálias de couro. A atitude de Flávio de Carvalho provocou choque, sendo 

considerada sua Experiência com maior repercussão na mídia. Para ele (MAC, 2016), a roupa 

era o fator que mais influenciava o homem "porque é aquilo que está mais perto do seu corpo e 

o seu corpo continua sempre sendo a parte do mundo que mais interessa ao homem".  

A intencionalidade da atitude de Flávio de Carvalho coloca o corpo em evidência através 

de sua atitude performática. Ao conceber o corpo como “parte do mundo”, Flávio de Carvalho 

compreende-o como um meio da experiência, ou melhor, como uma “condição de acesso a toda 

e qualquer realidade” (VALVERDE, 2015, p.61).  

 

Figura 14 - Experiência n º 3 de Flávio de Carvalho publicada na Revista Manchete, edição de outubro de 1956  

(Coleção Particular – Exposição “Aprendendo com Dorival Caymmi civilização praieira”; Instituto Tomie Ohtake, SP) 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo durante visita à Exposição “Aprendendo com Dorival  

Caymmi civilização praieira”; Instituto Tomie Ohtake, SP, em São Paulo, no dia 12 de abril de 2016. 

 

Em seu artigo A performance como representação da presença (2015), Monclar 

Valverde transita sobre a noção do corpo através do pensamento filosófico na busca por uma 

alternativa que não reduza o corpo “à condição natural sem, no entanto, negar-lhe a condição 

material”. Valverde enxerga na fenomenologia, inaugurada por Husserl e inspirada em autores 

como Merleau-Ponty, uma noção de corpo em constante atividade com o espírito. “O corpo é 

                                                 
53 Antes mesmo de Mary Quant, estilista britânica considerada a criadora da minissaia na década de 60.  
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visto como sede e verdadeiro meio de experiência e não pode ser reduzido a um mero 

equipamento físico, mesmo que dotado de uma rica autonomia e um complexo sistema 

neurofisiológico”, afirma Valverde (2015, p.61, grifo do autor). Para o autor, há uma tendência 

a reduzir nossa percepção do mundo à dimensão dos sentidos (sensorial), embora a percepção 

seja uma atividade configuradora. O mundo, sendo assim, nos é apresentado a partir dos nossos 

sentidos e das nossas experiências de vida. Segundo Valverde (2015, p.62), “ver o mundo, 

portanto, percebê-lo, é já, imediatamente, atribuir sentido a ele”.  

Com as suas Experiências, o artista experimental Flávio de Carvalho chamou a atenção 

para o papel do corpo como parte integrante da condição sensível do homem. A moda, por sua 

vez, em entendimento com o corpo, constitui-se em meio de expressão, em linguagem 

ampliando a presença deste mesmo corpo no mundo. Em 07 de junho de 1931, ao decidir 

caminhar no contra fluxo dos fiéis em uma procissão de Corpus Christi usando um chapéu verde 

musgo na cabeça, o artista contrariou as normas de comportamento e respeito religioso, 

provocando um tumulto generalizado. O gesto, denominado Experiência nº 2, somente reforça 

o caráter indissociável entre corpo e performance, conciliando constantemente elementos que 

são naturais, sensíveis e aqueles incorporados à cultura social, como destaca Glusberg: 

A ilusão de um corpo desprovido de significado, de suas atitudes normais e naturais, 

se desvanece por completo para o espectador de performance e leva à descoberta do 

valor positivo da denúncia que adquire a prática corporal somada ao talento criativo. 

(GLUSBERG, 2013, p. 58) 

 

Retomando às ideias de Valverde (2015, p.65) ao se debruçar sobre as reflexões de 

Zumthor sobre presença corporal e performance, esta última implica compartilhamento e 

transformação de um legado cultural e formal. Ainda de acordo com Valverde, a performance 

é percebida nessa configuração dinâmica, nessa “globalidade provisória”, que, por sua vez, é 

transformada a cada performance. 

A performance é ato de presença no mundo e em si mesma. Nela, o mundo está 

presente. Assim, não se pode falar de performance de maneira perfeitamente unívoca 

e há lugar aí para definir em diferentes graus, ou modalidades: a performance 

propriamente dita, gravada pelo etnólogo num contexto de pura oralidade; depois, 

uma série de realizações mais ou menos claras que se afastam gradualmente desse 

primeiro modelo. (ZUMTHOR, 2014, p. 67)  

 

2.1.2 A moda e a máscara 

 

A moda, como instrumento potencial de representação, oferece ao sujeito, de forma 

bastante atraente, incontáveis possibilidades de junções para aparentar no cotidiano ou 

extraordinariamente suas personas. Segundo Cidreira (2013, p. 146), “a composição da 

aparência pelos próprios usuários tem dado mostras cada vez mais interessantes da capacidade 
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performativa do corpo vestido”. Aliada aos gestos, formas de falar e, sem dúvida, às atitudes 

diante de situações e ambientes diversos, a indumentária compõe uma marca pessoal ou de 

determinado grupo que quer ser compreendida desde o primeiro contato visual.  

As imagens dos corpos esculpidos pelo vestuário nos permitem esboçar interpretações 

sobre o que é ser, estar em e pertencer a; e, ainda, o sentido que a roupa agrega ao 

corpo na experiência social individual é o que sublinha de modo emblemático a nossa 

identidade de habitantes da cidade, nessa feição que ela, a cidade de grandes 

aglomerações, tem de cosmopolitismo e civilidade. (CIDREIRA, 2013, p. 83) 

 

A relação da moda com a máscara é também exposta por Simmel (2008). O sociólogo 

chama a atenção, principalmente, para a essência humana protetora da sensibilidade e dos 

gostos pessoais. Ao obedecer a códigos de convivência, o indivíduo consegue preservar o seu 

verdadeiro “eu”, poupando-o de exibi-lo a todos.  

Obtém-se assim um triunfo sobre as circunstâncias da vida que, pelo menor quanto à 

forma, é um dos mais elevados e subtis, a saber: o inimigo transforma-se em auxiliar; 

o que justamente parecia violentar a personalidade é livremente cativado, porque a 

violência niveladora se pode aqui deslocar para as camadas mais exteriores da vida, 

servindo assim de véu e de proteção a toda intimidade e, por isso, tanto mais 

libertadora. (SIMMEL, 2008, p. 43) 

 

Simmel desperta neste ponto uma reflexão sobre o uso do véu pelas mulçumanas a fim 

de compreender o poder da aparência para o posicionamento do indivíduo no meio social e 

cultural. Apesar de aparentar ser para alguns uma forma de controle, subordinação, exclusão; 

para outros, o véu é significativamente libertador. Às vésperas das Olimpíadas 2016 no Rio de 

Janeiro (Brasil), as jogadoras da seleção feminina do Afeganistão ganharam um uniforme 

diferenciado para jogar futebol – um véu esportivo. A Hummel, empresa de material esportivo, 

criou um hijab54 especial para as atletas jogarem com mais tranquilidade (HUFFPOST 

BRASIL, 2016). Em 2014, a FIFA (Federação Internacional de Futebol) liberou que as atletas 

pudessem ter a cabeça coberta. O tema sempre é muito polêmico em todo o mundo.  

 

                                                 
54 O "hijab" (o "hijeben", em dialeto magrebino) tem origem na palavra árabe "hajaba", que significa esconder, se ocultar dos 

olhares, estabelecer distância. Este véu esconde os cabelos, as orelhas e o pescoço, e só deixa visível o rosto. Seu uso é 

disseminado no mundo muçulmano, onde substitui roupas tradicionais que remontam à época romana como o "haik", do norte 

da África, uma grande peça de lã ou algodão de 5 m por 1,6 m, que disfarça as formas do corpo e esconde o rosto. O véu 

também se chama "litham" (esconde nariz) ou "khimar", termo genérico que designa tudo o que cobre a cabeça e que em geral 

chega até a cintura, como o xale, a echarpe e a mantilha. 
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Figura 15 - Olimpíadas 2016 (Rio de Janeiro): Seleção feminina de futebol do Afeganistão 

 
Fonte: Huffpost Brasil  

< http://www.brasilpost.com.br/2016/03/08/afeganistao-uniforme-futebol_n_9410454.html> 

 

Desde 2011, vigora na França a lei que proíbe o uso do véu islâmico em público. O 

Tribunal Europeu entendeu que a legislação não é discriminatória nem antirreligiosa e que 

também não contraria os direitos humanos. A lei foi questionada por muitas muçulmanas por 

acreditarem que a proibição vai de encontro à liberdade religiosa e de expressão. Tanto para as 

atletas olímpicas quanto para as muçulmanas que vivem na França, a indumentária funciona 

como um meio de representação das suas crenças, valores, de um estilo de vida. Para o 

ocidental, é estranho pensar que um véu possa trazer mais tranquilidade durante uma partida de 

futebol. Mas para muitas muçulmanas, o que confina, limita, sufoca é a exposição do corpo.  

McLuhan e Fiore, em Guerra e Paz na aldeia global (1971), destacam a função de 

armamento das vestes a partir da tradição mulçumana. Entre 1954 e 1958, com o objetivo de 

infiltrar suas mulheres argelinas nas fileiras inimigas europeias, os árabes fizeram com que elas 

abandonassem o purdah55. Ao pedirem isso, eles não imaginavam que não estavam apenas 

despindo essas mulheres de um traje, mas roubando das mesmas suas percepções de mundo. 

Como pontuado pelos autores, a indumentária detém um poder sobre a energia humana 

alicerçada simultaneamente numa relação entre o sentir e o viver.  

Essas infelizes mulheres não somente não conseguiam infiltrar-se nas áreas europeias, 

como eram incapazes de atravessar uma rua. A crua confrontação de olhos com 

automóveis e ônibus provocava histeria. E o que era pior, quando recolocaram o 

purdah e voltaram para seus antigos ambientes, elas descobriram que se tinham 

totalmente alienado deles e haviam sofrido uma radical mudança sensorial. 

(MCLUHAN; FIORE, 1971, p.157) 

 

Para Cidreira (2013, p. 115), empolga perceber esse jogo que se dá entre o corpo e a 

indumentária, bem como entre o corpo vestido e a cultura vigente. O uso da máscara comporta 

                                                 
55 Mcluhan e Fiore utilizam o termo purdah no texto que é a forma mais tradicional de se referir ao hijab.  
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as múltiplas expressões comportamentais que resignificam as relações do indivíduo com o 

mundo.  Conforme bem observado por Simmel (2008, p.43), “seres humanos muito sensíveis e 

cheios de pudor, sobretudo mulheres, ocultam muitas vezes a sua alma individual”.  

O universo do vestuário é compreendido como uma rica e intrigante rede de sentidos 

que participa da constituição da aparência, da ‘composição do look’, revelando um 

estilo singular, capaz de dialogar com o corpo social e de exercitar alguns modos de 

aparecer, que caracterizam o ser humano. (CIDREIRA, 2013, p. 115) 

 

 

2.2 Moda como experiência 

 

De acordo com o filósofo e pedagogo John Dewey56, em Arte como experiência (2010, 

p. 109), a experiência ocorre continuamente, uma vez que está envolvida no próprio processo 

de viver. A experiência, por sua vez, é qualificada nas situações de resistência, conflito, na 

relação “eu e o mundo”, nas emoções e ideias. De modo que, a experiência surge de uma 

intenção consciente. Porém, muitas vezes, a experiência vivida é incipiente, simples, 

embrionária, já que há distração e dispersão por parte do sujeito; estas seriam as experiências 

genéricas. Em contraste com a experiência genérica, Dewey afirma que se tem experiência 

singular quando o material embrionário faz o percurso até sua consecução (finalização). Para 

ele, as atividades se concretizam em finalizações que podem ser percebidas esteticamente pelo 

sujeito participante - afinal, a ação intelectual está associada à prática criativa.  

A experiência singular pode ser definida como as experiências autossuficientes, 

percebidas e sentidas no dia a dia, como: um jantar romântico; presenciar uma catástrofe evitada 

por um fio, ou finalizar um trabalho bem executado. Segundo o autor (2010, p. 122), “toda 

experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que 

ela vive”. Contudo, há uma diferença entre a experiência singular e a experiência estética. 

Apesar de a experiência singular ter qualidade estética, que envolve um diálogo entre a 

experiência vital, o prático, o intelectual e o afetivo, formando, por sua vez, um todo único; são 

dominantemente experiências intelectuais ou práticas, antes de serem distintivamente estéticas, 

por causa do interesse e do propósito que as anima e controla.  

Em uma obra de arte, não há tal resíduo autossuficiente. O fim, o término, é significativo 

não por si próprio, mas enquanto integração das partes. Não possui outra existência. Um drama 

ou um romance não são a sentença final, mesmo sendo as personagens descritas como vivendo 

muito felizes desde então. Seguindo ainda os pensamentos de Dewey, uma experiência estética 

                                                 
56 Dewey (1859-1952) integrou, em seus pensamentos, os conceitos de sociedade e indivíduo – o indivíduo só passa a ser 

significativo quando é visto como parte inerente da sociedade - o mesmo ocorre com a sociedade. 
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só pode compactar-se em um momento no sentido de um clímax de processos anteriores de 

longa duração se chegar a um movimento excepcional em direção a um desfecho inclusivo e 

gratificante.  

Em uma experiência nitidamente estética, algumas características atenuadas em outras 

experiências se revelam dominantes; as subordinadas tomam-se controladoras - a 

saber, as características em virtude das quais a experiência é uma experiência 

integrada e completa por si só. (DEWEY, 2010, p. 139) 

 

Apreende-se, assim, que o estético não é algo que se intromete na experiência de fora 

para dentro, uma vez que é o desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços que 

pertencem a toda experiência normalmente completa. O artístico, segundo Dewey, se refere 

primordialmente ao ato de produção; já o estético relaciona-se ao ato de percepção. A distinção 

entre o estético e o artístico não pode ser levada ao ponto de se tornar uma separação. A 

perfeição na execução não pode ser medida ou definida em termos de execução; implica aqueles 

que percebem e desfrutam do produto executado.  

Para que a habilidade seja artística, no sentido final, ela precisa ser amorosa, precisa 

importar-se profundamente com o tema sobre o qual a habilidade é exercida (...). Para 

ser verdadeiramente artística, uma obra também tem que ser estética – ou seja, 

moldada para uma percepção receptiva prazerosa (recompensa prazerosa) (...). O 

artista, ao trabalhar, incorpora em si a atitude do espectador (...). Portanto, a 

experiência estética – em seu sentido estrito – é vista como inerentemente ligada à 

experiência de criar. (DEWEY, 2010, p. 127) 

 

Cidreira (2013, p. 100) dedica também suas contemplações à distinção entre os termos 

artístico e estético considerando como um dos primeiros passos para a análise conceitual o 

cuidado do entendimento entre estética e poética. Estética, do grego aísthesis, significa 

sensação, sensibilidade. “Desde já, nos defrontamos, portanto, com uma situação ambígua, na 

medida em que envolve um modo de ser ‘afetado’ que é individual, mas que quer ser 

partilhado”, afirma (2013, p. 100). Ainda segundo a autora, a estética se volta para os efeitos 

da sensibilidade relacionada, por sua vez, ao conhecimento, à razão e à ética. A autora ressalta 

também o reconhecimento do cotidiano como território à experiência estética.  

Reivindicar o espaço do cotidiano como terreno para a experiência estética significa 

apenas reconhecer a amplitude que a constitui, qual seja, o fato de que a estética não 

diz respeito apenas a uma ciência do belo ou a uma filosofia das artes, como 

determinou Baumgarten (quando cunhou a estética enquanto disciplina), mas que ela 

diz respeito a nossa sensibilidade e, portanto, ao nosso corpo, a nossa percepção. 

Podemos experimentar o sublime, o êxito, a consumação no nosso dia a dia e não 

apenas em situações extraordinárias. É disso que Dewey parece falar. (CIDREIRA, 

2013, p. 102)  
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A autora recorre ainda a Luigi Pareyson57, filósofo italiano que, em seus pensamentos 

apresentados em Os problemas da estética (1984), considera a estética a partir do seu caráter 

especulativo e filosófico; enquanto a poética é operativa e programática (programa de arte). Ao 

propor um programa de uma arte relacionada a valores, concepções filosóficas, políticas ou 

religiosas, a mesma será poética, por revelar um gosto específico e um ideal de arte.  

A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou mesmo 

implícito no próprio exercício da atividade artística; ela traduz em termos normativos 

e operativos um determinado gosto, que, por sua vez, é toda a espiritualidade de uma 

pessoa ou de uma época projetada no campo da arte (...). A estética longe de 

prescrever leis ao artista ou critérios ao crítico, estuda a estrutura da experiência 

estética e aqui encontra com o problema da poética e da crítica. (PAREYSON, 1984, 

p. 21) 

 

Pareyson sublinha que o estético não toma posições em questões poéticas, evitando 

transformar em “divergência filosófica aquilo que é, substancialmente, uma polêmica de 

gostos” (PAREYSON, 1984, p. 25). Nessas questões poéticas, o filósofo da estética se 

encarrega de definir conceitos de poética; perceber a poética como expressão de um gosto 

historicamente condicionado, avaliando-a com base em critérios externos, mas tomando como 

base a própria obra, ou melhor, “abrir-se à possibilidade de apreciar a arte onde quer que se 

encontre e como quer que se manifeste, através de gostos históricos os mais diversos e até 

opostos” (PAREYSON, 1984, p. 26). 

Pareyson, assim como Dewey, conforme pontuado por Cidreira (2013, p. 103), “se 

preocupa com o caráter uno de toda experiência completa”. A obra de arte, para Pareyson, é 

objeto em construção, passando por um processo interpretativo por parte do artista antes mesmo 

de tomar forma física e/ou existindo apenas enquanto vontade de criação. Esse processo 

interpretativo, por seu turno, é contínuo, se mantém durante toda sua permanência no mundo, 

provocando cada ser humano que entra em contato com ela. A partir deste raciocínio, o autor 

vai definir sua estética como uma teoria da formatividade, em que a obra está em permanente 

processo de formação. Sua proposta estética é por uma reflexão sobre a experiência (campo da 

experiência) levando em consideração o caráter especulativo e concreto a um só tempo.  

Como afirma Pareyson, em Estética: Teoria da formatividade (1993, p. 59, grifos do 

autor), “formar significa, antes de mais nada, ‘fazer’, poiein em grego (...), mas um fazer tal 

que, ao fazer, ao mesmo tempo inventa o modo de fazer”. Uma obra bem feita seria resultado 

de uma operação formativa de êxito; porém esse sucesso não está associado à aplicação de 

regras prefixadas, e sim quando as regras são descobertas a partir do próprio processo de formar. 

                                                 
57 A obra de Luigi Pareyson está ligada à Filosofia da Existência, à Hermenêutica, à Filosofia da Religião e à Estética. Para o 

autor, a única forma de entrar em contato com a verdade é através da interpretação.  
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Assim, o conceito de êxito está associado à descoberta de leis próprias, que é simultânea ao ato 

da operação. “Uma vez atingido, o êxito é indissolúvel e se mantém por uma sólida e férrea lei 

de coerência, e mostra como evidência a própria regra”, afirma Pareyson (1993, p. 60). 

Seguindo as ideias do autor, então, para que se tenha um bom êxito sem partir de normas 

definidas, é imprescindível a tentativa. “O formar, portanto, é essencialmente um tentar (...). O 

ato de tentar se estende a toda a vida espiritual, e abrange todos os campos da operosidade 

humana”, afirma (1993, p. 61).  

Compreende-se ainda que o tentar essencial ao processo formativo da obra não é regido 

pelo acaso, uma vez que é guiado pelo presságio e pela adivinhação. A forma, nesse caso, não 

é encontrada e captada, ela já é esperada, ansiada. Por isso, para o autor, a forma já é ativa, 

dinâmica e propulsora antes mesmo de existir: ela não existe porque como formada só existirá 

após conclusão do processo; e, por outro lado, existe como formante porque atua antes mesmo 

do início do processo formativo.  

Esses pressentimentos agem na execução concreta como critérios de escolha, motivos 

de preferências, rejeições, substituições, impulsos, arrependimentos, correções, 

revisões. Ou melhor, o único modo de dar-se conta deles é precisamente essa sua 

eficácia operativa, pela qual no processo de produção o artista sem cessar julga, avalia, 

aprecia, sem saber de onde na verdade procede o critério de seus juízos, mas sabendo 

com certeza que ele, se deseja chegar a um bom termo, deve agir conforme 

apreciações assim orientadas. (PAREYSON, 1993, p. 75) 

 

Ao se pensar que alguns empreendimentos do universo da moda podem promover uma 

experiência estética, é inegável reconhecer seu caráter formativo a partir da perspectiva de 

formatividade da obra de arte apresentada por Pareyson. Através da sua busca, apoiada em 

séries de tentativas e erros, o estilista, criador encontra um modo de formar único, que ao ser 

inventado, é reconhecido no olhar de aprovação suscitada pela forma; que, consequentemente, 

desperta encanto e admiração, superando o perigo do fracasso intrínseco à tentativa. Como 

posto por Pareyson (1993, p. 76), “o artista, em seu produzir, se deixa guiar pela própria obra 

que vai fazendo”. Não se deseja defender aqui a moda como arte, mas, a partir da consciência 

de que existe artisticidade em todos os campos da operosidade humana, apreende-se a moda 

como um dos domínios em que o processo formativo “inclui gestação, incubação, nascimento, 

crescimento, maturação” (CIDREIRA, 2013, p. 103).  

Diante dessa percepção da moda como campo potente para a experiência estética, não 

há como não questionar se essa artisticidade é inerente a todos seus horizontes. No jogo 

constante entre imitação e diferenciação, a moda é feita inclusive de processos incompletos, 

que limitam sua ação inventiva a programas estruturados, com regras claras de formação. Nota-

se de maneira latente essa posição contraditória entre completude e incompletude nos desafios 
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do processo criativo de designers e grifes de moda: de um lado, atender aos desejos imediatos 

de sujeitos que querem fazer parte de determinadas tribos a partir de processos de identificações 

contínuos, seguindo, assim uma lógica de mercado alicerçada, principalmente, em uma 

indústria fast fashion; e, de outra parte, “a consciência de ter que dirigir o processo para o final” 

(Pareyson, 1993, p. 78), partindo de um processo orgânico de amadurecimento perpassado por 

insight, projeto, tentativa e acabamento.  

E com efeito o artista sabe que a obra lhe sai quando o insight que ele trabalha está 

como que em semente, e o esboço que traça é como um embrião em desenvolvimento, 

e a peripécia de suas tentativas já gira em torno de uma lei de organização, e o 

resultado a que chega é o fruto de um amadurecimento. (PAREYSON, 1993, p. 78)  

 

 Essa posição ambígua impõe ao designer de moda uma espécie de guerra fria que é 

travada constantemente no seu movimento formativo. Tratando-se da Elementais - marca que 

nasceu na Bahia, em 1992, em um momento político-econômico-social delicado para o Brasil58 

- essa batalha pode ser apreendida como inerente à sua fundação. A Elementais tem como sócio-

diretora-fundadora a artista plástica Maria do Carmo Queiroz. Da sua habilidade e sensibilidade 

artísticas e do seu encanto com o universo da moda, surgiram suas primeiras tentativas 

formativas à marca, que passou inicialmente pela confecção artesanal de camisetas básicas, 

utilizando a técnica de silkagem59. Porém, diante de um cenário político-econômico incerto60, 

logo nos dois primeiros anos de atuação, Maria do Carmo Queiroz61 se associou a Fernando 

Albuquerque, sócio-diretor-financeiro, e Emilia Medauar, sócio-diretora-comercial, a fim de 

garantir sustentabilidade econômica e administrativa a partir de uma visão empresarial que 

conciliasse na produção singularidade e identificação.  

Para a gerente de estilo, Karina Facó62, foi a partir desse casamento da arte, dos números 

e da visão de mercado varejista que a Elementais começou a se firmar no segmento de moda. 

A marca foi desafiada a conciliar sua capacidade inovadora, imbuída em uma artisticidade, a 

                                                 
58 Logo após sua posse, em 1990, o Presidente Fernando Collor de Mello anunciou um pacote de medidas econômicas, que 

incluiu o confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança dos brasileiros. O plano provocou grande revolta na 

população. Houve uma drástica redução do consumo. O pacote de medidas econômicas determinava ainda um forte ajuste 

fiscal, com aumento da tributação, fim de incentivos e subsídios. Em 1990, a economia brasileira apresentou contração de 

4,3%, a maior no pós-guerra, igualando-se à de 1981. E a inflação alcançou incríveis 1.620% no acumulado dos 12 meses. No 

ano seguinte, recuou para 472%, voltando a passar dos 1.000% em 1992, enquanto jovens de caras pintadas saíram às ruas do 

país para exigir o impeachment de Collor. Os preços dispararam de novo, chegando a inimagináveis 2.477% em 1993, ano 

anterior ao lançamento do Plano Real, responsável por estabilizar a moeda brasileira. (O GLOBO, 2017).  
59 Uma maneira de imprimir em uma peça de roupa ou acessório pessoal um desenho, imagem ou texto. A técnica é utilizada 

principalmente camisetas, bolsas, mochilas ou itens de tecido em geral com uso de pressão e calor constantes de uma prensa. 
60 No Brasil, a abertura do mercado para os produtos importados deixou a concorrência ainda mais acirrada no setor, que 

enfrentava ainda a intensa flutuação cambial e a falta de condições para a exportação. Os tecidos importados, por exemplo, 

invadiram o mercado com preços tão baixos que deixaram o setor têxtil desestabilizado, gerando grande desemprego. Entre 

1992 e 1997, pelo menos 773 empresas da área têxtil fecharam, e mais de 1 milhão de pessoas perderam o emprego 

(PALOMINO, 2003, p. 81).  
61 Fernando Albuquerque é cunhado de Maria do Carmo Queiroz, e Emilia Medauar é prima de Fernando, caracterizando a 

Elementais, desde sua fundação, como uma empresa familiar. A sociedade se mantém até hoje. 
62 Entrevista concedida a autora desta dissertação em 09 de fevereiro de 2017.  
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um consumo orientado por tendências63, oportunidades64 e pela sazonalidade própria da cadeia 

fast fashion.  

Por outro lado, conforme posto por Germano Celant, em Kant: Crítica e estética na 

modernidade (1999, p. 169, grifo do autor), o próprio ato de cortar é pensar e ver: “O golpe de 

tesoura é semelhante a um golpe de máquina fotográfica e cinematográfica, a um golpe de lápis 

e pincel, marca uma superfície que gera uma realidade”. Celant acredita que se o processo é 

fissura e demarcação das aparências para provocar leitura, então o corte é sua alma. E a arte, no 

que lhe concerne, “não para nunca de fazer eco a seu contexto, de responder-lhe à distância (...). 

Qualquer artefato é seu lugar de encontro, inclusive o vestido” (CELANT, 1991, p. 174).  

Para tratar dos investimentos imaginários que tocam a moda, Celant recorre às artes 

surrealistas. Um bom exemplo para se ilustrar essa cumplicidade entre a moda e a arte é o 

icônico chapéu em forma de sapato da estilista Elsa Schiaparelli, criado com a colaboração de 

Salvador Dalí. 

A metamorfose da coisa e do animal em vestido torna-se um prolongamento de um 

circuito complexo de formas de identidade. A fluidez entre signos torna possível o 

travestimento (grifo do autor), o deslocamento e a simulação de uma mobilidade entre 

objetos, imagens, coisas e corpos. As ‘transmutações’ (...) propõem um princípio 

metafórico que gera e destrói formas, as dissolve e as faz nascer, de modo que o objeto 

e o corpo fazem amor. (CELANT, 1999, p. 173, grifo do autor) 

 

                                                 
63 O termo deriva do latim tendentia, particípio presente e nome plural substantivado do verbo tendere, cujos significados são 

“tender para”, “inclinar-se para” ou ser “atraído por”. Para Dario Caldas (2004, p. 23), a palavra já vem carregada dos sentidos 

de alteridade (já que só existe em função de uma atração exercida por outro objeto), movimento e abrangência. No universo da 

moda, seus agentes trocam informações entre si para a construção de um caminho que seja compartilhado a fim de diminuir os 

riscos em um mercado tão competitivo. E para trilhar esse caminho que busca certezas, o setor se apoia, sobretudo, em 

estratégias de comunicação bem articuladas, conhecendo e despertando desejos, necessidades e interesses. Vale ressaltar que o 

conceito de tendência vem sendo construído ao longo do tempo como um “desdobramento natural do presente”: “Quanto mais 

complexa se torna a sociedade, maior a necessidade de planejar e prever, e ao mesmo tempo, mais difícil. Daí a utilidade de 

um conceito que permite construir uma ponte sobre esse lapso de tempo”, afirma Caldas (2004, p. 34-35). 
64 Produtos lançados por apresentadores de TV, artistas, celebridades, influenciadores digitais que precisam ser replicados 

rapidamente no mercado, já que atendem a desejos imediatos e, ao mesmo tempo, passageiros dos consumidores.  
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Figura 16 - Chapéu em forma de sapato, de Schiaparelli,  

com a colaboração de Salvador Dalí (1937) 

 
Fonte: PEZZOLO, Dinah. Moda e arte: releitura no processo de criação.  

São Paulo: Editora: Senac São Paulo, 2013, p. 159. 

 

Dando continuidade ao raciocínio, então, a grande questão talvez esteja no êxito a partir 

das tentativas, como colocado por Pareyson (1993, p. 63):  

A tentativa sai da esfera da busca para a da descoberta, do campo da livre 

inventividade para o da necessidade racional, precisamente quando intervêm as leis 

específicas e os fins próprios da operação sancionando a possibilidade encontrada (...). 

O critério das operações não artísticas é pois a presença de uma legalidade ou 

finalidade específica (...). Nas operações não artísticas, o modo de fazer é preciso que 

se encontre fazendo, mas esse modo é estabelecido, embora não previamente, pelas 

leis e pelos fins da operação.  

  

A estilista Márcia Ganem - já citada anteriormente neste estudo -, em parceria com 

mulheres integrantes da Sociedade Beneficente 25 de Junho65, desenvolveu, através de oficinas 

de corte, costura e bordado, um trabalho de resgate do bordado conhecido popularmente como 

“asa de mosca”, cuja técnica é marcada pelo gesto de desfiar o tecido e transformá-lo em uma 

renda - que pode ser percebido como um novo tecido. Entre a mão e a agulha que desfiam está 

o tecido como matéria viva que responde aos estímulos durante o processo de desconstrução e 

de construção, estimulando, inventando seu modo de formar.  

                                                 
65 A Sociedade Beneficente 25 de Junho é uma entidade civil sem fins lucrativos, que funciona desde 1972, em uma sede 

localizada à Rua São Félix, Bariri de Baixo, em Plataforma, Salvador, Bahia. A maior parte de suas ações sociais está voltada 

para a comunidade do Bariri e dos bairros de Itacaranha, Alto de Santa Terezinha e Rio Sena, cuja parcela majoritária é de afro 

descendentes. Atua, sobretudo, apoiando e capacitando jovens, adolescentes e mulheres do entorno a fim de melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. (SOCIEDADE BENEFICENTE 25 DE JUNHO, 2017) 
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Figura 17 - Vestido feito a partir da técnica tradicional de bordado conhecida como “asa de mosca”. Criação fruto das 

oficinas de bordado que compõem projeto de parceria da estilista Márcia Ganem com a Sociedade Beneficente 25 de Junho 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo no dia 24 de novembro de 2016, durante exposição e lançamento do livro Design 

Dialógico: Gestão criativa inovação e tradição, de Márcia Ganem. O evento, promovido pela Estação das Letras e Cores e 

pelo Instituto de Design e Inovação, aconteceu na Casa de Castro Alves (Centro Histórico de Salvador, Bahia). 

 

Apesar de existir um caminho lógico que é dado às bordadeiras a partir de técnicas 

consideradas tradicionais no modo de bordar, “ainda resta lugar para a intervenção da 

formatividade, pois a aprendizagem e aplicação de uma técnica são operativas, e assim 

formativas, como seu próprio surgir e definir-se e consolidar-se em normas transmissíveis” 

(PAREYSON, 1993, p. 64). Pareyson ademais reforça a necessidade de arte para se fazer 

qualquer coisa, mesmo diante de obras que estejam focadas na execução do projetos com 

normas próprias e claras:  

Há sempre a possibilidade de obras que, embora não sendo mais que a execução de 

projetos segundo regras certas, mostram singular vivacidade e intrínseca animação, 

porque o executor não se limitou a decalcar o projeto, mas o interpretou 

inventivamente e na verdade lhe deu vida na realidade: não produtos em série nem 

servis, mas, propriamente, obras bem acabadas. (PAREYSON, 1993, p. 65) 

 

2.2.1 Estamparia como performance 

 

A partir desta linha de pensamento, apreendendo a Elementais a partir dessa vivacidade 

ressaltada por Pareyson, é considerável refletir sobre as estamparias nas coleções desenvolvidas 

pela marca baiana. A estamparia é um dos padrões estilísticos mais tradicionais e resistentes 

em seus métodos e padrões.  

Em Reflexões sobre a arte (2004, p. 17), Alfredo Bosi, ao falar sobre liberdade e técnicas 

na obra de arte entendida como construção, conhecimento e expressão, pontua especificamente 
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a conexão íntima entre criação e técnica. Ele acessa, especialmente, a noção de bricolagem para 

realçar o jogo e recombinação de dados perceptivos para a composição da arte. Enfatiza ainda 

que a origem destes dados importa menos que sua estruturação. “Esses dados de base da arte já 

não seriam propriamente ‘naturais’, mas ‘culturais’: a arte se faz com signos de cuja 

composição resulta o objeto estético”, afirma (2004, p. 17, grifo do autor). 

 Tratando-se da estamparia, o autor reconhece-a como um dos padrões que se formaram 

na vida simbólica de todos os povos; e receberam, por seu turno, uma força de reprodução 

extraordinária por sua regularidade interna e enraizamento comunitário.  

A pintura corporal, o desenho geométrico dos tecidos, as linhas das máscaras, os 

traçados de palha, as técnicas ceramísticas, as danças e cantos que exercem funções 

rituais da maior importância na vida tribal, repetem esquemas ou cânones formais que, 

mutatis mutandis, lembra a permanência dos chamados modelos clássicos na arte culta 

do Ocidente. (BOSI, 2004, p. 17)  

 

Durante sua trajetória de 25 anos no mercado66, o investimento da Elementais em 

estamparia vem sendo uma das principais apostas criativas para o estabelecimento de sua 

assinatura diante de um mercado tão competitivo. “Se você não gosta de colorido, de 

estamparia, você não vai gostar da Elementais. Se você for analisar o perfil de circulação de 

produtos, o que realmente gira é o estampado. A performance dele é absurdamente superior”, 

destaca Karina Facó67. Atenta ao poder da imagem impressa no tecido em despertar admiração, 

desejo, a Elementais encontrou na estamparia uma forma de diferenciação em um setor pautado, 

essencialmente, pela mimese de produção. 

Para Mayume Mizoguchi (p. 178), em Alma Brasileira (2014), é preciso que o indivíduo 

tenha afinidade e desejo pelos produtos que escolhe. Certamente, uma das coisas que mais 

influencia essa escolha é a estampa. Por meio de processos interpretativos de experiências 

circunscritas dentro de um ambiente potencialmente globalizante, a Elementais busca 

ultrapassar seus limites para além das produções em série, investindo seu diferencial inventivo 

na impressão em tecido. Através das suas estampas, a marca baiana consegue gravar em suas 

criações um “DNA” - construído sobre um caldeirão cultural com influências diretas de negros, 

índios e brancos (português/europeu) - sem, no entanto, se desvencilhar da sua característica 

comercial de confecção.  

Um bom exemplo é o diálogo vivo entre os padrões tradicionais de arte típica portuguesa 

e a proposta criativa construída na estamparia da Elementais. A arquitetura portuguesa e seus 

                                                 
66 Em 2017, a Elementais completa 25 anos no mercado. As comemorações já começaram nas comunicações da marca, 

sobretudo, na loja online, redes sociais (Instagram) e nos pontos de venda físicos, com selos comemorativos e promoções para 

os clientes.  
67 Entrevista concedida a autora desta dissertação em 09 de fevereiro de 2017. 
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azulejos são inspirações da grife ao explorar ainda os ladrilhos típicos para a construção das 

narrativas em suas estampas. Com influências árabes, a arte tradicional em cerâmica decorativa 

lusitana incorpora originalidade a partir da interação com outras expressões, dentre elas, a 

gravura e os têxteis. Tornando-se assim uma das manifestações portuguesas mais difundidas e 

apreciadas mundialmente.  

 
Figura 18 - Mix de estampas em tecido com motivos que remetem aos ladrilhos vistos  

no acervo do Museu Nacional do Azulejo (Lisboa, Portugal). 

 

 
Fonte: IG - Preview verão (publicada no perfil oficial da marca na rede social Instagram em julho de 2016) ;  

Museu Nacional do Azulejo < http://www.viaggiando.com.br/2013/07/lisboa-museu-nacional-do-azulejo.html> 

 

A Figura 18 acima apresenta um exemplo da composição de estamparia a partir da 

representação dos ladrilhos portugueses nas coleções da marca. Suas cores, linhas e seus 

traçados podem ser nitidamente associados a um dos painéis expostos no acervo histórico do 

Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, realçando a conversa luso-brasileira por meio de 

histórias contadas em tecidos.  
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De acordo com Bosi (2004, p. 71), “hoje, a fusão, tantas vezes dissonante, de grito e 

maneira poderá levar a uma reconstrução do caráter plural do trabalho artístico, que passa pela 

mente, pelo coração, pelos olhos, pela garganta, pelas mãos”. Tomando, mais uma vez, as 

palavras de Pareyson (1993, p. 65), “eis então na formatividade constitutiva da vida espiritual 

aparecendo aquelas que uma longa tradição sempre considerou ‘artes’ e que são todas, na 

realidade, ‘poesias de certo modo reais’”. Tais meditações prenunciam, assim, um horizonte 

para uma concepção da moda não como arte; no entanto, pode-se percebê-la como uma poesia 

concreta no seu modo de formar, inscrita no real, constituindo-se em meio expressivo para a 

impressão de uma assinatura única, em um estilo próprio.  

 

Figura 19 - Coleção Mix Inverno2016 da marca Elementais. As estampas são valorizadas, sobretudo, em suas publicações 

nas redes sociais. São associadas sempre às imagens legendas que chamam a atenção das clientes para o poder dos desenhos 

impressos em tecido 

   
Fonte: Instagram (IG) Elementais  

< http://www.viaggiando.com.br/2013/07/lisboa-museu-nacional-do-azulejo.html>. 

 

2.3 Designer como performer 

 

Concebe-se assim, após estas considerações, que o design de moda também exige o 

modo de formar, o desenho, o traço, “ou seja, uma certa plasticidade que requer um modo de 

plasmar” (CIDREIRA, 2013, p. 94, grifos da autora). Ele se encontra articulado entre a 

funcionalidade característica do projeto e meio de expressão de sentidos. Ao escrever o texto 

introdutório de O Mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação (2007), de 

Vilém Flusser, Rafael Cardoso (p. 12) evidencia a relevância do pensamento flusseriano para a 

observação sobre as áreas do design e da comunicação: “Essas áreas são, para Flusser, 

desdobramentos muito próximos de um mesmo fenômeno maior. Interdependentes, ambas são 

frutos de um processo de codificação da experiência”.  
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A partir dessa perspectiva, os artefatos são criados através da ação de dar forma à 

matéria seguindo uma interação. “Do ponto de vista etimológico, portanto, a manufatura 

corresponde ao sentido estrito do termo in + formação (literalmente, o processo de dar forma a 

algo). No sentido amplo, fabricar é informar” (FLUSSER, 2007, p. 12). Somente quando se 

apreende os artefatos como suportes de informação carregados de significação, pode-se 

compreender a disponibilidade de uma imensa variedade de artefatos com a mesma 

funcionalidade, porém com formas/aparências distintas.  

Observando especificamente o mundo da moda, essa interação é o que dá sentido à 

experiência da performance, ou melhor, da constante troca de papéis do sujeito na composição 

da aparência através das incontáveis possibilidades proporcionadas pela indumentária e pelos 

adornos. As ideias de Flusser são essenciais para se pensar sobre a relação entre moda, design 

e arte em um contexto contemporâneo criativo no qual o interesse se move do desejo de posse 

para o consumo de informações.  

Não interessa apenas ter um novo par de sapatos, interessa ter um novo par de sapatos 

produzido sob princípios do upcycling68, por exemplo; ou ainda usar perfumes e cosméticos 

que, no processo produtivo, não sejam realizados testes em animais. Segundo Flusser (2007, p. 

31), “o objetivo hoje é realizar as formas projetadas para criar mundos alternativos. Isso é o que 

se entende por ‘cultura imaterial’, mas deveria se chamar ‘cultura materializada’”.  

O design, como todas as expressões culturais, mostra que a matéria não aparece (é 

inaparente), a não ser que seja informada, e assim, urna vez informada, começa a se 

manifestar (a tomar-se fenômeno). A matéria no design, como qualquer outro aspecto 

cultural, é o modo como as formas aparecem. (FLUSSER, 2007, p. 28) 

 

Para Rafael Cardoso, em Design, cultura material e o fetichismo dos objetos (1998, p. 

19), o design é uma entre diversas atividades projetuais, tais quais as artes, o artesanato, a 

arquitetura e a engenharia e outras, que visam dar existência concreta e autônoma a ideias 

abstratas e subjetivas. O autor propõe, diante dessa reflexão, que a maneira mais correta no 

contexto atual de se referir aos objetos produzidos pelo trabalho humano, em contraposição 

àqueles naturais ou acidentais, é utilizar a palavra artefato. Em seu raciocínio, Cardoso enfatiza 

o conceito de cultura material como uma forma de entender melhor os artefatos produzidos e 

consumidos pelo homem e também de como os mesmos artefatos se encaixam em sistemas 

simbólicos mais amplos. “Na acepção original, ‘cultural material’ se referia aos artefatos 

produzidos pelos ‘outros’, ou seja, por grupos excluídos da concepção moderna de uma 

‘civilização ocidental’” (CARDOSO, 1998, p. 21).  

                                                 
68 Processo de transformar resíduos ou produtos descartáveis em novos materiais ou produtos, agregando valores de 

sustentabilidade, ética produtiva e qualidade. 
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Contudo, o autor destaca que recentemente o conceito não mais tem seu sentido 

associado à separação entre o que seriam sociedades civilizadas e selvagens, mas para a 

percepção do “papel dos artefatos em um mundo em que o consumo de mercadorias e o 

consumismo constituem-se em fenômenos da maior importância social e cultural” (CARDOSO, 

1998, p. 22).  Fica claro o valor do design como um eixo central para a criação de artefatos a 

partir do seu diálogo entre concepção e formação; design como ato de investir os objetos de 

sentidos que não lhes são inerentes. O que seria - como aponta o autor69 - uma espécie de 

fetichismo a partir da apreensão da ideia de “trabalho feito”.  

Para Cardoso (1998, p. 29), seria esse “o ponto comum entre feitiço, arte e design. 

‘Feitiço’, ‘feito’ e ‘factício’ têm sua origem comum no adjetivo latim factitius, que significa 

artificial. Subjacente a todos esses vocábulos, está a concepção de algo ‘feito com arte’”. Isto 

posto, ele sugere que o design caracteriza-se principalmente como um exercício de processos 

mentais (artifício/engenho), podendo aparentar-se ao fetichismo por forjar uma ligação entre o 

imaterial e o material sem passar necessariamente pela feitura. O design aplicado à moda está 

intrinsecamente implicado neste diálogo que vai além da utilidade das roupas e acessórios. Não 

seria, então, necessariamente função do designer “atribuir ao objeto aquilo que ele já possui, 

aquilo que já faz parte (in haerere) da sua natureza, mas de enriquecê-lo” (CARDOSO, 1998, 

p. 35).  

Já em Uma introdução à história do design (2008), Cardoso enfatiza como marca 

registrada da pós-modernidade o pluralismo, não cabendo, dessa maneira, a concepção de que 

existe uma única forma correta de fazer as coisas ou uma única solução para os problemas. O 

conceito de design vem se deslocando para uma noção mais fluida, na qual se enfatiza mais a 

experiência representada em que a visão funcionalista é perpassada por visões híbridas. O 

designer de hoje tem esse desafio de conciliar um senso de disciplina projetual com a liberdade 

e sensibilidade criativa para criar artefatos que, por sua vez, atendam às vontades do sujeito de 

apresentar-se como ser social, cultural através das suas diferentes personas.  

Nesse contexto, as questões de interação do usuário com o produto tornam-se 

determinantes para o design. À medida que a produção industrial vai se tornando mais 

precisa e diferenciada, é no âmbito eminentemente subjetivo da experiência e da 

emoção que as verdadeiras decisões de projeto deverão se dar. (CARDOSO, 2008, p. 

236)  

 

 Recorrendo mais uma vez a Flusser (2007, p. 58, grifo do autor), “o novo homem não é 

mais uma pessoa de ações concretas, mas sim um performer (...). Para ele, a vida deixou de ser 

                                                 
69 Rafael Cardoso Denis, neste artigo, transcorre sobre a etimologia da palavra “fetichismo”, cuja origem indireta do vocábulo 

português é “feitiço”, que, por sua vez, se relaciona ao particípio passado “feito” (coisa feita). Atribui-se mais comumente 

também o sentido de “bruxaria”, cuja origem está na ideia de “trabalho feito contra alguém”.  
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um drama e passou a ser um espetáculo”. Evidencia-se a não-coisa perpassada pelas sensações, 

pelas vontades do homem de viver, experimentar, desfrutar.  Este homem se vê diante de um 

círculo vicioso e ininterrupto que vai do mundo da natureza (das coisas existentes a serem 

agarradas) ao mundo da cultura (das coisas disponíveis e informadas) ao mundo do lixo (das 

coisas descartadas). Ele inclusive chama a atenção para o encolhimento das coisas, enquanto, 

por outro lado, as não-coisas tendem a crescer.  

A exposição Workworkworkworkworkwork (1991) do artista americano Charles LeDray 

representa de forma curiosa essa era da informação em que se vive da superabundância e, ao 

mesmo tempo, do descarte. Composta por dezenas de itens artesanais em miniatura, dentre 

roupas, acessórios, livros, etc., a mostra busca apresentar a preocupação do autor com os 

esquecidos, marginalizados. Porém, evidencia também com clareza o espírito contemporâneo 

atravessado pelo acúmulo, fruto, por sua vez, da busca incansável do sujeito por sentido.  

 

Figura 20 - Exposição Workworkworkworkworkwork, de autoria de Charles LeDray 

  
Fonte: Arquivo Boston.com < http://archive.boston.com/ae/theater_arts/gallery/ledray?pg=3> 

 

Aspecto que pode ser notado desde a repetição sequencial da palavra work no nome da 

instalação à representação miniaturizada dos objetos; em especial, da roupa, que pode ser 

considerada um dos principais elementos representativos da moda, da efemeridade, da imitação, 

da diferença, do novo, do velho, do reutilizável, do ressignificável.  

Como efeito dessa procura insaciável do sujeito, o designer de moda se vê como um 

mediador nessa interface entre natureza, culturas e lixo (seguindo a lógica de círculo proposta 

por Flusser). Não é à toa que grandes grifes e estilistas têm investido em coleções menores e 

com tempo de vida mais curto. São as chamadas coleções cápsula70 ou mini coleções - 

frequentes em lojas de fast fashion. Surgiram como uma das saídas dos estilistas, marcas e 

                                                 
70 A coleção cápsula é uma mini coleção fora da coleção principal. As peças da coleção cápsula circulam dentro da marca sem 

depender do tema da coleção principal. A coleção cápsula pode ser associada a ocasiões especiais como São João, Carnaval, 

Copa do Mundo, Dia das Mães, inspiradas em personagens, celebridades, etc. Exemplo de sucesso: a coleção cápsula assinada 

por Karl Lagerfeld para a Riachuelo, que trouxe para as araras da loja de departamento brasileira peças que levam sua assinatura, 

desde roupas a acessórios. 
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grandes redes de varejo para dar conta de uma demanda cada vez mais voraz dos consumidores 

por novidades, mas, principalmente, para atender o desejo por peças com estoque limitado, 

exclusivas. Consequência desse busca frenética por diferenciação e/ou imitação apoiada, 

especialmente, no acesso fácil e ágil à informação de moda em tempos de vitrinas virtuais 

altamente convidativas.   

A Elementais assumiu, na sua dinâmica criativa, essa função essencial de oferecer ao 

consumidor uma relação constantemente estimulante com suas criações. Toda semana, 

normalmente às quartas-feiras, as araras de todas as lojas próprias e franquias e o e-commerce 

da marca são invadidas por produtos inéditos e exclusivos que permitem ao seu cliente novas 

vivências, ou melhor, novas possibilidades de apresentar-se no seu universo social. Na Figura 

21, é possível ver as araras da loja Elementais, localizada no Salvador Shopping, repletas de 

novidades, em uma quinta-feira do mês de junho - mês considerado um dos mais rentáveis para 

o comércio varejista por conta do Dia dos Namorados (12 de junho) e das tradicionais festas de 

São João, tão populares no Nordeste brasileiro. Nesse período, mesmo em situações de retração 

econômica, as empresas investem em coleções cápsula, campanhas, Visual Merchandising71, 

publicações em redes sociais virtuais, anúncios direcionados a fim de atrair o cliente para um 

ponto de venda físico ou online.  

Figura 21 - Araras da loja Elementais no Salvador Shopping em 09 de junho de 2016 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo em 09 de junho de 2016. 

 

                                                 
71 Visual merchandising ou VM é o desenvolvimento e implantação de projetos que objetivam a ambientação e exposição do 

produto em loja única ou rede de lojas de acordo com o posicionamento da marca e o perfil do público-alvo contribuindo assim 

com o incremento das vendas. Informações (ENMODA, 2017). 



90 

 

 

 

Lucy Niemeyer, em Design contemporâneo no Brasil (NOJIMA; BRAIDA; MOURA, 

2014, p.41), destaca a importância de o designer proporcionar essa ligação convidativa do 

homem com a vida, desenvolvendo produtos que expressem paradigmas culturais genuínos e 

atenda a necessidades de grupos sociais peculiares. 

O design vinculado às atitudes, aos valores, à experiência pode ser entendido tanto 

como resposta à complexidade do ambiente pós-industrial, como reação às novas 

relações sociais e diferentes construções identitárias, como materialização de 

significados e de interesses. Outro cenário, outras metas, outros métodos. 

(NIEMEYER, 2014, p. 42)  

 

Em A contemporaneidade híbrida nas Artes e no Design (NOJIMA et al., 2014), Vera 

Lúcia Nojima, Frederico Braida e Mônica Moura, meditam sobre o hibridismo pós-moderno no 

campo das artes. São nos processos de hibridização que se fundamentam as artes híbridas, “uma 

vez que são formas complexas de representação que se valem de signos que contêm dentro de 

si uma multiplicidade de outros signos” (NOJIMA et al., 2014, p. 83). Eles defendem ainda o 

hibridismo no campo do design por abrir consideravelmente as possibilidades de criação, 

experimentação e exploração de uma nova linguagem. Tratando-se especificamente do design 

brasileiro contemporâneo, os autores enfatizam que, em virtude do histórico do país somado à 

sua constituição, apresenta-se de forma contundente a questão do hibridismo.  

Conforme destacado por eles (NOJIMA et al., 2014, p. 90), em um cenário em que se 

preza cada vez mais a liberdade nos conceitos, nas formas e nos espaços, nota-se que o design 

brasileiro, justamente por ser híbrido em sua natureza, passou a ser exposto e conviver em 

diferentes espaços, sendo que essa projeção tem sido intensificada consideravelmente com o 

acesso às tecnologias digitais e interativas, “estabelecendo uma fusão com a cultura da rede 

onde vários atores, de forma horizontal e colaborativa, assumem o papel de agentes”.  

Seu histórico miscigenou a cultura europeia, notadamente a cultura alemã, com o 

modo de viver, de criar, com a práxis de nossa cultura. Por outro lado, as bases 

fundamentais de nosso design provêm das artes, dos artesanatos indígenas, do 

artesanato plural advindo das várias regiões brasileiras, da arquitetura. E a fusão 

resultante não se deu apenas nos objetos, espaços e ambientes. Ocorreu também no 

somatório dos conceitos filosóficos do moderno, do pós-moderno, do hipermoderno, 

enfim, do contemporâneo. (NOJIMA et al., 2014, p. 90) 

 

2.4 Estilo: modo único de plasmar 

 

Para dar continuidade a reflexão que busca compreender - não de uma forma categórica, 

mas elucidativa - essa tensão existente entre o coletivo e o individual, o exclusivo e/ou 

inclusivo, o global e o local no design de moda, é fundamental recorrer aos pensamentos de 

Gilles Lipovetsky, defensor aberto da sociedade do consumo. Em entrevista ao jornal Folha de 

São Paulo, ele afirma que seus estudos - entre eles, O Império do Efêmero: A moda e seu destino 
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nas sociedades modernas (1989) - foram uma reação às leituras maniqueístas dos fenômenos 

sociais contemporâneos e, mais especificamente, da pós-modernidade. Seus trabalhos fazem 

eco a um problema visto, em geral, negativamente: 

A pós-modernidade é enfocada do ângulo do paradoxo. A contemporaneidade é isso 

mesmo, uma síntese paradoxal: efêmero e estabilidade geram mais democracia; moda, 

consumo e direitos humanos sinalizam uma sociedade de escolha e de ênfase no 

individualismo. Vivemos no paradoxo. (LIPOVETSKY apud FOLHA ONLINE, 

1999) 

 

O autor acredita que o momento é marcado por influências múltiplas, transversais e 

recíprocas, o que permite uma maior liberdade aos indivíduos. Como consequência, é muito 

mais difícil determinar ou requerer exclusividade. De tal modo que a dificuldade em reivindicar 

essa tal singularidade faz com que se intensifiquem as buscas por uma performatividade do 

corpo através da indumentária. 

O terminal da moda assinala o domínio livre e não entravado da imitação, o estado 

social em que os contágios miméticos se aceleram e se exercem para além das 

fronteiras de classes e de nações. Isso não quer dizer que as classes, as nações, os 

grupos de idade não determinem mais comportamentos específicos, mas que 

influências desse tipo são cada vez menos exclusivas e unilaterais. (LIPOVETSKY, 

1989, p. 273) 

 

Cidreira (2014, p. 101) chama essa “produção performática” de “obsessão de si”, 

recuperando a expressão de Gilles Lipovetsky ao refletir, por exemplo, sobre o impacto dos 

blogs de moda na cena de consumo mundial – assunto, inclusive, já abordado nesta análise no 

primeiro capítulo. O mercado de tendências agora se vê atrelado às vontades de um consumidor 

interativo, atuante, presente e, principalmente, que pode estar em qualquer parte do mundo. 

Esse acesso fácil e instantâneo à informação na contemporaneidade mune o novo consumidor 

de ferramentas diversas, vindas de toda parte, para ele construir seu próprio estilo associando-

se também ao seu repertório particular. Que por sua vez também será compartilhado nas novas 

redes sociais digitais e, prontamente, alvo do jogo da diferenciação e imitação característico da 

moda.  

Estamos diante de uma tela móvel de operações: a intencionalidade do artista vai 

plasmando, graças ao domínio das técnicas apreendidas, o seu próprio modo de formar 

que, a certa altura, pode alcançar o nível de estilo pessoal (...). A escolha de uma 

palavra, e não de outra, de um traço, e não de outro, responde ora a determinações do 

estilo da época (a face cultural do gosto), da ideologia e da moda, ora as necessidades 

profundas de raiz afetiva ou a uma percepção original da realidade. (BOSI, 2004, p. 

24-25)  

 

 Umberto Eco, em A definição de arte (2016, p. 15), ao esboçar suas ideias sobre estilo 

a partir da estética da formatividade e o conceito da interpretação de Pareyson, faz questão de 

frisar: “‘formar por formar’ não significa formar o nada – conteúdo de toda formação 

especificamente tal é a própria pessoa do artista”. Segundo ele, não se deve conceber a pessoa 
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do artista como objeto de narração, a pessoa entra na obra formante, e é declarada como estilo, 

modo de formar. Para Eco (2016, p. 15), “a obra nos conta, exprime a personalidade de seu 

criador na própria trama de seu consistir, o artista vive a obra como traço concreto e 

personalíssimo de ação”. O estilo, a partir das considerações de Eco, pode ser reencontrado na 

obra a cada leitura interpretante, já que seu modo de formar é pessoal, irrepetível. Funciona 

como um rastro reconhecível que a pessoa deixa na obra. Porém, “não significa – como já foi 

dito - que o artista narra a si mesmo na obra: ele se evidencia nela, mostra-se como modo” 

(ECO, 2016, p. 29, grifo do autor).  

 

Figura 22 - Coleção Verão 2017 Elementais. Destaque para a legenda que evidencia, em um look aparentemente básico 

(vestido preto liso), o estilo nada básico, como sendo parte da essência da marca, conforme definido pela gerente de estilo 

Karina Facó. A vibração própria pode ser atribuída à pele morena e cabelos lisos pretos da modelo, ao maxi brinco e às 

interferências de design gráfico em formatos de palmeira – elementos tropicais representativos de uma brasilidade.  

  

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca  

na rede social Instagram em 18 de agosto de 2016. 

 

Karina Facó, como gerente de estilo da Elementais (função chave em uma marca na 

construção e manutenção de um modo de formar único), ressalta esta interlocução constante 

entre o criador e a obra durante todo processo de feitura: 

A Elementais busca muito mais essência. Busco, na minha forma de trabalho, mais 

essência do que tendência. A tendência me ajuda a criar para me dar um parâmetro do 

que será desejo amanhã, mas não esqueço nunca o que é o DNA da marca. A modinha 

é muito fugaz, mas eu preciso estar atenta ao que estimula meu cliente pelas redes 
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sociais, pela Rede Globo. Então, eu tenho que identificar aquilo que vai ser inspiração 

e fazer do jeito que a Elementais sabe fazer. Nesse momento, talvez se tenha um pouco 

do cultural [Bahia]. Somos divertidos, alegres, gostamos de vibração, a mulher 

Elementais não quer passar despercebida, ela quer causar de uma forma cool, diferente 

da mulher mineira e goiana, por exemplo. A gente é uma carioca menos flat72, com 

um saltinho. (Karina Facó, gerente de estilo da Elementais) 73 

 

Este momento da inspiração em que o criador sente-se arrebatado e, consequentemente, 

reconhece, acolhe e atrai a ideia feliz seria o início - conforme argumenta Pareyson (1993, p. 

73) - do desenvolvimento da obra que se dá a partir de um insight que surge como um presságio, 

como um condutor, resultado de tentativas e expectativas.  

Antes do advento da forma algo existe que a anuncia e faz pressagiar que tende a ela 

a expectativa em torno dela, que dirige e orienta artista em sua produção. E esse algo 

é o insight, no qual a forma, que também só existirá quando o processo terminar, já 

atua e age guiando aquele mesmo processo de onde emergirá na sua totalidade. 

(PAREYSON, 1993, p. 73) 

 

A inspiração - reforça ainda o autor (1993, p. 88) - não é um movimento aleatório, nem 

transcendental. Há sempre “esforço, procura e expectativa, embora inconscientes e latentes, 

como o demonstra a própria entusiástica e instintiva aprovação na hora em que se reconheceu 

a descoberta” (PAREYSON, 1993, p. 89).  

Retomando as reflexões de Eco, observa-se também que a teoria interpretativa de 

Pareyson permite abordar o âmbito histórico situacional através da personalidade do formador 

e, por outro lado, utilizar dados sociológicos para explicar razões características e resultados da 

obra, sobretudo quando se leva em consideração as tendências sociológicas atuais – “aquelas 

que consideram o dado sociológico não mais como categoria de juízo estético e sim como 

antecedente útil na análise da obra, mas inadequado para explicar o valor estético” (ECO, 2016, 

p. 29).  

De acordo com Cardoso (2008, p. 98), não resta dúvida que o conceito de estilo e moda 

são bastante antigos e que, em muitos séculos, vêm se desenvolvendo em estrita convivência 

com questões sociais. No entanto, o autor ressalta que, na passagem do século XX, a moda 

ganhou nova importância na busca de um estilo moderno. O consumo de massa se instituiu, 

ampliando o acesso das pessoas à informação dos ciclos de moda: “Com a popularização do 

                                                 
72 Do inglês, plano. No universo da moda, refere-se a sapatos com saltos baixos ou sem saltos, como as sapatilhas. 
73 Entrevista concedida a autora desta dissertação em 09 de fevereiro de 2017. 
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Art Nouveau74 e do Art Déco75, afirma-se de maneira inequívoca a lógica dos ciclos de moda 

tão característica do século 20” (CARDOSO, 2008, p. 98).  

Cardoso reconhece que a partir do século XIX e, mais intensamente no século XX, o 

corte da roupa ou a decoração da casa vão sofrendo mudanças nas suas codificações formais 

cada vez mais mutantes e complexas. “No Brasil, o aparecimento do Art Nouveau como estilo 

gráfico corresponde a um momento de renovação e redimensionamento do mercado editorial 

nacional”, conta (2008, p. 101).   

Como pontua o autor, na Figura 23 abaixo, pode-se notar nas duas capas da revista 

brasileira O Malho, publicadas no ano de 1919, uma proximidade entre os estilos Art Nouveau 

e Art Déco. Na capa da direita, projetada por Di Cavalcanti, em pleno auge da Art Nouveau já 

se anunciavam formas e temas normalmente associados ao Art Déco.  

Vai-se instaurando gradativamente um processo de atração e repulsão, no qual cada 

indivíduo ou grupo emula e busca imitar a aparência e o comportamento de outros, 

percebidos como estando “acima” ou “adiante” dos primeiros na escala social ou 

cultural. (CARDOSO, 2008, p. 98)  

 
Figura 23 - Capas da revista O Malho do ano de 1919.  

A capa da esquerda foi criada por Di Cavalcanti, e a da direita foi assinada por J. Carlos 

  
Fonte: Uma introdução à história do design, de Rafael Cardoso (2008, p. 99) 

 

2.4.1 Estilizar: desafio entre “ser-para-si e ser-para-outros” 

 

                                                 
74 Art Nouveau ou arte nova é considerado um estilo que surgiu como reflexo da era moderna. Sua popularidade e penetração 

internacional refletem seu ecletismo de fontes e inspirações. Possui características claras, facilmente identificáveis, apesar de 

apresentar algumas diferenças de um lugar para o outro. “O estilo está associado na imaginação popular com sinuosidade de 

formas botânicas estilizadas, com uma profusão de motivos florais e femininos em curvas assimétricas e cores vivas, com a 

exuberância vegetal de formas que brotam de uma base tênue” (CARDOSO, 2008, p. 96).  
75Art Déco pode ser, por muitos, confundida com a Art Nouveau pelo seu estilo decorativo, porém, Cardoso (2008, p. 96) 

destaca algumas diferenças importantes: Art Déco é menos ornamentada e mais construtiva, menos floral e mais geométrica, 

menos orgânica e mais construtiva, menos um entrelaçamento de linhas e mais uma sobreposição de planos.  
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Segundo Cidreira, em A moda numa perspectiva compreensiva (2014, p. 62), “os textos 

de Simmel são ponto de partida obrigatório para entender a moda não apenas como elemento 

de distinção social, assim como também sua relação com a metáfora teatral” (2014, p.62). A 

autora acentua a ideia de criação de um estilo proposta por Simmel quando o mesmo reconhece 

na moda uma maneira mais ou menos intencional do indivíduo criar para ele mesmo um 

comportamento. Na contemporaneidade, onde se busca inserção social e singularidade a um só 

tempo, a moda encontra, segundo a autora, um lugar consideravelmente confortável, sendo 

capaz de revelar ou até mesmo esconder (se esse for o desejo do sujeito) aspectos da 

personalidade de uma pessoa.  

Obviamente vamos encontrar casos em que as pessoas tendem mais para um lado do 

que para o outro. Ora mergulham na distinção coletiva, preferindo quase o anonimato 

na profusão de uma massa, ora reivindicam uma aparição extremamente 

singularizada, que quase grita ao Mundo: Veja! Eu existo! Ainda há que se registrarem 

os casos em que a busca do equilíbrio é o que impera, em que a singularidade aparece 

em detalhes e de forma mais sóbria, sem se confundir com a homogeneidade sem 

brilho e sem graça. (CIDREIRA, 2014, p. 86)  

 

Associando a Teoria da Formatividade, de Pareyson (1993), e os estudos sobre 

Filosofia do Dinheiro e A coqueteria e outros ensaios, de Simmel (1998 e 1999), Cidreira 

reforça a noção de estilo como um meio de conexão entre os indivíduos em determinadas 

épocas:  

Segundo Pareyson, o estilo único e irrepetível não é outra coisa senão toda 

espiritualidade, humanidade e experiência de uma pessoa que, tendo-se colocado sob 

o signo da formatividade, fez, ela mesma, o seu modo de formar, que só pode ser seu. 

Nas suas considerações, o autor faz questão de mencionar o fato de que apesar de 

irrepetível e personalíssimo, o estilo é também o modo de formar que estabelece um 

vínculo de parentesco entre as obras de autores diversos ou de várias épocas; é ao 

mesmo tempo inimitável e pessoal, mas também supra pessoal e comum. 

(CIDREIRA, 2014, p.89) 

 

Por isso, a autora (2014, p. 89) acentua a perspectiva de Simmel sobre a importância de 

reconhecer o estilo composto por dimensões distintas, porém complementares: uma dimensão 

espacial (relação de distância ou proximidade entre o “eu” e as coisas) e temporal (quando o 

modo de formar se torna comum dentro de um mesmo cenário histórico). Sendo que desde a 

época moderna (período no qual Simmel teceu suas ideias), há uma necessidade crescente de 

estilização, “uma vez que a distância entre os homens e coisas se tornou cada vez maior, logo 

é preciso modelar para aproximar” (CIDREIRA, 2014, p. 89).  

Ao falar sobre o adorno como um meio de enaltecer o indivíduo, Simmel (2008, p. 64) 

afirma que o estilo é sempre algo de geral, posto que nós exigimos essa coletividade “para tudo 

aquilo a que chamamos de objeto decorativo, o qual em virtude dos seus fins práticos se vira 

para uma multiplicidade de seres humanos”. No objeto decorativo, apresenta-se não somente 
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sua espiritualidade, sua alma singular, mas também sua disposição e humor históricos ou sociais 

amplos; que, como pontua Simmel (2008, p. 65), “tornam possível o seu ordenamento nos 

sistemas vitais de uma grande multidão de indivíduos”. 

A essência da estilização é este dissolver-se do realce individual, esta generalização 

para lá da pessoal existência singular, mas que contém sempre o elemento individual, 

como base ou como círculo de irradiação ou que o incorpora como numa ampla e 

borbulhante torrente. (SIMMEL, 2008, p. 66) 

 

Como entendido por Simmel (2008, p. 59), o sentido do adorno é essencialmente por 

em realce o sujeito, provocando no outro agrado, admiração, desejo de posse. É uma batalha 

frequente do homem entre o ser-para-si e o ser-para-outros. Direções que são contraditórias, 

todavia, funcionam como meio e fim. Em uma das passagens sobre Psicologia do Adorno, 

Simmel relata a experiência de usar um vestido novo. Ao colocá-lo, pela primeira vez, ele se 

apresenta rígido, de certa forma, intransigente em conformação com o corpo individual; o 

vestido já usado, contudo, se adequa à silhueta e aos movimentos particulares naturalmente. 

São justamente estes trajes mais usados - ou seja, que já se entrelaçaram ao corpo intimamente 

- que vão revelar de maneira mais clara a particularidade do sujeito.  

As tentativas de afirmação de exibir uma “apresentação de si” única são intensificadas 

ainda mais através dos avanços tecnológicos. Uma das mais recentes novidades é o projeto 

Coded Couture (costura codificada) (FASHION NETWORK, 2017), que está sendo 

desenvolvido pelo Google e pela label digital da H&M Ivyrevel. Através de um aplicativo para 

usuários do sistema Android, que utiliza a interface de programação Awareness do Google, os 

usuários poderão conceber um traje personalizado - Data Dress (Data Vestido) - em função do 

seu estilo de vida e das suas preferências.  

O aplicativo foi apresentado em 2016, durante a conferência de desenvolvedores Google 

I/O. O projeto está, até mesmo, sendo ampliado, segundo anúncio realizado pelas empresas em 

06 de fevereiro de 2017, com a introdução da interface de programação da rede social 

Snapchat76, que expõe movimentos diários dos usuários durante o dia a partir de seus vídeos e 

fotos. O que é inquestionavelmente um banco de dados poderoso para a composição de um 

perfil o mais próximo possível dos seus usuários. Com essas informações reunidas no sistema, 

o aplicativo promete criar um Data Dress único. Um lançamento público está programado para 

o outono no Hemisfério Norte (primavera no Brasil). Foram convidados voluntários para um 

teste antes da apresentação prevista para o segundo trimestre de 2017.  

                                                 
76 As postagens da rede social Snapchat são em formato de vídeo ou foto e, ao serem publicadas, podem ser visualizadas 

imediatamente pelos seguidores, porém a imagem ou vídeo só fica disponível para visualizações e comentários por até 24 

horas. Depois, automaticamente são subtraídas da rede. 
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Figura 24 - Imagem utilizada pelo Google e pela H&M Ivyrevel para divulgação do aplicativo Coded Couture,  

que traduz informações dos usuários para criar um traje personalizado, chamado Dress Code 

 
Fonte: Tech Crunch < https://techcrunch.com/2017/02/06/google-hms-ivyrevel-will-make-you-a- 

dress-customized-using-your-personal-data/> 

 

 

Como pode ser percebido, no cenário contemporâneo, o estilo se afirma como um dos 

principais meios de evidenciar as novas formas de comportamento, que por sua vez se renovam 

regularmente. Estilo, entendido como uma marca, uma forma particular de se mostrar. 

Conforme apontado por Cidreira (2005, p.118), “um ato de afirmação; uma maneira de 

singularizar um indivíduo, uma obra ou uma época, laborando a sua forma de apresentação, a 

sua aparência”.  

Além desses investimentos típicos de uma cultura hipertecnológica, alicerçada no 

universo da tecnociência, considerada por Lipovetsky (2011, p. 42) como fenômeno totalizante 

que melhor ilustra a ideia de cultura-mundo, outras expressões consideráveis surgem nesse 

novo ambiente, como o bespoke - termo inglês que deriva do verbo bespeak que significa 

evidenciar, sugerir, dar ordem para ser feito – são a prova da função empreendedora da moda 

para a composição da aparência. Bespoke funciona ainda como adjetivo para tratar de algo 

personalizado, feito exclusivamente para. Na moda, o termo está sendo muito utilizado para 

caracterizar um novo jeito de se fazer roupas sob medida. Um dos segmentos fashion que mais 

tem se apropriado da expressão é a alfaiataria. Em pleno século XXI, onde se fala no império 

do fast fashion, surge em um dos setores mais tradicionais - que é a alfaiataria – o desejo por 

algo único, que vai além do sob medida. O conceito tem conquistado especialmente o público 

masculino que, cada vez mais, se mostra exigente e preocupado com a aparência.  

Apesar da ampliação significativa de lançamentos de produtos e serviços dedicados ao 

público masculino, o que predomina ainda é certa formatividade na indumentária; seja pela 
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objetividade da maioria dos homens na hora de se vestir ou até mesmo pelo receio da indústria 

de investir em propostas diferenciadas que atingem um número de adeptos ainda restrito.  Como 

reação ao padrão - inclusive ao tradicional sob medida, que tem prestigiado a silhueta slim (que 

se ajusta ao corpo) – alguns estilistas estão apostando no desenvolvimento de peças de 

alfaiataria altamente customizadas.  

No Brasil, Alexandre Won (2016) representa esse novo conceito ao arrojar-se em uma 

alfaiataria para o homem que busca se vestir respeitando sua individualidade e personalidade. 

A alfaiataria bespoke de Won é caracterizada por sua produção artesanal, em que todas as 

modelagens e cortes são feitos pelo próprio estilista, ou melhor, alfaiate, como ele mesmo se 

define. Seu nome é referência hoje no país quando se fala em modelagem. Chama a atenção 

também o conceito The Mask (Figura 25) apresentado em seu site oficial na internet através de 

um vídeo, que mostra o alfaiate cumprindo todas as etapas de feitura de uma máscara no seu 

atelier sem, no entanto, mostrar seu rosto. O filme termina com uma frase de Oscar Wilde que 

dialoga com a pluralidade de personas que o sujeito incorpora na cena contemporânea: “give 

him a mask, and he will tell you the truth” (dê a ele uma máscara, e ele revelará a verdade).  

 

Figura 25 - Foto publicitária do alfaiate e estilista  

Alexandre Won a partir do conceito criativo The Mask 

 
Fonte: Site oficial do Alexandre Won <http://alexandrewon.com/v2/> 

 

Evidencia-se, desta maneira, a troca de papéis inerente ao sujeito – sujeito este 

constituído do seu corpo vivo que se entrelaça com a performance para, assim, ocuparem seu 

lugar no mundo. Atualmente, os processos se dão através das escolhas que levam o indivíduo a 

uma aproximação com determinado estilo/modo de vida ou estimulam certo distanciamento. 

Esta vontade contrária de distanciar-se, por sua vez, compõe essa dinâmica, cristalizando e 
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renovando condutas sociais e culturais. Exemplo reconhecido nas Experiências chocantes e 

vanguardistas promovidas por Flávio de Carvalho, na década de 1930; em pleno século XXI, 

com tentativas high-tech como Data Dress, em desenvolvimento pelo Google e pela H&M 

Ivyrevel; e, de outra forma, mas dentro do mesmo cenário contemporâneo hipermoderno, a 

partir do conceito bespoke realçado no modo de fazer roupa através da alfaiataria de Alexandre 

Won. Esse movimento é contínuo, permitindo ao sujeito acessar múltiplas identificações.  

Discorrendo especificamente sobre o design brasileiro, interessa retomar os 

pensamentos de Vera Lúcia Nojima, Frederico Braida e Mônica Moura, expostos no livro 

Design Brasileiro contemporâneo: Reflexões, organizado por Mônica Moura (2014). Os 

autores sinalizam justamente o lugar do design na cultura contemporânea a partir da relação 

entre design, Brasil e globalização. Reconhecem o design brasileiro como uma produção híbrida 

que gera sentidos múltiplos e dinâmicos.  Por seu turno, Nojima, Braida e Moura (2014, p. 90), 

fazem questão de chamar a atenção para a libertação do fazer criativo e a fusão histórica, social 

e cultural que associa vários grupos, camadas, conceitos, processos, técnicas e tecnologias. 

O ideal pluralista do design brasileiro continua a apresentar muitos desafios dentro de 

uma sociedade em que maiores conflitos foram, e ainda são gerados pela 

complexidade de decodificação dentro da grande diversidade existente. (Nojima; 

Braida; Moura, 2014, p. 86) 

 

Ao voltar-se novamente para as estampas da Elementais, consideradas, conforme 

apontado anteriormente pela gerente de estilo da marca, como o elemento principal para uma 

diferenciação no jogo de mimetismo da cadeia fashion, acentua-se no seu processo criativo a 

presença de elementos alusivos a uma brasilidade delineada a partir de incontáveis 

entrelaçamentos históricos, socioculturais - fauna, flora ricas (motivos tropicais), cores vivas e 

alegres, influências artísticas e arquitetônicas de negros, brancos e índios – onde o ponto de 

origem é sempre confuso, principalmente quando se pensa em Bahia.  

 
Figura 26 - Estamparias da coleção Inverno 2016 colocam em relevo a mistura característica no estilo da marca, que mantém 

constante relação com elementos alusivos da imagem de um Brasil diverso.  Ao lado, posts que exibem fotos de um Acarajé, 
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comida típica do estado que tem influências diretas africanas, e serviço de chá com porcelana típica portuguesa - 

representações de modos de vida baianos perpassados por interseções culturais. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

nos dias 09 de setembro de 2016, 20 de fevereiro de 2016 e 04 de abril de 2016, respectivamente. 

 

Contudo, sua universalidade consegue ser sintetizada, ressignificada, reconhecida e 

compartilhada. Ao associar às suas criações elementos sugestivos a uma pluralidade, a 

Elementais compõe sua aparência, constrói um modo de formar único, potencializando sua 

performance através da confluência entre tradição e inovação. Valendo-se, por sua vez, de um 

dos padrões mais clássicos e técnicos (a estamparia), cujas contribuições para a constituição 

simbólica dos diversos modos de vida dos povos do mundo são irrefutáveis.  

 

Figura 27 - Da esquerda para a direita, Coleção MIX para o Inverno 2016, e Coleção Villa Tropical para o Verão 2017 da 

Elementais. Imagens para divulgação em estações distintas que evidenciam a potência da estampa à impressão de um estilo. 

  
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram em  

07 de junho de 2016 e 26 de setembro de 2016, respectivamente. 
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Luiz Garcia Neira, em Estampa na tecelagem brasileira: da origem à originalidade 

(2012, p. 221), salienta: “Os discursos produzidos sobre os tecidos brasileiros são tão ou mais 

importantes que eles mesmos, pois não fossem os discursos, esse imaginário provavelmente 

não teria se constituído de maneira tão evidente”. A iniciativa de transpor motivos de um 

determinado repertório cultural para o tecido funciona assertivamente, sobretudo na 

contemporaneidade, como uma das incontáveis formas expressivas para a identificação e 

difusão de determinada assinatura.  

Essa impressão digital fica, em especial, mais clara ao se investir nas pinturas em tecidos 

na tentativa de contemplar os diálogos diversos e latentes que persistem e se renovam entre as 

fronteiras nacionais e internacionais. Importante observar que, diante de um território múltiplo 

com divisas cada vez mais díspares, esses diálogos são, muitas vezes, estabelecidos de forma 

natural, uma vez que fazem parte também do chamado “inconsciente coletivo”. Isso, porém, 

não descredita as interseções culturais de encenação de uma identificação própria de Brasil. 
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CAPÍTULO 3 - “TODA BOSSA77 É NOVA E VOCÊ NÃO LIGA SE É 

USADA” 
 

 

 
Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada 

Toda Bossa é nova e você não liga se é usada 

Todo o carnaval tem seu fim (...) 

Deixa eu brincar de ser feliz 

Deixa eu pintar o meu nariz (...) 

Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco 

Toda escolha é feita por quem acorda já deitado 

Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado 

E pinta o estandarte de azul 

E põe suas estrelas no azul 

Pra que mudar? 

 

(LOS HERMANOS, 2001) 78 

 

 

3.1 Moda (s) da (s) Bahia (s): Por que não ser plural? 

 

Em A organização da cultura na “Cidade da Bahia”, Miguez (2002, p. 13), marca a 

Bahia como tema arquetípico no conjunto da cultura brasileira, sendo um lugar visitado de 

forma recorrente por criadores e criações da cultura popular, da cultura erudita e da cultura de 

massas. À Salvador (a Velha Cidade da Bahia), segundo Miguez, “não faltam (nunca faltaram) 

memória e cultura suficiente e singularmente fortes para garantir-lhe lugar no colorido e 

diversificado compósito cultural brasileiro”. Como aponta o autor, essa memória percorre todas 

as linguagens culturais, estão presentes em todas as épocas e são, principalmente, endossadas 

por baianos e não-baianos.  

À vista disso, na moda - apreendida como uma das mais potentes práticas culturais 

contemporâneas à produção de sentidos - não poderia ser diferente. Imersa em um contexto 

sócio antropológico tão diverso, essa moda baiana ou moda feita na Bahia se encontra nesse nó 

que “emerge de uma colorida paleta de interculturalidades” (MIGUEZ, 2002, p. 46).  

Em quatro séculos e meio de vida muitas foram as tramas tecidas por sua história e 

sua cultura, muitos foram os jeitos de corpo que pode experimentar. Na sua tessitura 

contemporânea, no entanto, um aspecto salta à vista: a existência de um mercado de 

bens e serviços simbólicos alimentado por articulações que, ancoradas na rica 

                                                 
77 A palavra 'bossa' era uma gíria carioca muito usada no fim dos anos 1950 que significava jeito, maneira, modo. Quando 

alguém fazia algo de modo diferente, original, dizia-se que esse alguém tinha 'bossa'. A expressão 'Bossa Nova' surgiu 

justamente em oposição a tudo o que um grupo de jovens achava superado, velho, arcaico, antigo. A música foi uma das formas 

de expressão que deu vida a esse movimento, que teve como representantes nomes como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius 

de Moraes. (ALMA CARIOCA, 2017) 
78 Los Hermanos é uma banda carioca de Rock alternativo que surgiu em 1997. Seu integrante mais conhecido é Marcelo 

Camelo, que hoje segue carreira solo. O grupo foi indicado ao Prêmio no Grammy Latino nos anos de 1999, 2004, 2006. A 

música Todo carnaval tem seu fim foi lançada em 2001, no álbum Bloco do Eu Sozinho, caracterizado por um investimento do 

grupo em canções com influências do Samba, da Bossa Nova e de outros ritmos latinos. 
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experiência simbólica dos seus habitantes, particularmente do seu segmento 

populacional negromestiço, entre si estabelecem a cultura espetacularizada da festa, a 

indústria fonográfica, a economia do lazer e do turismo e mais um conjunto variado 

de atividades lúdico-econômicas. (MIGUEZ, 2002, p. 13, grifos do autor). 

 

No diálogo entre a cultura local e o design de moda, dedica-se cada vez mais a percepção 

de modas que deem conta do ambiente híbrido que compõe as diferentes “Bahias”, isto é, uma 

Bahia no plural situada sim em um território brasileiro, nordestino, constituído em sua essência 

pela mestiçagem de três raças (índios, negros e brancos), mas uma Bahia conectada ao mundo. 

Conexão esta imersa na sua natureza formadora, na sua permanente condição de Colônia 

(dependência econômica, social e cultural); no entanto, uma conexão que se mantém em 

movimento, sendo configuradora até os dias de hoje e ampliada, sobretudo, pelas incontáveis 

redes digitais, que derrubam e constroem fronteiras e laços em um cotidiano marcado, 

especialmente, pela universalidade.  

Seja através de um movimento de afirmação e resistência do negromestiço, refletido 

numa tentativa formativa de uma moda afro brasileira, ou até mesmo pela negação de problemas 

sociais tão profundos – discriminações sociais e raciais, violência urbana, desemprego, 

analfabetismo, dentre tantos outros – através de uma cordialidade mítica, perpassada por uma 

fantasia ideológica, há sempre, segundo Risério (2004, p. 592), uma “obsessão própria pela 

alegria e pelo prazer - como se aqui inexistissem espaços para a dor, para a tristeza, a 

melancolia, a solidão”. Como bem colocado por Risério, a sedução natural foi 

profissionalizada:  

Em função do jogo local de poder, dos interesses gerais do turismo, de uma certa 

ideologia da “baianidade” (que chega a contrariar as evidências empíricas mais 

chocantes, da situação de miséria de boa parte da população ao cultivo do mito de 

uma cidade invariavelmente solar, quando Salvador é um dos lugares onde mais chove 

no Brasil) e mesmo do próprio narcisismo baiano, as pessoas se comportam como se 

Salvador fosse uma espécie qualquer de ilha da fantasia, imune às questões mais 

graves que afligem o cotidiano brasileiro. (RISÉRIO, 2004, p. 592, grifos do autor)  

 

Voltando essa percepção à moda, nesta “ilha da fantasia” existe uma dificuldade muito 

grande de baianos, brasileiros e estrangeiros em reconhecer algum localismo nas criações de 

alguns dos principais nomes atuais do design de moda na Bahia. Por este motivo, nesta ocasião, 

faz-se necessária uma breve reflexão sobre o modo como esses designers estabelecem relações 

que associam influências locais e globais no processo formativo. Esse panorama servirá de 

apoio para a compreensão do curso da marca baiana Elementais – objeto central desta análise 

– nas tentativas de impressão do seu modo de formar.   
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Para iniciar tais ponderações, lança-se um olhar às criações de um baiano, negromestiço, 

nascido na microrregião de Buracica, interior do estado - Gefferson Vila Nova79. O designer 

autodidata vem ganhando destaque no universo fashion por criações que exploram formas e 

texturas aerodinâmicas com ares futuristas, que sugerem uma fuga dessa tal unidade mítica de 

Bahia.  

 

Figura 28 - Odyssey W/16 collection de Gefferson Vila Nova, inspirada no filme 2001:  

A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, e no livro 2001: Uma Odisseia no Espaço 

 
Fonte: Gefferson Vila Nova. Fotos cedidas pelo estilista à autora desta dissertação. 

 

Na edição brasileira de março de 2016 da revista Elle, uma das principais referências 

em publicação de moda no mundo, Gefferson Vila Nova ganhou os holofotes na seção Preview 

New Designer, que revela novos criativos da moda nacional e internacional, citado por fazer 

“uma moda urbana, contemporânea com influências de áreas diversas, como a arquitetura”. Em 

entrevista ao jornal baiano Correio, em 10 de julho de 2014, ao ser questionado se achava que 

nossa moda (moda baiana) reflete a miscigenação do povo, o estilista respondeu:  

Me perguntaram, na Casa de Criadores, por que não havia modelos negras no meu 

desfile. E eu falei para perguntar às agências. Quando fiz meu casting, não tinha 

moças negras disponíveis. O Brasil é um país de cor, miscigenação. Não quero encher 

a passarela com meninas escandinavas. Acho que tem que ter uma mistura. Na Europa, 

é incrível como enxergam a beleza que a gente não vê aqui. Não estou cuspindo no 

                                                 
79 Gefferson Vila Nova foi o primeiro baiano selecionado no concurso de novos estilistas na Capital Fashion Week (Brasília), 

em 2007, tendo sido elogiado pelo estilista Jum Nakao, um dos criadores brasileiros contemporâneos mais reconhecidos mundo 

afora. Jum Nakao é designer e diretor de criação brasileiro e neto de japoneses. Vive na cidade de São Paulo onde se localiza 

seu ateliê. Em 2008, foi selecionado pela curadora do Museu de Arte Contemporânea de Tokyo, Yuko Hasegawa, para integrar 

a exposição “Quando vidas se tornam forma: diálogo com o futuro – Brasil-Japão” e neste mesmo ano é o artista convidado 

para conceber em São Paulo o espaço do pavilhão comemorativo do Centenário da Imigração Japonesa. No encerramento das 

Olimpíadas de Londres 2012, Jum Nakao foi o designer responsável pela cerimônia de apresentação do Brasil. Em sua 

produção, Jum Nakao é conhecido por conciliar recursos da tecnologia digital à sofisticação de peças exclusivas confeccionadas 

à mão. (JUM NAKAO, 2017) 
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prato que comi, mas se pudesse, colocaria mais mestiças no desfile. (CORREIO 24 

HORAS, 2017) 

 

Já ao Portal FFW – Fashion Foward, em 01 de agosto de 2016, o criativo faz questão 

de reforçar, ao lado das suas origens geográficas, territoriais, suas inspirações globais, 

desterritorializadas. Seu processo criativo, segundo ele, “é um tsunami” (FFW, 2017), 

considerando apenas como única regra a linguagem sportwear que caracteriza o DNA da sua 

marca, o seu estilo.  

Cresci no interior do Nordeste, filho de uma dona de casa e de um pequeno pecuarista. 

Tive uma vida de uma criança de interior, banho de rio, passeio à cavalo, carro de boi, 

gibis, nas férias viajava a Salvador e sempre tive acesso a informações por meio da 

TV. Sempre digo que na minha infância teve lego, playmobil e o desejo de conhecer 

o mundo (...). Lembro também de amar o estilo da personagem da Regina Duarte na 

novela “Rainha da Sucata” (TV Globo, 1990) achava muito audacioso. Hoje essas 

lembranças vêm na memória com frequência (...). Lembro de flashes dos shows de 

Christian Lacroix e aquele mix de texturas e cores, estampas e mais estampas… Ficava 

fascinado. (GEFFERSON VILA NOVA apud FFW, 2017) 
 

Figura 29 - Perfil do estilista baiano Gefferson Villa Nova 

 publicado na revista Elle (março de 2016) 

 
Fonte: Revista Elle, março de 2016. 

 

Apesar das publicações enfatizarem o trabalho de Gefferson Vila Nova como autoral80, 

por misturar referências futuristas, pop e regionais, ele sempre aparece apoiado em sua origem, 

como um baiano, conforme pode ser observado no título do perfil veiculado na revista Elle (ver 

Figura 29): “Tempero esportivo: Gefferson Vila Nova traz da Bahia sua moda urbana, que aos 

poucos vai ocupando vitrines brasileiras e gringas”. A palavra tempero remete imediatamente 

                                                 
80 Moda autoral no sentido de uma moda feita como plataforma de experimentação, capaz de unir elementos que a tornam 

únicas suas criações, isto é, que apresentem um modo de formar próprio. 
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aos tabuleiros das baianas do Acarajé, à ideia de sedução, à cor, ao calor (picante, quente), ao 

gingado, ou melhor, aos elementos próprios de uma construção imaginária própria de Bahia.  

No trabalho do também designer baiano Jeferson Ribeiro nota-se a multiplicidade de 

uma moda feita no Estado em um contexto contemporâneo. Segundo o estilista (DFHOUSE, 

2017), suas pesquisas são focadas “no comportamento humano e nas suas relações com as 

hibridizações culturais presentes nas remasterizações dos corpos”.  

Trabalhando com o que há de estranho e as sutilezas da mulher contemporânea, a 

coleção desconstrói o ideal de homem-máquina e sua relação com a busca pela 

perfeição mecânico estrutural do corpo. O designer, ao criar, pensa numa mulher com 

uma elegância natural, a qual não tenha o corpo como um dispositivo mecânico e um 

produto das derivas e excessos. A roupa é uma construção de sentido para os 

pensamentos dela, então, precisa ser simples e bem construída (DFHOUSE, 2017). 
 

Figura 30 - Croqui do designer Jeferson Ribeiro para a coleção Maquinismo 

 delicado de precisão, apresentada no Dragão Fashion Brasil 2013 

 
Fonte: Release “Maquinismos delicados de precisão” 

 

 Todavia, em resenha veiculada no Portal Lilian Pacce, em 30 de agosto de 2015 - sobre 

as criações do estilista Jeferson Ribeiro apresentadas no evento Dragão Fashion Brasil para a 

primavera/verão 2016 – pode ser notado um reforço no sentido rizomático81 sobre a ideia de 

Bahia. O texto começa com uma pergunta que faz referência à canção de Caymmi - Você já foi 

à Bahia? - e segue destacando a modelagem rica em dobraduras, vazados que têm como 

resultado “vestidos e peças sensuais e arquitetônicas” (LILIAN PACCE, 2017).  

Dentro dessa ambiência de designers baianos que se propõem a construir um estilo a 

partir de influências múltiplas em um fluxo globalizante - sem se apoiar em uma presença 

declarada de elementos baianos - é importante mencionar Aládio Marques. O estilista investe 

                                                 
81 Rizomática, como apresentado anteriormente nesta pesquisa, no sentido de enraizamento que se constrói a partir das relações 

com os outros, e não por exclusão.  
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em criações com alta qualidade de tecidos e cortes através de coleções pensadas para o dia a 

dia (comerciais), mas, ao mesmo tempo, nada previsíveis. O que pode ser visto nas suas 

modelagem e estamparia diferenciadas. 

Padronagens lúdicas e irreverentes. Os tecidos são garimpados pessoalmente pelo 

estilista, que adapta as tendências fashion ao mais tradicional item do guarda-roupa 

masculino (camisa)82, além de calças e bermudas que completam as produções. 

(DFHOUSE, 2017) 

 
Figura 31 - Aládio Marques veste camisa da sua linha de camisaria estampada e lisa, 

 que inclui ainda chemise feminino, kaftan e vestido 

 
Fonte: Correio* 24 horas;  Foto por Alex Dantas. 

 <http://www.correio24horas.com.br/blogs/afrofashionday/2016/11/09/aladio-marques/> 

 

Mas, pode-se arriscar o nome do estilista Vitorino Campos como sendo a principal 

referência atual dessa busca por um equilíbrio entre criatividade e savoir-faire. Baiano de Feira 

de Santana, Vitorino Campos conquistou a crítica e é frequentemente destaque nas principais 

publicações de moda nacional. O criador foi, inclusive, rotulado pela Vogue Brasil como o 

embaixador da moda baiana. Durante o Veste Rio 201683, a Vogue, em matéria publicada no 

seu site oficial (VOGUE BRASIL, 2017), em 14 de maio de 2016, reforçou a expressão 

atribuída a Vitorino Campos, posicionando ainda o estilista “entre os cinco nomes da alta 

costura sob medida do país”. Com o título “#FicaADica: como vencer na moda” (Ibidem), a 

matéria apresenta nomes do cenário de moda nacional que “são cases inspiradores de sucesso”, 

ressaltando suas trajetórias e conselhos que dariam a quem quer trabalhar com moda. O segredo 

de todo esse sucesso, segundo o estilista84, seria sua visão estratégica aliada a suas criações. Há 

                                                 
82 O designer criou a marca AL. Aládio Marques para desenvolver uma linha de camisaria masculina investindo em modelagem 

e estamparia exclusiva.  
83 Evento promovido anualmente, desde 2015, pela revista Vogue e pelo caderno Ela do jornal O Globo. O Veste Rio reúne 

feira de negócios, Outlet e palestras. Do estilista ao consumidor final, o Veste Rio busca impulsionar todos os segmentos da 

moda brasileira. (VESTE RIO, 2017). 
84 Em entrevista concedida à autora desta dissertação, em agosto de 2012, para Perfil publicado na revista B+, edição nº 15 | 

Outubro de 2012.  
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quem afirme que suas roupas podem ser usadas até mesmo pelo avesso de tão primoroso que é 

seu acabamento.  

Acredito que o principal diferencial da minha roupa é a qualidade das peças, o 

acabamento. Faço uma roupa feminina, que valoriza a cintura, as formas da mulher. 

Na Bahia, no Brasil e no mundo, temos empecilhos para encontrar uma mão-de-obra 

qualificada. Esse é o principal obstáculo. Porém, nunca desisti por conta disso. 

(VITORINO CAMPOS) 85 

 
 

Figura 32 - Imagem divulgada na Vogue apresentando a proposta de Vitorino Campos e sua marca homônima para o Verão 

2017 

 
Fonte: Vogue Globo; Foto por Ricardo Toscani < http://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/ 

vitorino-campos-desaba-silhuetas-em-seu-verao-2017.html> 

 

 

À frente de marca homônima e responsável pelo estilo da marca Animale86, Vitorino 

Campos faz questão de sublinhar a característica global de suas criações, reforçando ainda seu 

espírito livre e determinado: “Referência regional não precisa ser caricata. Sou influenciado por 

onde eu passo. Eu não me privo de nada que está ao meu redor. Meu trabalho é focado no 

comportamento, no intangível” 87. Em sua coleção para o Verão 2017 (Figura 33), apresentada 

na São Paulo Fashion Week - principal semana de moda da América Latina88 - a jornalista da 

Vogue, Vivian Sotocórno (VOGUE BRASIL, 2017), em matéria publicada em 27 de abril de 

2016, salienta o espírito descompromissado do criador engajado em um contexto de amarrações 

globais e locais: 

                                                 
85 Id. 
86 Marca criada pelos irmãos Claudia e Roberto Jatahy, em 1991, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro (RJ). Hoje, está entre 

as maiores empresas de moda do Brasil, com mais de 80 lojas em todo o País. A marca, que fechou o ano passado com um 

crescimento de 5,4%, enquanto outras empresas ficaram no negativo, faz parte do Grupo Animale que se associou, em janeiro 

de 2010, com outra marca de peso carioca, a Farm. O portfólio atual do grupo conta ainda com Animale, A.Brand, Auslander, 

Priscilla Darolt e Fábula (linha infantil da Farm). (ANIMALE, 2017) 
87 Em entrevista concedida à autora desta dissertação, em agosto de 2012, para Perfil publicado na revista B+, edição nº 15 | 

Outubro de 2012. 
88 Em sua 43ª edição, o São Paulo Fashion Week (SPFW) inaugura em 2017 o novo calendário da semana de moda - agora em 

março e final de agosto, aproximando a passarela ao calendário do varejo. Com 31 desfiles, o SPFW N43 traz seis novas marcas 

no calendário. (FFW UOL, 2017) 
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Vitorino Campos desabou silhuetas e apresentou um street relaxado, que explora 

amarrações e assimetrias e tem o jeans oversized como coadjuvante em boa parte dos 

looks, em plena sintonia com os desejos atuais, onde até o brilho noturno é menos 

festivo e mais casual. (VOGUE BRASIL, 2017, grifo nosso) 

 
Figura 33 - Verão 2017 de Vitorino Campos. Destaque para as peças em jeans da marca. As calças são todas do mesmo 

tamanho e não têm abotoamento: tudo é fechado com alfinete, assim como as blusas e casacos 

 
Fonte: Fashion Foward – FFW.  

< http://ffw.uol.com.br/desfiles/sao-paulo/verao-2017-rtw/vitorino-campos/1582896/> 

 

Segundo a jornalista Gabriela Cruz (CORREIO 24 HORAS, 2017), em matéria 

publicada no jornal Correio*, em 16 de março de 2014, um dos desafios de Vitorino é manter 

a identidade e, ao mesmo tempo, conseguir atender a um público diverso. “Com pesquisas 

frequentes sobre o mercado nacional, desenvolvemos uma coleção comercial extensa para 

atender todo o Brasil. Sempre focando no bom acabamento das peças”, revela Vitorino 

Campos89. Cabe aqui realçar um embaraço constante na criação fashion baiana, ou melhor, nas 

criações que estão fora do eixo Sul e Sudeste do país: desmistificar a concepção de uma moda 

apoiada estritamente no grande potencial criativo regional, alicerçado apenas no compósito 

lúdico e sedutor, sem associar qualidade ao produto - através de uma excelente modelagem, 

boas costureiras e arrematadores na sua produção. Em entrevista realizada em 2005, a produtora 

de moda e stylist90 Tininha Viana91 destaca:  

                                                 
89 Em entrevista concedida à autora desta dissertação, em agosto de 2012, para Perfil publicado na revista B+, edição nº 15 | 

Outubro de 2012.. 
90 O stylist trabalha em parceria com os estilistas e marcas a fim de criar e posicionar um estilo. Realiza um trabalho de maestro, 

compondo uma verdadeira sintonia entre campanhas, desfiles, casting de modelos, criação de look books, editorais de moda, 

sintetizando uma imagem única e coerente.  
91 Em entrevista realizada em 20 de abril de 2005 pela autora desta dissertação, para Monografia de Conclusão de Curso em 

Comunicação – Produção Cultural, na Faculdade de Comunicação, da Universidade Federal da Bahia. 
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Falta uma visão empresarial aos estilistas baianos, uma vez que para se alcançar êxito 

em qualquer que seja a atividade é preciso saber gerir um negócio. E esta visão 

empreendedora só será adquirida por estes profissionais com muito estudo, para a 

compreensão das diferentes situações do mercado. Mesmo que se tenha um ótimo 

produto, se não houver pesquisa, um planejamento comercial (da produção a 

distribuição) e de estratégias de comunicação, não se obtém retorno. Apesar da 

capacidade de criação destes profissionais, eles precisam amadurecer dentro do 

sistema de moda, sabendo trabalhar desde o tecido até a finalização da peça.  

(TININHA VIANA)92 

 

 Percebendo essa barreira para uma maior penetração e reconhecimento no âmbito 

nacional e internacional, tem-se dedicado atenção especial à profissionalização dos agentes do 

segmento fashion local. A consolidação de cursos técnicos e de graduação percebida 

intensamente nos últimos anos ressalta a relevância da capacitação desses profissionais para o 

desenvolvimento de um trabalho com expertise, que inclui também estratégias de comunicação, 

distribuição e comercialização. Como resultado, é cada vez mais evidente a preocupação dos 

criadores locais com um acabamento primoroso, presente nas coleções, sobretudo, nos nomes 

dos designers e marcas aqui apresentados – incluindo, em especial, a Elementais, objeto central 

desta análise. Isso mostra uma mudança positiva e significativa frente à preocupação externada 

há 12 anos (2005) por Tininha Viana.  

 

3.1.1 Brasilidade globalizada no modo de formar da Elementais 

 

A fim de arrojar-se nesse mercado mais amplo e exigente, a Elementais tem apostado 

em uma nova dinâmica que exige uma profissionalização constante na sua linha de produção, 

associando inovação, singularidade, excelência produtiva e planejamento estratégico. Os 

investimentos em tecnologia são uma constante, através de maquinário moderno para uma 

maior capacidade de produção, além de explorar cada vez mais a destreza no acabamento e o 

uso de tecidos inteligentes em suas coleções - dentre os principais estão cetim de seda 

tecnológica, crepe sem brilho, cetim com brilho e chifon.  

 
Figura 34 - Setor de Corte da fábrica Elementais. Com a unificação da fábrica e escritório em um galpão único e plano, a 

empresa ganhou espaço para ampliar e horizontalizar sua produção. Quando a fábrica estava locada no Rio Vermelho 

(unidade no bairro do Lucaia), o corte ficava em um espaço verticalizado, o que dificultava a logística para a distribuição 

                                                 
92 Em entrevista realizada em 20 de abril de 2005 pela autora desta dissertação, para Monografia de Conclusão de Curso em 

Comunicação – Produção Cultural, na Faculdade de Comunicação, da Universidade Federal da Bahia. 
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(transportar rolos de tecidos, por exemplo). Todos os cortes da fábrica são feitos neste setor, inclusive com contratação de 

mão de obra adicional a depender da demanda. 

 
Fonte: Gina Reis. Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Karina Facó destaca em sua fala a relevância dos avanços da indústria têxtil e os 

investimentos da Elementais para uma eficiência produtiva que atenda, principalmente, às 

exigências da mulher contemporânea: 

A seda pura não cabe muito no mundo hoje. Eu tenho que ter uma organização para 

passar ferro para sair, na hora que coloco na mala e vou viajar. Então, no mundo 

moderno, da mulher que assume seu papel na sociedade, não cabe. Eu tenho que 

garimpar um pouco da tecnologia para me dar um conforto para entrar e sair a 

qualquer momento sem ter aquela coisa da mega estrutura, de lavar fora de casa a seco 

porque não pode molhar. Nesse momento, eu preciso do tecido tecnológico, e a 

indústria têxtil é muito importante. Antigamente, quando eu falava em tecido 

tecnológico, lembro-me daquela coisa de fardamento. Hoje, a indústria cresceu 

demais, então, ela consegue fazer um tecido sintético com cara de um tecido natural. 

Eu tenho milhões de poliésteres que você fica na dúvida se é de seda ou sintético. Eu 

trabalho com sintético, artificial (viscose) e o natural (algodão e linho), que tem muito 

desse comportamento dessa mulher lazer, desse lifestyle da mulher atual. (KARINA 

FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)93 

 

                                                 
93 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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Almejando, em especial, um modelo de negócio favorável ao seu ingresso no ambiente 

fashion nacional, a Elementais lançou-se no sistema de franchising94 em 2001, quando foi 

criado um plano de expansão para a marca. Segundo a sócia e diretora de comunicação da 

Elementais, Emilia Medauar95, em reportagem “DNA baiano” assinada pelo jornalista Ronaldo 

Jacobina, em 18 de outubro de 2015, “a princípio, a ideia era manter o modelo de loja de rua. 

Mas, em 2005, quando fizeram o projeto, resolveram experimentar o shopping, para entender 

como se portaria a marca num outro modelo”. Houve, consequentemente, o inevitável aumento 

e aceleração da produção.  

A gente hoje tem enxugado mais o tempo para finalizar a coleção. Com a economia 

recessiva em termo de crédito, a gente enxugou para diminuir o custo operacional para 

dar desconto ao cliente no ponto final. Se eu recebo com mais tempo, eu tenho um 

prazo de pagamento para quitar os boletos. O que gera um custo administrativo, 

porque nem sempre você tem a moeda em mãos para quitar tudo. Então, isso a gente 

repassava para o produto. Hoje, eu consigo ter um preço melhor de venda porque meu 

custo administrativo fica melhor. (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO 

ELEMENTAIS)96 

 

São desenvolvidas anualmente duas grandes coleções e mensalmente são feitas coleções 

que alcançam 22 modelos inéditos por semana e entre 80 e 110 modelos novos por mês97. Desde 

o desenvolvimento da ficha técnica até o produto no varejo, são aproximadamente 70 dias para 

a produção. Em paralelo, existem ainda as coleções cápsula que atendem às demandas 

específicas relacionadas especialmente ao calendário de festas populares e datas comemorativas 

- dentre as mais significativas para a marca estão Dia das Mães, Dia dos Namorados e São João. 

Como apresentado no capítulo 2, para as festas juninas, há um incremento nos investimentos 

para o desenvolvimento de produtos para a época a fim de atender as expectativas dos clientes 

e, consequentemente alcançar um percentual maior de lucratividade. 

                                                 
94 A franquia é um modelo de negócio interessante para os empreendedores, pois permite utilizar uma marca já consolidada, 

testada e padronizada, diminuindo assim os riscos e problemas de gestão. É um modelo empresarial baseado na venda de licença 

de uso de um negócio com marca, know-how, estruturas, rotinas e produtos/serviços desenvolvidos por um franqueador. É uma 

estratégia de mercado para aqueles que desejam iniciar um novo projeto já com bases mais consolidadas, aplicações testadas e 

certo reconhecimento pelo público-alvo. (SEBRAE, 2017).  
95 Revista Muito, Jornal A Tarde, em 18 de outubro de 2015. Reportagem: “DNA baiano”, p. 23.  
96 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
97 Informações fornecidas pela gerente de estilo Karina Facó, em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março 

de 17.   
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Figura 35 - Setor de Facção Elementais | Uma das mais antigas colaboradoras da marca, Márcia, trabalhando na facção, onde 

é feita a distribuição de peças cortadas para as oficinas de costuras terceirizadas, que montam as peças e devolvem para a 

Elementais. À direita, quadro com as ordens de serviço entregues a cada 15 dias aproximadamente. 

 
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Para incrementar e dar conta da produção, a empresa trabalha ainda com o sistema de 

facção98 (Figura 35) - terceirização dos serviços com a contratação de oficinas de costura: 

Tudo que é cortado pela empresa vem para o setor de facção que fará toda a logística 

de distribuição para as oficinas que trabalham exclusivamente para a Elementais. A 

gente corta tudo e depois do corte, vem para cá. São cerca de 60 oficinas, geralmente. 

A gente trabalha com coleções de dois meses. Sempre elas estão ocupadas com uma 

ordem de serviço. Elas entregam uma dinâmica, e a gente já entrega outro corte para 

elas. Em média, elas passam de 15 a 20 dias produzindo uma ordem de serviço. 

(KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS) 99 

 

A marca - que começou como uma empresa de confecção de camisetas, em 1992, dentro 

de um galpão no bairro do Rio Vermelho, em Salvador - atualmente ocupa um espaço fabril 

exclusivo dentro do condomínio Bahia Têxtil (bairro do Uruguai, Cidade Baixa). Além do 

incremento da produção das roupas e acessórios voltados para seu público alvo - formado 

especialmente por mulheres na faixa etária de 35 a 45 anos - houve a necessidade de 

modernização dos espaços das lojas, tornando-as mais confortáveis e atrativas.  

Agora em fevereiro [2017], nós estamos celebrando 25 anos de existência. Isso hoje, 

para uma marca, na economia do país, é uma glória muito grande, porque com essa 

incerteza toda, a gente perdurar por tanto tempo. Dentro aqui do estado da Bahia, 

realmente a gente tem uma notoriedade muito grande, um reconhecimento muito bom. 

O nosso objetivo é atingir isso no Brasil inteiro. É um trabalho árduo, a gente não 

conseguiu ainda ganhar um fôlego maior para estar muito bem em outros estados 

afastados da Bahia. (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS) 100 

 

                                                 
98 O sistema de facção é bastante utilizado na indústria de confecção. Funciona desta maneira: Uma indústria maior, que 

normalmente tem como principal atividade a criação e comercialização, cria a sua coleção, efetua os cortes das peças e 

encaminha para outras indústrias menores que são contratadas para montar as roupas. Essas indústrias não comercializam os 

produtos, apenas são responsáveis pelo serviço de montagem das roupas, devolvendo-as em seguida, para a indústria maior, 

que confere as peças, padroniza a qualidade e comercializa os produtos. A ideia de facção surgiu a partir da tendência de 

terceirização de serviços que vem ocorrendo em todos os setores. (SEBRAE, 2017) 
99 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017.  
100 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017.  
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Figura 36 - Logomarca Elementais | A imagem de um pinheiro foi escolhida pelos sócios fundadores da marca Fernando 

Albuquerque e Maria do Carmo Queiroz. “O pinheiro é uma árvore que não enverga, pode ter calor ou tempestade, ela se 

mantém em pé”, segundo Karina Facó. A Elementais nasceu inspirada nos elementos da natureza, em sintonia com um 

universo místico, que o sócio Fernando acredita existir. 

 
Fonte: Site Elementais. <http://www.elementais.com.br/> 

 

Com um faturamento anual entre R$ 13 e 14 milhões101, a rede atua hoje com 14 

unidades, entre lojas de rua, lojas em shopping e e-commerce. Entre as lojas físicas, quatro são 

próprias e as demais são geridas por franqueados. A única franquia hoje fora do estado está 

localizada na capital Aracaju, no estado nordestino de Sergipe. De acordo com Karina Facó102, 

foram feitos também ensaios de franquias no Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

– e no Ceará, porém não tiveram sucesso.  

Hoje, a gente está graças a Deus muito melhor do que estávamos em 2015, quando 

começou essa coisa [crise]103 no Brasil erámos muito mais inchados. Algumas 

franquias não foram para frente por conta da crise e essa coisa da notoriedade lá fora 

não é fácil quando você não tem grandes investimentos em publicidade. A nossa visão 

é expandir-se bastante e ser notado como uma marca importante no Sudeste 

principalmente. É muito difícil. A gente até faz estudo de mercado, analisa o 

empreendedor, mas é o casamento; você quer muito aquilo, promete mundos e fundos 

e no decorrer do processo, você não quer continuar no negócio. Acredito que a falta 

de sucesso atrelado a, talvez, a gente não ter tido a possibilidade de fazer mega 

estrutura de publicidade, tenha sido grande parte do insucesso. (KARINA FACÓ, 

GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)104 

 

Para além das adversidades para compor uma estrutura que dê conta do aparato exigido 

para uma maior penetração nacional, a Elementais, assim como outras marcas e designers 

baianos, enfrenta entraves próprios da cadeia produtiva no estado. “Não é fácil fazer moda aqui. 

Nos deparamos diariamente com a falta de matéria-prima, aviamentos, mão de obra 

especializada. É preciso trazer todo o material de fora e treinar as equipes que, muitas vezes, 

têm poucas opções de trabalho”, afirma Emília Medauar105, em matéria “Comprei na Bahia!”, 

assinada pelo jornalista Luís Fernando Lisboa, para a revista B+, em dezembro de 2015.   

Por conseguinte, é essencial acentuar as evidências à continuidade da barreira que 

polariza o Brasil, sinalizando à sujeição que o Nordeste e demais regiões brasileiras mantêm 

                                                 
101 Dados concedidos por Karina Facó em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
102 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
103 Desde 2015, o Brasil entrou em uma considerável crise econômica, com impactos diretos no Produto Interno Bruto (PIB). 

O número de desemprego aumentou e, consequentemente, afetou a renda e o consumo. Os impactos da crise na economia 

mundial foram significantes; porém, o momento de incertezas políticas no país – sobretudo, após o impeachment da 

Presidenta Dilma Roussef, e presidência sendo assumida em 2016, por Michel Temer - também interfere diretamente e 

dificulta uma recuperação em curto prazo. 
104 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
105 Revista B+, edição nº 27, p. 84 | Dezembro 2014/ Janeiro 2015. 
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em relação ao Sudeste. Reassumindo as meditações de Risério (1993, p. 117), tais obstáculos 

podem ser percebidos como efeitos apoiados em uma imagem depreciativa da Bahia construída 

por esse mesmo centro de poder - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – e que é, sobretudo, 

reproduzida regionalmente diante da resistência dos próprios baianos de consumirem produtos 

feitos na Bahia. Não é por acaso que o desafio da Elementais, de Gefferson Vila Nova, Aládio 

Marques, Jeferson Ribeiro, Vitorino Campos, Márcia Ganem, Carol Barreto - todos criadores 

baianos já citados até aqui - é perpassado por uma espécie de ranço que o Nordeste e, mais 

especificamente, a Bahia - como “Terra Mãe” – se impregnaram.  

 

Figura 37 - Setor de Almoxarifado |O setor recebe toda a matéria-prima utilizada na produção, incluindo ainda as 

terceirizações (bolsas, sapatos, jeanswear, tricô e bijuterias) feitas pela marca baiana. Da esquerda para a direita, estoque de 

tecidos e de aviamentos. Todos os aviamentos vêm do Sul e Sudeste do país. 

 
Fonte: Gina Reis. Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Além de disputarem uma fatia de um mercado tão complexo e inconstante, os estilistas 

e marcas originalmente nordestinos e baianos têm uma missão a mais que é cobrada a todo 

instante. Precisam provar que suas criações são particulares (no jogo frequente da moda entre 

imitação e diferenciação), feitas com excelência (quebrando o tabu de que baianada é “serviço 

mal feito, trapalhada, confusão”) e, sobretudo, que não são criações caricatas.  

As pessoas ainda viram para olhar a composição têxtil da “etiquetinha”, mas isso tem 

desmistificado, têm diminuído mais, as clientes estão aceitando mais porque elas estão 

entendendo a necessidade do uso de uma coisa tecnológica. Mas ainda têm aquelas 

pessoas que acham “poxa, poliéster”, poliéster remete muito a roupa de uniforme dos 

oxford de antigamente, mas esse quadro tem mudado significativamente. Eu acredito 

que nosso trabalho focado nisso tem ajudado muito da conscientização dos clientes, 

principalmente aqui na Bahia. No Sudeste, as pessoas têm essa cultura há mais tempo. 

No Nordeste ainda tem essa coisa do preconceito. (KARINA FACÓ, GERENTE DE 

ESTILO ELEMENTAIS) 106 

 

Conforme posto neste estudo, criou-se um álbum107 de estereótipos para a Bahia. No 

entanto, ao se pensar em estereótipos, cogita-se normalmente algo negativo; enquanto o que 

                                                 
106 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
107 Álbum: entre os antigos romanos, tábua ou painel em branco onde se transcreviam e expunham à leitura pública frases 

comemorativas, éditos dos pretores, posturas, anúncios etc. 
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deve ser levado em conta nesse álbum sobre a Bahia é a maneira que se põe em relevo essa 

dimensão mitológica apreendida no imaginário nacional, através da qual alguns traços culturais 

são ampliados “como uma medida excessiva que desloca unilateralmente as fronteiras da 

totalidade”, conforme afirma Simmel, em A caricatura (2009, p. 198).  

Assim que uma forma é alcançada, o curso da vida leva para além dessa forma, 

transforma o equilíbrio objetivo no ser das coisas pela intensificação excessiva de um 

traço, o deslocamento unilateral de um ou de outro limite. Aliás, com base em uma lei 

mais íntima de nossos movimentos espirituais, o excesso parece alinhado a nossa 

essência. (SIMMEL, 2009, p. 198) 

 

Para Simmel (2009, p. 199), nem todo excesso é caricatura, já que “a premissa de 

qualquer caricatura é a unidade da personalidade, aquilo que, depois de ter-se cindido na 

pluralidade das qualidades, dos movimentos e das experiências vividas, apresenta-se como sua 

proporção determinada”. Para melhor entendimento, o autor faz uma referência interessante 

entre a caricatura cordial ou humorística e a caricatura da acentuação artística do caráter: 

A caricatura cordial ou humorística não realiza completamente o conceito, fica no 

meio do caminho, por assim dizer, quando faz desencadear apenas momentaneamente 

aquele processo de equilíbrio que todavia, como promessa de reintegração à 

totalidade, continua ser perceptível atrás da atual desproporção (...) O excesso do traço 

singular quebra a unidade do Eu e proclama que essa deformação é sua forma durável, 

que é, por assim, dizer, sua normalidade, ou melhor ainda, apenas desse modo faz 

disso uma deformação. Justamente isso diferencia a caricatura da acentuação artística 

do caráter. Se o dramaturgo ou o escultor exprimem um traço do caráter ou um afeto 

de uma forma intensa e absoluta que a experiência real não apresenta, eles, ao mesmo 

tempo devem nos fazer sentir a universal grandeza existencial da personalidade à qual 

pertencem. Apenas como tal pressuposto essa intensificação unilateral não é 

desproporcionada (...). Apresenta aqui um significado profundo daquilo a que 

chamamos estilização. (SIMMEL, 2009, p. 200)  

 

Dessa maneira, a moda, pelas mãos dos criadores, se mostra como uma eficiente “lente 

de aumento” (recorrendo à expressão de Simmel) para o reconhecimento dessa unidade da 

personalidade que seria a caricatura. As tentativas formativas que não conseguem atingir tal 

síntese reconhecível – que seria a estilização - são marcadas por uma desproporção, isto é, ficam 

no meio de caminho, não atingem o êxito nas tentativas de plasmar seu modo de formar.  

Dentro desta ambiência que reivindica, a todo instante, elementos de um localismo 

mítico, desproporcional, Karina Facó108 - quando questionada sobre a maneira pela qual a 

Elementais situa sua assinatura, seu jeito de formar a partir das suas vivências com as culturas 

da Bahia - precipita-se a afirmar com veemência que “essa coisa de raiz baiana não tem muito 

a ver. A gente é um expectador do cenário de moda mundo dentro do nosso jeito”. Todavia, 

logo em seguida, a gerente de estilo109 - natural de Recife (Pernambuco), estado nordestino - 

                                                 
108 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
109  Id. 
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acrescenta enfatizando: “O que a gente traz de bagagem da cultura local é ter uma coisa especial, 

de fazer uma surpresinha, fazer a coisa do handmade no acabamento, no viés, numa 

personalização interna, mas nosso cenário é focado em mundo”.  

 

Figura 38 - Valorização do handmade e da estamparia nas divulgações da marca sinalizam para a diferenciação a partir do 

colorido, da natureza exuberante, da alegria e da sedução. Na legenda, observa-se ainda a preocupação em ressaltar a 

experiência da cliente como única/ exclusiva: “Vestido Floral + Bordado para ser a mais linda do final de semana”. 

  
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram nos dias 20 de fevereiro 

de 2017 e 20 de janeiro de 2017, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

A fala da gerente de estilo demarca essa preocupação recorrente dos estilistas e marcas 

nordestinos e baianos de serem continuamente vistos e reconhecidos exclusivamente a partir de 

estereótipos “demasiadamente frágeis para uma ampliação harmônica, mas não suficientemente 

fortes para rechaçar completamente tal ampliação” (SIMMEL, 2009, P. 201). Engajada na 

missão de ser desejada e consumida por mulheres brasileiras de todos os pontos de um extenso 

país, a Elementais, no primeiro momento, afirma não querer ver sua imagem associada aos 

marcadores culturais próprios a uma concepção representativa de Bahia. Ao mesmo tempo, 

descortina de modo despretensioso sua bossa, seu modo de formar que está – embora não 

deliberadamente assumido - em constante diálogo com as diversas Bahias inscritas no território 

baiano.  

A Bahia é um berço cultural muito importante significativo dentro do nosso Brasil. 

Eu trago essa raiz na arte. A gente sempre quer personalizar, trazer a arte para nossa 

roupa, seja num lacinho que vou colocar numa etiqueta, seja num swarovski que vou 

personalizar meu tamanho, seja num aviamento. Então, esse lado cultural artístico eu 

trago de uma forma cool. Sem ficar aquela coisa brejeira, é uma coisa mais 

internacional, mas não perde a raiz da originalidade. É a bossa, eu diria que é o 

perfume das nossas coleções, é aquele temperinho que você coloca por último que 
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faz seu prato brilhar e ter movimento, ter cor, ter vontade, ter brilho próprio. 

(KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS, grifos nossos) 110 

 
Figura 39 - Fachada da loja Elementais no Salvador Shopping, no período de lançamento da coleção Villa Tropical | Verão 

2017. Detalhe para as presenças do verde, branco e tons naturais de madeira, além do aparecimento de uma palmeira tropical 

ao centro da loja. 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo em 20 de setembro de 2016. 

 

Tal “perfume” pode ser percebido desde os detalhes da decoração da loja física (ver 

Figuras 39 e 40) – um dos principais cartões de visitas da marca para suas clientes - que explora 

elementos tropicais – palmeiras, verde, frutas, cores vivas e solares, mar, praia. Nas Figuras 39 

e 40, é possível reconhecer tais características para além do nome da coleção Verão 2017, 

batizada de Villa Tropical.  

As lojas ainda investem em um projeto arquitetônico fluído, ambientado em uma 

atmosfera acolhedora, com bastante madeira em tons naturais e muito branco, que estão sempre 

em harmonia com adornos, muitos feitos em materiais naturais, referenciais de uma poética de 

brasilidade. Como exemplo (Figura 40), compõem a cena os abacaxis de cerâmica pintada, 

cesto de palha e palmeira no centro funcionando como cabide. Detalhe para a palmeira natural 

que ilustra o Visual Merchandising da loja e surge ainda nas plotagens feitas nas paredes 

internas à decoração do ambiente.  

                                                 
110 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 



119 

 

 

 

Figura 40 - Visual merchandising nas lojas Elementais, no lançamento Villa Tropical | Verão 2017. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

no dia 15 de agosto de 2016 e 20 de agosto de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

O “perfume” aparece ainda de forma literal. A marca desenvolveu um aroma específico 

para perfumar suas lojas próprias e franquias. Ao entrar em uma unidade Elementais, a cliente 

é envolvida por um cheiro característico, suave, mas presente, que a leva imediatamente para o 

universo da marca.  

 

Figura 41 - Aromatizante Elementais disponíveis para compra nas lojas físicas e loja virtual

.  

Fonte: Site Elementais < http://www.elementais.com.br/> 

 

A fragrância foi criada exclusivamente para a Elementais e, como resposta para essa 

identificação entre as clientes, o aromatizante (ver Figura 41), que pode ser encontrado em 

sachê e vaporizador, passou a ser disponibilizado para venda tanto nas lojas físicas como na 

loja virtual.  

 

 

 

 

 

3.2 Elementais: Por um toque da bossa e do perfume baiano 
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Em 2011, Tininha Viana foi convidada pela equipe da Elementais para contribuir com 

o fortalecimento da imagem da marca que se mostrava fundamental em um contexto em que se 

investia na expansão nacional através da venda de franquias. “Comecei a trabalhar com a 

Elementais em um momento de criar um estilo e um conceito mais forte que fosse entendido 

nacionalmente. Teria que existir uma leitura para todos os estados”, conta a produtora de moda 

e stylist111. O primeiro passo, de acordo com Tininha Viana112, foi profissionalizar o trabalho, 

principalmente porque iria haver uma cobrança dos clientes da franquia.  

Pretendendo essa consolidação de estilo, foram convidados alguns profissionais do 

mercado para compor essa equipe, que envolveu - além da produtora e stylist Tininha Viana, 

das diretoras Maria do Carmo Queiroz e Emília Medauar e da gerente de estilo Karina Facó - o 

publicitário Marco Félix (Marco Design), o assessor de imprensa Estevão Terceiro, o fotógrafo 

Michel Rey e o maquiador Ricardinho Brandão. O trabalho de estreia foi para o Inverno 2011 

da marca baiana, quando foi convidada a modelo internacional e Angel Victoria Secret 113 

Juliana Martins que estrelou a campanha (Figura 42) divulgada para todo o país – incluindo 

anúncios publicitários na Vogue Brasil.  

Esse primeiro trabalho foi muito bonito. Nós trabalhamos com hipismo numa 

inspiração surrealista, imaginária dentro de um Haras, dentro do sítio Chuin, no litoral 

norte. A gente queria fazer uma coisa diferente, num lugar diferente, externa, fora do 

estúdio (...). O lugar era maravilhoso (...), a locação era muito incrível. A roupa era 

muito invernosa, tinha a ver com o que queríamos - esse posicionamento de marca 

nacional (...). Casou. Usamos efeitos especiais nas fotos (...) que deu um clima 

interessante. Para mim foi um dos melhores trabalhos. (TININHA VIANA)114 

 

A decisão por uma estreia nacional tendo como cartão de visita uma coleção de inverno 

- onde se investiu em peças pesadas voltadas para um clima frio que se distancia do dia a dia 

do nordestino e baiano - dialogava diretamente com uma demanda de mercado própria do eixo 

Sul e Sudeste.  

 

                                                 
111 Em entrevista concedida a autora deste estudo, em 14 de fevereiro de 2017.  
112 Id.  
113 Angel é a forma como as modelos escolhidas pela marca americana de lingerie Victoria Secret são chamadas ao serem 

selecionadas para desfilar suas coleções. Os desfiles shows da marca são aguardados anualmente pelo público e reúne as 

principais modelos do mundo. O casting das modelos que desfilam no grande evento fashion é aguardado com atenção pela 

mídia mundial. Para as modelos, participar do desfile show é um grande divisor de águas na carreira internacional. A modelo 

baiana Adriana Lima é uma das Angels da marca que se mantém no casting há alguns anos.  
114 Em entrevista concedida a autora deste estudo, em 14 de fevereiro de 2017. 
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Figura 42 - Campanha Inverno 2011 Elementais com a top internacional Juliana Martins. 

 
Fonte: Blog Juliana Martins < http://martinsjuliana.blogspot.com.br/2011/03/campanha-elementais-inverno-2011.html> 

 

 

A campanha acima (ver Figura 42) deixa bastante clara a vontade da Elementais de 

apresentar-se para além dos elementos típicos da cultura baiana (fugindo consideravelmente 

deles nesse primeiro momento) através de uma moda contemporânea, conectada com o mundo, 

que se pretende comunicar para todos; mas especialmente uma moda que comunica para o 

centro econômico do país – que se mantém determinante nesse ambiente fashion nacional. A 

campanha funcionou como um convite para que outras mulheres brasileiras se aventurassem e 

se enxergassem nas criações da Elementais, quebrando a barreira de uma imagem povoada pelo 

excesso desmedido para uma composição da aparência quando se pensa ou fala na criação 

regional.  

Em contrapartida, após o début - que intencionalmente buscou abrir as portas no 

disputado universo fashion do país, despertando a curiosidade do mercado e, sobretudo, das 

clientes - a marca volta a exibir um modo de formar colorido, divertido, descontraído que faz 

parte da sua natureza formativa. Para o Verão 2012, a Elementais convidou a top model 

internacional Schynaider Garnero para fotografar a campanha (Figura 43) em um cenário que 

conversa diretamente com o modo Elementais de ser.  

A gente não buscava um tema, mas buscava um lifestyle da Bahia (...), como existe o 

lifestyle carioca, que a Elementais conseguisse comunicar isso através da imagem (...). 

As outras produções sempre foram mais leves, em Buraquinho, Busca Vida. Mas 

sempre passando esse lifestyle de conforto, lazer, descontração. A consumidora 

anterior a esse trabalho era muito mais velha. Eu achei que precisava renovar a 

imagem da marca. Se a imagem da marca envelhece, a própria cliente não vai comprar 

mais. Porque ela precisa se identificar com algo novo, fresco. Então, esse perfume de 
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juventude, de descontração a gente conseguiu, através da imagem. (TININHA 

VIANA) 115 

 

Figura 43 - Campanha Verão 2012 Elementais com a top internacional Schynaider Garnero. 

 
Fonte: Blog Perfume e Moda < http://perfumemoda-bobpires.blogspot.com.br/2011/10/ 

hype-tropical-na-elementais.html> 

 

 

Na Elementais, o realce de traços que fazem parte de uma construção imaginária de 

Bahia funciona como um marcador significativo na consolidação do seu estilo em um momento 

decisivo para o posicionamento de marca. Para Cidreira (2014, p. 85), “experimentamos, na 

contemporaneidade, uma dinâmica que gira em direção à imposição de uma personalidade 

diante de tanta massificação. E aqui a moda encontra um lugar extremamente confortável”. Em 

acordo com os pensamentos da autora, reconhece-se na Elementais, a partir das suas diversas 

tentativas formativas, um esforço para a construção de uma “unicidade” que se consolida 

através das suas relações interculturais, evidenciando-se traços identitários próprios de sua 

inscrição baiana.  

A escolha da Elementais por imprimir na sua assinatura fragmentos de “um jeito que 

nenhuma terra tem” 116 foi um dos caminhos que a marca percorreu para alcançar uma 

autenticidade, uma singularidade, ou melhor, uma maneira “de aparecer na multidão” 

(CIDREIRA, 2014, p. 86).  

                                                 
115 Em entrevista concedida a autora deste estudo, em 14 de fevereiro de 2017. 
116 Canção “Você já foi a Bahia?” gravada e lançada por Dorival Caymmi em 1941 na Rádio Tupi. 
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Porém, concorda-se com Miguez (2002), que esse “jeito que nenhuma terra tem” deve 

ser reconhecido a partir de um movimento intenso, ininterrupto no qual não há como se apegar 

a determinismos.  

Se “existe algo de peculiar à Bahia”, se ela tem um “jeito que nenhuma terra tem” – e 

não temos razões para duvidar seja da observação de professores, seja da sensibilidade 

de poetas-compositores – é bom lembrarmos que é esse um jeito cuja substância se 

alimenta dos tons fortes do intenso trânsito de culturas que gestou o colorido 

compósito transcultural chamado Bahia. (MIGUEZ, 2002, p. 60) 

 

Vale reconhecer, assim, o esforço da marca em procurar caminhos para exibir uma 

assinatura sem cair na armadilha do excesso desmedido de uma caricatura cordial ou 

humorística que não realiza completamente o conceito, como assertivamente defendido por 

Simmel (2009).  

Ao se ponderar sobre a insinuante117 Bahia que se mostra nas coleções da Elementais, 

merece recorrer às palavras de Márcia Ganem, uma das designers baianas mais representativas 

quando se fala em uma moda feita no estado equilibrando tradição, criatividade para uma 

longevidade. Em livro lançado recentemente Design dialógico: Gestão criativa, inovação e 

tradição (2016), a estilista apresenta o conceito de design dialógico como um sugestivo 

caminho para se pensar nos processos formativos dentro de uma ambiência tão plural.  

 

Figura 44 - Renda Flor de Maré, desenvolvida com as rendeiras de Saubara (Bahia), cuja base técnica é a mesma da 

tradicional renda de bilro. Márcia Ganem modifica o insumo (troca o algodão pela fibra de poliamida); e inova na forma e no 

desenho, criando um efeito diferenciado, além de aperfeiçoar o tempo para a confecção da renda. 

 
Fonte: Correio 24 Horas; Foto por Ricardo Fernandes <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/coluna-vip/noticia/vip-

marcia-ganem-lanca-exposicao-e-livro/?cHash=4c8069986ec721fd132b9b932fae15d8> 

                                                 
117 Persuasiva, convincente, sedutora.  
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Após cerca de uma década de trabalhos realizados com comunidades tradicionais, 

associando pesquisa ao desenvolvimento de uma metodologia para o design dialógico, Márcia 

Ganem (2016, p. 17) acredita que “criar materialidades no mundo contemporâneo é um grande 

desafio e uma grande contribuição do design para a sociedade”. Referindo-se a Márcia Ganem, 

especificamente, suas criações propõem uma sinergia entre inovação e tradição, entre designers 

e artesãos que fortalece o design e, por sua vez, contribui para a sustentabilidade e manutenção 

das tradições e comunidades que as mantêm. 

Não se busca, ao apresentar aqui a proposta de Márcia Ganem, incutir que a Elementais, 

uma empresa essencialmente de confecção, siga os mesmo passos traçados pela criadora para 

que haja uma conversa entre a cultura local e seu design de moda. Mas, enfatizar que as 

tradições sem mantêm vivas em contato como novas práticas sociais, econômicas, culturais e 

ambientais, e são ressignificadas a todo instante, de diversas maneiras, através de diferentes 

tentativas. 

A vida dos produtos, mesmo relacionados a tradições, está sujeita à manutenção 

desses, vivos dentro da dinâmica cotidiana. Podemos ter um produto tradicional 

importante, mas se ele não se faz presente e necessário no espaço contemporâneo, se 

ele perde o uso e função, possivelmente ele pode se extinguir (...). A inovação é um 

valioso instrumental para ampliação de possibilidades de novas formas, funções, usos, 

em busca da renovação dos saberes e fazeres tradicionais, sendo capaz de ancorar 

produtos vivos no espaço contemporâneo, que falam sobre suas histórias e cultura. 

(GANEM, 2016, p. 47)  
 

Pensando sobre essas novas dinâmicas, é imprescindível também mencionar a conexão 

de uma moda feita regionalmente atenta às demandas sócio ambientais. Luciana Galeão é um 

dos nomes da Bahia que investe em pesquisa de matérias-primas alternativas a fim de 

desenvolver inovações em técnicas artesanais. Em 2010, iniciou um ciclo de parcerias com 

instituições sociais e empresas privadas desenvolvendo projetos e atividades, usando como 

plataforma os resíduos sólidos recicláveis, transformados através do design em produtos de alto 

valor agregado e, consequentemente, poder de comercialização. Atualmente, está à frente da 

capacitação de artesãos e tecelãs que fazem parte do projeto Bahia Revoluções Criativas, 

iniciativa do Instituto ACM (Antônio Carlos Magalhães) que atua através de três armazéns 

criativos: Armazém Capoeira, Armazém Tear e Armazém Pelô Design.  

Estou fazendo uma qualificação com aproximadamente 40 a 50 artesãos e tecelãs do 

Pelô Design e da tecelagem. Sabemos que não adianta somente qualificar o produto, 

quando não se tem acesso ao mercado. Por isso o projeto tem o objetivo de estimular 

a formação de um coletivo para fortalecer o mercado. (LUCIANA GALEÃO, 

DESIGNER)118 

 

                                                 
118 Em conversa com a autora deste estudo, em 10 de março de 2017.  
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Para tanto, a designer prevê que, em abril de 2017, passará a funcionar no Centro 

Histórico de Salvador (em frente ao Terreiro de Jesus) a loja Armazém Pelô Design que servirá 

como uma incubadora para atender a esses artesãos que precisam ter acesso ao mercado para 

vender seus produtos. “A loja será multifuncional para comercializar o produto tangível (feito 

de forma artesanal com material de reuso), e servir de espaço para os artesãos e tecelãs 

venderem o conteúdo (palestras, oficinas, pocket shows)”, conta119.    

. 

Figura 45 - Sandálias, bolsas e luminárias feitas com reaproveitamento de resíduos de banners através de técnicas de cestaria 

e tecelagem. As peças foram criadas pela designer Luciana Galeão em parceria com a Coopertêxtil, cooperativa de 

costureiras e tecelãs 

 
Fonte: Divulgação Luciana Galeão. Imagem para divulgação disponibilizada por Luciana Galeão à autora deste estudo. 

 

 

3.2.1 Estilo Elementais: colorido, vivacidade, movimento 

 

É fundamental apontar a importância do consumo, sobretudo, nesse jogo característico 

de singularidade e imitação na sociedade contemporânea, para uma compreensão da afirmação 

de um modo de formar único. Um consumo, como já pontuado neste estudo, perpassado por 

sentimentos, emoções, para além das necessidades. Conforme defendido por Campbell (2006, 

p. 53), “o verdadeiro local onde reside a nossa identidade deve ser encontrado em nossas 

reações aos produtos e não nos produtos em si”. O autor acredita que monitorando a reações do 

indivíduo aos produtos, observando o que agrada ou não agrada, é o caminho pelo qual esse 

sujeito vai descobrir seu verdadeiro eu. Então, para o autor (2006, p. 57), através da exposição 

às experiências, que produzem uma reação emocional em nós, é que o sujeito alcança uma 

autenticidade da sua existência.  

                                                 
119 Em conversa com a autora deste estudo, em 10 de março de 2017. 
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Figura 46 - Elementais explora nos seus canais de comunicação imagens que buscam despertar nas suas clientes reações 

sensíveis e emocionais. Uma estratégia sedutora em um contexto contemporâneo em que o sujeito consome como meio para 

relacionar-se consigo mesmo e com o mundo a sua volta. 

 
 

Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

nos dias 04 de janeiro de 2017, 17 de julho de 2016 e 20 de abril de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Em Da leveza: rumo a uma civilização sem peso (2016), Lipovetsky defende que, com 

a modernidade, impõe-se uma economia da “hipermoda”, em que a moda reina de forma 

generalizada, funcionando com espécies de tentáculos que tomam, além dos objetos, diversos 

universos, dentre eles, publicidade, alimentos, lazer, música, esporte, mídias. Ao mesmo tempo, 

segundo o autor (2016, p. 44), “a economia da hipermoda coincide com a generalização do 

princípio da sedução estética aplicado aos bens de consumo”.  

Em toda parte se afirma a exigência de uma atmosfera criativa, de diversificação, de 

personalização destinada a favorecer a compra-prazer e o gosto pela mudança. Por 

meio do fun-shopping, que deseja fazer do ato da compra um divertimento, o momento 

é o das estratégias do “reencantamento” das lojas, das animações interativas, da 

atração dos sentidos por intermédio de odores, cores e músicas. (LIPOVESTSKY, 

2016, p. 45, grifo do autor)  

 

Compreendendo essa dinâmica, a Elementais aponta para uma construção do seu DNA 

a partir do entendimento de que suas clientes criam suas próprias realidades, elas “são 

responsáveis pela criação das condições necessárias para suas experiências de consumo” 

(CAMPBELL, 2006, p. 59). “Eu quero uma roupa que não é tão curta, mas eu valorizo um 

decote, porque a cliente gosta de usar. E eu apresento esse produto com uma estamparia que é 

nossa cara. Um casamento muito feliz, muito ordenado”, afirma Karina Facó 120. Pode-se 

considerar que essa compreensão da gerente de estilo da Elementais faz parte de um processo 

                                                 
120 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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cognitivo que os designers, engajados na contemporaneidade, empregam para planejar e 

executar suas atividades formativas.  

Tenho as horas de escritório, mas minha rotina de trabalho não se encerra quando eu 

saio daqui (...). Eu respiro moda integralmente na minha vida (...). Durmo 

impulsionada pelas redes sociais, pelo ambiente virtual. E isso não se acaba. Minha 

rotina de pesquisa é diária e assídua. Tem a parte de pesquisa visual. Faço muitas 

viagens para o exterior, viagem para São Paulo e Rio assiduamente, todo mês passo 

lá dois ou três dias. Vou muito a Belo Horizonte, viajo para o Nordeste para 

desenvolver, porque Fortaleza tem se mostrado importante (é um dado legal). 

Inclusive nós temos parceiros lá desenvolvedores de jeanswear. O polo têxtil no Ceará 

está muito grande, tem muitos desenvolvedores. (KARINA FACÓ, GERENTE DE 

ESTILO ELEMENTAIS) 121 

 
Figura 47 - As imagens mostram, de forma divertida, umas das ferramentas que a Elementais explora a fim de manter uma 

conversa com suas clientes, reafirmando a todo tempo que está atenta aos seus desejos, suas emoções e necessidades: toques 

de tendências, sensualidade sutil, valorização das formas e movimento. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

nos dias 31 de agosto de 2016 e 16 de fevereiro de 2017, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Artista plástica, a sócia fundadora e diretora de estilo Maria do Carmo Queiroz completa 

a parte criativa da empresa, atuando com Karina Facó desde a escolha da temática das coleções 

às provas finais das peças piloto. Em sintonia, a diretora de estilo e a gerente de estilo têm a 

missão de, a cada coleção, inovar em suas criações e, ao mesmo tempo, manter a assinatura da 

marca reconhecível. Para tanto, o encadeamento de ações é marcado por diversas reuniões, 

conversas, pesquisas intensas a fim de alcançar - conforme bem pontuado por Pareyson (1993, 

p. 79) - aquele momento do insight, em que, após diversas tentativas, dúvidas, erros, o artista 

passa a estar em companhia da obra. Esse momento do insight pode ser percebido no 

                                                 
121 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
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depoimento de Karina Facó ao se referir à conversa com Maria do Carmo Queiroz que ratificou 

a suspeita da designer e da artista plástica sobre a escolha do tema para a coleção Verão 2018, 

que a marca já começou a desenvolver:  

A gente estava conversando, discutindo semana passada. Aí eu falei: “eu quero fazer 

isso no verão”. Então, Maria do Carmo disse: “embasado em quê?”. Eu dei uma 

explicação bem básica, bateu o sino, me deu vontade de fazer isso. Basicamente não 

é uma tendência, um nome que os birôs de estilo122 estão denominando na coleção. 

Na sexta, ela disse: “olha que coincidência, minha filha arquiteta está começando a 

comercializar umas bolsas e almofadas e o tema que ela vai fazer para a coleção é o 

mesmo que você está com vontade”. Eu fico muito feliz porque a gente abraça uma 

coisa que será inspiração. Aquela coisa que é o coolhunter123. A gente caça mesmo 

aquilo que vai acontecer. Então, Do Carmo complementa. Nossa parceria é muito 

importante, porque uma completa a outra. Eu tenho esse apelo visual e comercial 

muito importante, sou meio que uma coolhunter, identificando aquilo que vai ser 

desejo. Ela vem nessa parte técnica. Inclusive, quando ela começou a Elementais, 

quem modelava era ela. Ela dá esse apoio. Ela tem uma sensibilidade que é muito 

importante, sobretudo para a modelagem. Na prova de roupa, ela está aqui quase todos 

os dias fazendo comigo, além de dar esse apoio muito importante para as meninas da 

modelagem. (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS) 124 

 

Hoje, conforme ressaltado por Karina Facó125, Maria do Carmo fica muito focada no 

acabamento, na parte de prova de roupa, modelagem, no beneficiamento, além de fazer a 

curadoria das oficinas de bordado. Para Tininha Viana126, Maria do Carmo sempre gostou do 

manual, do tricô e com a chegada de Karina Facó, a artista precisou se adequar ao comercial. 

“Ela era muito mais atrevida. Hoje, ela segue um ritual criativo, comercial”, afirma a produtora 

e stylist127 que trabalhou diretamente com Maria do Carmo e Karina Facó. 

Na empresa, os setores de estilo (incluindo diretoria e gerência), modelagem e pilotagem 

dividem um espaço integrado com o objetivo de dialogarem constantemente e otimizarem as 

decisões e a produção. Após o desenvolvimento dos croquis, associados à ficha técnica, os 

desenhos de moda com todas as informações técnicas128 passam à modelagem e, em seguida, 

para a criação da peça piloto (peça para prova e ajustes necessários antes do início da produção). 

Após a peça piloto ser aprovada no setor de estilo, segue para o setor de facção. Segundo Karina 

                                                 
122 Birôs de estilo ou bureaux de estilo são empresas do setor de moda especializadas em pesquisa de tendência. Eles 

disseminam as principais propostas para os designers, marcas e demais agentes do setor. O que garante um universalismo nos 

lançamentos mundo afora.  
123 Tradução literal: Caçador legal. No setor, refere-se ao caçador de tendências. O coolhunter tem como objetivo prever 

tendências e buscar inovações dentro de um nicho ou de uma empresa. 
124 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
125 Id. 
126 Em entrevista concedida a autora deste estudo, em 14 de fevereiro de 2017. 
127 Id. 
128 Uma ficha técnica precisa ter alguns itens essenciais para passar ao setor de modelagem: Cabeçalho (nome da empresa, 

coleção, código de referência, nome da peça, grade de tamanho); tamanho da peça-piloto e lacre (quando a peça piloto é 

provada, recebe um lacre e esse número vai para a ficha);  desenho técnico (frente e costas, a depender do modelo, vista lateral 

e destaque em detalhes) ; descrição da peça para formas (decote, cava, comprimento e acabamentos); principais matérias-

primas; etiquetas com orientações de lavagem e composição.  
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Facó129, a faccionista (oficina de costura terceirizada) faz uma primeira peça que passará pela 

aprovação do setor e, somente após essa prova, a oficina parceira pode iniciar a produção em 

escala. 

 

Figura 48 - Ficha técnica sendo feita no setor de estilo da Elementais. 

 
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Figura 49 - Abaixo, setor de pilotagem e quadro com molde em execução pela equipe de modelagem, da esquerda para a 

direita respectivamente. 

 
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Para o pesquisador americano Charles Burnette (SEBRAE, 2017), esse processo de 

pensamento crítico e criativo que permite organizar informações e ideias, tomar decisões, 

aprimorar situações e adquirir conhecimento é conhecido como design thinking (pensamento 

do design). Apesar de ser uma expressão bastante utilizada na contemporaneidade, sobretudo 

no design de moda, Vilém Flusser (2007, p. 183) - conforme apresentado no capítulo 2 - já 

anunciava essa responsabilidade do designer como performer capaz de funcionar como uma 

ponte entre dois mundos: o mundo das artes e o mundo da técnica. Para ele, a cultura moderna 

(burguesa) fez uma separação brusca entre esses dois mundos e, consequentemente, a cultura 

se dividiu em um ramo científico (duro e quantificável) e um ramo estético (brando e 

qualificador). Contudo, através do design, foi possível reaproximar esses dois mundos.  

                                                 
129 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
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E por isso o design significa aproximadamente aquele lugar em que a arte e a técnica 

(e, consequentemente, pensamentos, valorativo e científico) caminham juntas, com 

pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura. (FLUSSER, 2007, 

p.184) 

 

Vale fazer, nesta ocasião, um paralelo às estratégias produtivas da Vivire130 - marca 

baiana também focada, assim como a Elementais, em um posicionamento nacional - que se 

apoia no conceito de design thinking para desenvolver suas coleções. 

O Design Thinking é a forma de perceber o todo no processo de projetar que deve ser 

inerente ao profissional designer, utilizada por outros profissionais como um método 

de inovação para solucionar problemas. A imersão e a empatia são ferramentas 

importantíssimas para se chegar às respostas que se busca. Num processo criativo, 

estas duas etapas fazem com que o desenvolvimento de qualquer coisa seja muito mais 

assertivo, considerando que as informações coletadas são reais e os hábitos e 

comportamentos dos usuários são identificados e não julgados. O consumidor é o 

protagonista e sua história deve ser compreendida como tal para proporcionar uma 

relação afetiva entre o indivíduo e uma marca. (PHAEDRA BRASIL, DESIGNER 

THINKER, grifos do autor)131 

 

Com base nessa ancoragem metodológica, a consultora de moda e mercado Phaedra 

Brasil132, desenvolveu um trabalho com a Vivire a fim de “definir o mix de produtos, adequando 

sua capacidade produtiva e elencando valores tangíveis e intangíveis que se fariam presentes 

como códigos estilismos (características específicas dos produtos de uma marca)” 133. A partir 

de uma imersão, foram identificados como valores tangíveis as estampas exclusivas e a 

modelagem com qualidade na sua vestibilidade (principalmente para a moda praia); já como 

valores intangíveis o contraste de cores agregado aos temas das coleções interpretados como 

alegria e o jeito de ser do baiano. Com tais constatações, a marca passou a enfatizar esses valores 

nos seus produtos, no Ponto de Venda (PDV), no Visual Merchandising (VM) e na 

comunicação, criando uma unidade no seu modo de formar.  

A marca hoje possui produtos atemporais. O desenvolvimento e criação das peças 

passaram a ter, além da construção estética, a preocupação em estabelecer conexões 

sensoriais com o cliente. A roupa Vivire passou a fazer parte dos momentos em que 

estão presente na vida das pessoas e não mais apenas como uma peça que o indivíduo 

veste porque estava na moda naquele período. No imaginário de cada um, a marca 

passou a ser a experiência de um momento único. Esta relação e significado se dão 

através dos valores tangíveis e intangíveis. (PHAEDRA BRASIL, DESIGNER 

THINKER, grifos do autor)
134 

 

                                                 
130 A Vivire nasceu em 1997, na Praia do Forte (litoral norte da Bahia), onde abriu sua primeira loja. A marca se auto define 

como fiel ao calor da Bahia: “É sempre alta estação pra quem tem a alegria, a simplicidade e a beleza no seu jeito de viver. A 

Vivire está no caminho de quem sabe e quer aproveitar o frescor e do calor dos trópicos do melhor jeito”. Produz biquínis, 

roupas, acessórios e objetos de decoração. (VIVIRE, 2017) 
131 Em entrevista concedida para a autora deste estudo, em 15 de março de 2017.  
132 Phaedra Brasil é designer, professora, consultora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC – Bahia).  
133 Em entrevista concedida para a autora deste estudo, em 15 de março de 2017. 
134 Id. 
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Figura 50 - Desfile Vivire no Bahia Moda Design 2013135 

 
Fonte: Site Andrea Velame 

 < http://andreavelame.com.br/vale-conferir/bahia-moda-design-hoje-tem/> 

 

 Esse contraponto com a Vivire é significante para pensar essa preocupação em 

estabelecer conexões sensoriais com o cliente através do fortalecimento do estilo, porém dando 

à cliente possibilidades de ressignificar a informação proposta pela marca, utilizando-a como 

vetor expressivo para apresentar-se para si e, em especial, para o outro. Ao longo dos seus 25 

anos de mercado, a Elementais vivenciou uma mudança no tipo de negócio desenvolvido - de 

empresa de pronta entrega passou ao modelo de lojas de rua e, a partir de 2005, investiu no 

business de franquia com lojas também em shopping center. No entanto, segundo a gerente de 

estilo da marca Karina Facó136, o produto se manteve.  

A gente conseguiu manter a essência dele até hoje. Mesmo quando nós éramos pronta 

entrega, a gente sempre quis pincelar aquilo que estava acontecendo no cenário mundo 

de moda com preços convidativos. Nesse primeiro momento de pronta entrega, a 

gente realmente era muito mais convidativo. Por quê? A gente não tinha a estrutura 

fabril como temos hoje, em termo de tudo, impostos, estrutura, pessoas, maquinário. 

A Elementais cresceu e com isso cresce toda essa estrutura fabril. Hoje, a gente pratica 

preço de uma marca, não chega a ser preço de marca nacional top como a gente vê 

por ai, mas existe sempre aquele cliente que fica atrelado àquele momento que a 

Elementais era uma pronta entrega. Com certeza, nosso ticket médio era mais baixo 

naquele momento. Mas com uma justificativa plausível. Nós não tínhamos um 

investimento em modelagem, esse investimento todo que temos em maquinário, em 

oficinas, treinamento (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)137 

 

                                                 
135 Evento realizado pelo Sindvest, com patrocínio do Senac, FIEB-Senai e Sebrae, que tem como objetivo destacar a produção 

local em suas mais variadas vertentes. A última edição do Bahia Moda Design aconteceu em 2014. Nos anos de 2015 e 2016, 

o evento não foi realizado. Para 2017, a assessoria de comunicação da Fecomércio-Bahia não tem ainda uma posição sobre a 

realização de uma nova edição. A principal justificativa para a não execução do projeto nos últimos dois anos foi o momento 

de recessão econômica vivida pelo país atualmente.  
136 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
137 Id. 
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Importa aqui chamar a atenção para a preocupação da baiana Elementais em manter-se 

fiel a seu modo formativo, apesar das mudanças necessárias para um crescimento sustentável, 

apoiado em investimentos em tecnologia, em mão de obra qualificada, profissionalização nas 

transações comerciais, planejamento econômico e em comunicação para um eficiente 

posicionamento da marca. O processo criativo, com custos de produção mais baixos que 

acompanhava uma lógica empresarial mais enxuta, ganhou novos contornos; inserindo-se em 

um cenário de produção em grande escala. 

Para Tininha Viana138, o aumento do ticket médio da marca causou um impacto bastante 

significativo para muitas clientes. “As pessoas vinham me falar: ‘Tininha, está muito bacana a 

roupa, mas está cara’. Mas foi um investimento que eles fizeram muito grande”, afirma a 

produtora e stylist; ressaltando ainda tratar-se de uma ação conjunta com campanhas que 

deveriam seguir um alto padrão para serem veiculadas em publicações como a Vogue Brasil, 

lookbooks139 (cerca de três ou quatro por coleção), além das outras ações que acompanhavam 

o lançamento das coleções, como o Visual Merchandising. 

Ela [Elementais] também nasceu com esse sentimento mais artesanal, com preços 

mais inferiores, mas quando você entra num patamar que você vai pagar impostos, 

que você investe em modelistas – hoje eu tenho quatro modelistas trabalhando 

internamente pilotando – eu não tenho como ter um preço da época que minha diretora 

modelava as peças. É muito natural, de todas as marcas. (KARINA FACÓ, 

GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)140 

 
Figura 51 - Setor de Pilotagem, onde atuam hoje quatro modelistas executando as peças pilotos que  

servirão de base para a produção em larga escala. 

  
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

 

                                                 
138 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 14 de fevereiro de 2017.  
139 Livro de looks, um catálogo que geralmente é feito por coleção, onde é possível conhecer todas as peças e suas possibilidades 

de composição de um visual. As fotos seguem a um padrão com fundo branco (still) para facilitar a circulação e a manipulação 

das imagens internamente e para divulgação. Sua produção normalmente envolve uma equipe integrada de direção de estilo, 

marketing, produção, beleza, modelo, costureiras, assistentes e apoio. A depender do número de produções, as sessões podem 

durar mais de um dia.  
140 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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Por outro lado, o insight daquele que seria seu público alvo foi afirmativo. A cliente 

compreendeu essa transição e continua identificando-se com o DNA evolutivo da marca. O que 

é fundamental para que se mantenha saudável economicamente, apesar dos altos e baixos 

próprios do mercado.  

Assim como a Elementais, nota-se que essa cliente está em constante movimento. É uma 

mulher madura, sabe o que quer, é independente e - como Tininha Viana destacou - que quer 

algo novo, fresco. A mulher Elementais está engajada na interculturalidade típica 

contemporânea. Ela se permite experienciar conexões múltiplas, possíveis através da sua 

exposição a um mundo onde a informação é acessível, dinâmica e abundante.  

 

Figura 52 - Coleção cápsula Special Urban que compõe a coleção principal Villa Tropical Verão 2017 Elementais. A marca 

apresenta alternativas para a composição da aparência, fugindo de uma proposta que é declaradamente mais voltada para o 

lazer, para demarcar de diferentes maneiras um espaço no cotidiano dessa cliente que tem uma vida ativa em família e 

profissionalmente. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

nos dias 13 e 14 de setembro de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Voltando às palavras de Canclini (1998, p. 84) apresentadas no início deste estudo, é 

impossível adotar a ideia de mimese de modelos que vêm de fora e/ou ainda reivindicar 

soluções para os incontáveis nós característicos às culturas na América Latina. Ele lembra que 

toda cultura é resultado de uma seleção e de uma combinação, que é renovada a todo instante. 

“Dito de outra forma: é produto de uma encenação, na qual se escolhe e se adapta o que vai ser 

representado, de acordo com o que os receptores podem escutar, ver e compreender”, 

complementa o autor (1998, p. 201). Referindo-se especialmente a um ambiente híbrido como 

a Bahia, a perspectiva de Canclini pode ser ratificada nas palavras da gerente de estilo da 

Elementais ao afirmar que existe uma preocupação em apresentar opções para uma mulher 

conectada e aberta a novas possibilidades: 

A empresa nasce da confecção de camiseta, parte para a modinha, mas esse público 

alvo nunca perdeu a essência. A marca sempre teve esse público de 35 a 45 anos 

vendendo jovialidade em termo de colorido, fazendo um decote aqui outro ali, mas 

nunca foi uma marca teen, nem para uma mulher de 20 anos. Esse público alvo se 
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manteve fiel até a data de hoje. Cronologicamente falando, não quer dizer que uma 

pessoa de 50 e 55 não consuma na Elementais. Ela tem a idade cronológica mais 

avançada, mas comportamento de uma mulher de 40. A gente é focada naquela mulher 

que vive em família, geralmente é casada com filho e que busca uma roupa para o 

lazer. Não é a roupa do habiller e nem tão pouco a roupa que ela trabalha. Se 

eventualmente ela trabalha de uma maneira mais divertida – ela é uma arquiteta, uma 

artista plástica – ela vai se vestir de Elementais de domingo a domingo, inclusive nos 

dias de trabalho. Se ela é uma executiva, uma advogada, trabalha no banco, ela vai 

compor o look com o garimpo que ela pega para a Elementais no trabalho. Mas o 

nosso foco, nosso maior desejo é vender, vender realmente a roupa do lazer da cliente. 

E esse público alvo perdura até hoje.  (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO 

ELEMENTAIS)141 

 
Figura 53 - Publicação na rede social Instagram sugerindo uma composição de aparência que também configura o estilo da 

marca, que é, normalmente, dedicado ao lazer, às horas vagas dessa mulher Elementais que tem uma vida profissional 

intensa. Além do look com peças de vestuário mais sóbrias, a marca apresenta opções de acessórios para complementar a 

produção. Uma forma também de facilitar o dia a dia da cliente. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram em 03 de junho de 2016. 

 

Como gerente de estilo, Karina Facó – o que pode ser observado na sua declaração acima 

- tem perspicácia para reconhecer o espírito fluído da sua cliente ao assumir que essa mulher 

Elementais se apresenta ao mundo através dos seus sentidos e experiências de vida. No seu dia 

a dia, ela assume papeis diferentes que vão se moldando, remodelando, alguns até mesmo são 

esquecidos, como uma verdadeira bricolagem. Segundo Karina Facó142, a cliente Elementais 

circula em outras marcas que estão também associadas ao seu perfil, àquele voltado para a 

criação de roupa feminina para mulheres 35 e 45 anos. Atualmente, as concorrentes diretas da 

marca são a Le Lis Blanc, Bobstore e Shoulder e, em menor impacto, a Maria Filó. Todas elas 

estão locadas no Sudeste do país e mantém uma imagem bem posicionada no mercado nacional 

com lojas nas principais cidades do país.  

A gente começou de uma forma inspiracional. Depois foram feitos dados estatísticos 

que comprovaram o nosso cliente fiel, que tem a maior fatia de faturamento (...). Sem 

falar que o nosso maior desejo é essa fatia de mercado, que é escassa, falando de 

                                                 
141 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
142 Id. 
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estratégia. É importante a gente fazer roupa para esse cliente, porque hoje eu tenho 

duas ou três concorrentes fieis que fazem com o preço mais alto que o nosso. 

(KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)143 

 

 Por um lado, a Elementais se diferencia ao estar inscrita no Nordeste, na Bahia e, a partir 

dessa exposição regional, arrojar-se em uma moda carregada em cores, flores, alegria - ou 

melhor, da bossa e do perfume baiano (Figura 54); além de explorar praticidade através de 

tecidos tecnológicos, modelagens amplas que imprimem fluxo e peças pontuais para 

composições mais sóbrias e atemporais.  

  
Figura 54 - Elementais explora na impressão do seu estilo cores, alegria, vivacidade a partir de influências de uma bossa 

baiana: Atenção ao uso do branco total pela modelo, assim como o uso do colar em formato de concha por uma modelo 

morena, “cor de canela”, tendo como pano de fundo plantas típicas da fauna tropical brasileira. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

nos dias 27 de dezembro de 2017 e 25 de fevereiro de 2017, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Karina Facó144 ressalta ainda que a Elementais conseguiu enxergar essa mulher, que se 

mantém firme ao longo dos anos, oferecendo um preço mais competitivo do que as ofertas de 

mercado no segmento: “Hoje (o preço competitivo) é a nossa vantagem em relação ao mercado, 

sem falar da nossa alegria, nosso divertimento, essa coisa da estampa, dessa vivacidade, desse 

tempero, dessa bossa e na riqueza dos acabamentos e dos detalhes”.  

A Le Lis Blanc, a Bobstore, Shoulder são bem dentro do nosso perfil. A Maria Filó 

tem um pouco, nesse momento girlie, mais romantiquinho (...). Em termo de preço, 

quem fica mais na briga é a Shoulder, as demais têm um patamar mais alto. A Shoulder 

é mais paulistana, nós somos mais cariocas. A Le Lis tem uma base mais avançada, 

sofisticada em termo de matéria-prima. É mais caro, o cliente quer pagar mais. Na 

Elementais, se eu trago esse material, é bem mais caro, o cliente não vai querer pagar. 

Então eu vendo a roupa de lazer. Tem essa diferença do material, não é que nosso 

material é inferior, mas a gente não vem com a linha de seda pura, a gente não trabalha 

com esse patamar, até porque o estilo de nossa cliente é mais solto. (KARINA FACÓ, 

GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)145  

                                                 
143 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
144 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017.  
145 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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Porém, simultaneamente, precisa estar atenta à necessidade de acompanhar o ritmo 

dessa cliente e, principalmente, estar atenta às possibilidades de afetar novos públicos, inclusive 

os mais jovens a fim de conquistar novos segmentos no mercado. Tininha Viana, inclusive, faz 

questão de enfatizar essa preocupação como produtora que trabalhou com a marca por 

aproximadamente três anos: 

Eu tinha muito problema com a modelagem. A modelagem da Elementais é grande. 

Eu mudava um pouquinho, às vezes eu transformava essa roupa em uma roupa justa, 

curta (...) fazia uma verdadeira moulage. Porque as modelos 36 tinham que vestir a 

roupa 38. Eu queria atrair um público mais jovem, as filhas dessas mulheres 

precisavam também comprar. E elas poderiam estar comprando da Elementais numa 

boa. Acho que o próprio público, os franqueados foram exigindo certas peças. 

(TININHA VIANA)146 
 

De olho na importância de ampliar seu mercado, a Shoulder, principal concorrente da 

Elementais no quesito preço e estilo, anunciou, em julho de 2016, aquisição da marca Pop Up 

Store, criada em 2009 pela Fabiana Justus e Dani Mattar. A Pop Up Store tem uma trajetória 

de sucesso no segmento fashion brasileiro, principalmente entre o público feminino dos 20 aos 

30 anos de idade. Presente em cerca de 60 pontos de venda no Brasil, a Shoulder enxerga a 

aquisição da Pop Up Store como “uma oportunidade de desenvolver uma experiência de varejo 

absolutamente diferenciada e inovadora (...). Acreditamos que esse é o momento ideal para 

conquistar espaço e participação de mercado", afirma Beny Majtlis, CEO da grife, em entrevista 

para o site da Vogue Brasil (2017), em 28 de julho de 2016.  

Observando as fotos das campanhas para o Verão 2017 da Shoulder e Elementais 

(Figura 55), consegue-se apreender algumas aproximações e distanciamentos. Apesar das duas 

fotos estarem ambientadas com muito verde, em uma proposta mais leve, casual para a 

temporada mais quente do ano, nota-se o colorido acentuado no tratamento da imagem para a 

campanha da marca baiana. A luminosidade e a descontração aparecem mais em contraste na 

Elementais, enquanto a marca paulista propõe um cenário mais discreto, sóbrio.  

Há uma aproximação, no entanto, quanto às estampas e modelagens que brincam com 

mix de texturas entre florais e geometrias. As duas utilizam o azul como base na cartela de 

cores; contudo, na Shoulder, o azul surge em tons mais escuros, enquanto na Elementais, são 

nuances mais vivas. Vale ainda pontuar a escolha das modelos. Na Elementais, a maquiagem e 

o cabelo transmitem mais luminosidade, é uma mulher mais solar. Já a modelo Shoulder é uma 

mulher mais discreta, com uma maquiagem mais suave. 

                                                 
146 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 14 de fevereiro de 2017. 
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Figura 55 - Da esquerda para a direita, imagem para divulgação da Shoulder, no Verão 2017,  

e imagem Elementais também para o Verão 2017. 

 
Fonte: ES Hoje < http://www.eshoje.jor.br/_midias/jpg/2016/07/22/shoulder_verao17___5_-186880.jpg> ; 

 Elementais. Imagem publicada no perfil oficial da marca na rede social Instagram 01 de novembro de 2016. 

 

3.3 Por uma face estampada do Brasil 

 

Seguindo as ideias de Pareyson (1993, p. 73), para esboçar nesta pesquisa as tentativas 

da Elementais guiadas, em seus 25 anos, pelo presságio da descoberta, que abriram o caminho 

para um amadurecimento que resultou em um modo de formar único; é imprescindível acrescer 

as reflexões sobre a estamparia desenvolvida em suas coleções. Reassumindo as palavras da 

gerente de estilo Karina Facó147, a performance do estampado na Elementais é “absurdamente 

superior”.  

Foi especialmente na estamparia que a Elementais encontrou, no seu processo 

formativo, um jeito exclusivo de reconhecer-se, apresentar-se e ser reconhecida, sobretudo por 

se tratar de uma marca de moda feminina, que nasceu inscrita na Bahia, estado cuja construção 

imaginária está apoiada na própria condição de brasilidade. Essa descoberta, no entanto, não é 

algo inédito quando se pensam nas tentativas de se construir produções expressivas que deem 

conta de uma ideia de Brasil em um contexto intercultural híbrido com cursos constantemente 

abertos.  

É necessário, antes de tudo, compreender a importância da estamparia, percebendo-a 

como uma maneira objetiva de produção de uma suposta identidade nacional que foi sendo 

esboçada ao longo dos anos. Através de uma sucinta reflexão sem pretensões históricas, é 

imprescindível discorrer, nesta ocasião, sobre a base histórica, social e cultural que foi, sem 

                                                 
147 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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dúvida, essencial para o crescimento do segmento da estamparia no Brasil, sob o pleito de uma 

identidade nacional.  

 

Figura 56 - Nas divulgações da marca, ressalta-se sempre a estamparia. Como pode ser visto abaixo, esse realce à estamparia 

está exposto na direção de arte gráfica para as postagens do Instagram  através da criação de molduras laterais com a base do 

tecido utilizado na roupa. Essa técnica é muito utilizada pela Elementais. Ou ainda a partir da direção fotográfica que 

direciona o olhar do espectador para o tecido floral, vibrante e fluído. 

 
Fonte: Elementais. Imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram  

em 11 de fevereiro de 2017 e 01 de dezembro de 2017, da esquerda para a direita respectivamente 

 

A passagem dos séculos XVIII para o XIX foi um momento pulsante para a economia 

do país e baiana, especificamente. Após um longo período de instabilidade política, ocasionado 

pelas constantes disputas fronteiriças e tratados diplomáticos, os portugueses conseguiram 

demarcar sua força no território brasileiro. Conforme ressalta Antônio Risério, em Uma história 

da cidade da Bahia (2004, p. 287), “aquela gente não estava apenas ‘arranhando’ o litoral, mas 

assentando as bases de um império ultramar”. 

O cenário de maior estabilidade política e geográfica culminou em um “período de alta 

animação econômica” (RISÉRIO, 2004, p. 292) mesmo para Salvador, que se viu escanteada 

ao deixar seu posto de capital, assumido estrategicamente pelo Rio de Janeiro. O panorama 

favorável foi complementado com a fuga da Família Real para o Brasil, em 1808, quando foi 

autorizado o recíproco comércio entre o Brasil e outras Nações. Foi nessa conjuntura histórica 

de abertura dos portos que a estamparia em tecido começou a se desenvolver no país.  

Àquela altura, os teares manuais já tinham sido introduzidos pelos colonizadores no 

século XVI, com incentivo dos jesuítas, que ensinaram a técnica para padres e índios a fim de 

produzirem panos para consumo próprio e para vestir os habitantes nativos. Desde os primeiros 

investimentos, o modelo estrangeiro serviu de referência com máquinas, equipamentos e 

padrões de tecidos importados. A própria chita (Figura 57), considerada uma das estampas 

mais características brasileiras, teve sua origem na Índia, e consolidou-se no Brasil através das 
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importações feitas a partir do século XVII, principalmente, pelos portugueses que utilizavam 

como moeda de troca o tráfico de escravos.  

 

Figura 57 - Abaixo, uma das padronagens da chita, tecido de algodão barato em trama simples 

 com estampas de cores fortes, geralmente florais. 

  
Fonte: Panoah Tecidos <http://www.panoah.com.br/site/tecidos-e-estampas/ 

?id=3&id_cat1=&id_cat2= &id_cat3=> 
 

No início do século XIX, constam registros do surgimento de fábricas que utilizavam lã 

e algodão à produção de tecido. Dentre elas, Ricardo Bueno (2013, p. 23) destaca a tecelagem 

Todos os Santos (Bahia, 1844)148; e a fábrica Santo Aleixo (Rio de Janeiro, 1844).  

Três irmãos mineiros tiveram então a ideia de aproveitar a crise do algodão norte-

americano149 para criar a primeira grande indústria a fabricar chitas no Brasil, a 

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro et Cachoeira150, inaugurada em 1872 no 

município de Curvelo (..). Pouco depois surgiria outra grande indústria para a 

produção de chitas: a Companhia Progresso Industrial do Brasil, ou fábrica Bangu, foi 

inaugurada no Rio de Janeiro em 1889. (BUENO, 2013, p. 24)  

 

Contudo, Luz Garcia Neira, em Estampa na tecelagem brasileira: da origem à 

originalidade (2012, p.102), ressalta que, “ainda que a indústria têxtil tenha sido uma das 

primeiras a ser instalada no país, a estamparia foi um segmento bem mais recente, que conta 

com apenas um século de existência”. Os investimentos mundiais e, inclusive, nacionais no 

setor deram força para a que a estamparia alcançasse novos padrões no início do século XX. O 

empenho era estimulado, em especial, pelo desenvolvimento das “redes de comunicação e de 

transporte, das atividades de lazer, da consolidação do comércio como atividade social” 

(NEIRA, 2012, p. 53).  

Houve, consequentemente, uma maior facilidade de compartilhar gostos entre os 

consumidores, que passaram a ter acesso aos produtos nas grandes lojas do comércio. Surgiram, 

                                                 
148 Em 1844, foi criado na Bahia o primeiro centro manufatureiro têxtil do país, com abertura de pequenas fábricas, das quais 

se destacou a tecelagem Todos os Santos.  
149 Causada pela Guerra de Secessão, ou Guerra Civil americana, entre 1861-1865. 
150 Em atividade há 140 anos, a indústria, hoje denominada Cedro Têxtil, é formada por um complexo de quatro fábricas e dois 

centros de distribuição. Atualmente, a Cedro tem sua produção voltada, principalmente, para o jeans (produtos moda) e tecidos 

profissionais (produtos workwear). Desde 1983, mantém também o Museu Têxtil Décio Mascarenhas (Caetanópolis), com 

acervo de mais de 1.000 peças, que busca preservar e perpetuar a história da indústria têxtil nacional. 
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então, os primeiros designers ou marcas de design-têxtil célebres, como a Liberty, em Londres, 

e o Atelier Martine, em Paris. Simultaneamente, houve “a alteração no processo de gravação 

de matrizes que, ao possibilitar a gravação de qualquer variedade de traços, promoveu o 

surgimento de novas ideias aos tecidos estampados” (NEIRA, 2012, p. 53). 

Esse avanço estimulou muitos artistas plásticos a despertarem para o design têxtil. A 

técnica passou também a ser muito utilizada na decoração de interiores. Como resultado, o 

interesse em delinear uma face para o Brasil foi despertado, sobretudo, por movimentos 

culturais, como a Semana de Arte Moderna (1922).  

 

Figura 58 - Telas de Tarsila do Amaral: A Feira, 1924, e Palmeiras, 1925, respectivamente.  

Exposição A cor do Brasil, Museu do Mar (RJ), out.2016. 

 
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em outubro de 2016 no Museu do Mar, Rio de Janeiro (RJ). 

 

Tarsila do Amaral, com suas obras, é um exemplo da influência modernista para a 

composição de uma identidade nacional reconhecida, especialmente, na estamparia em tecidos. 

Em As formas da moda (2013, p. 104-105), Cidreira evidencia esse entrelaçamento entre moda 

e arte. Citando Pareyson, a autora afirma que podem existir empreendimentos na área da moda, 

sobretudo, vestimentar, que se aproximam da feitura e do resultado exigido por uma obra de 

arte. Para ela, é desse modo que podemos reconhecer, por exemplo, o estilo de grandes estilistas. 

Assim, ao apreciar obras de arte como as telas Abaporu, A Feira e Palmeiras de Tarsila do 

Amaral, seu traço, suas cores, os elementos culturais que ilustram as figuras, são logo 

reconhecidos, compõem o estilo da artista.  

Neste momento, merece fazer um exercício, em especial, com a Elementais, sobre a 

influência das associações entre moda e arte, que se mostra relevante no processo formativo da 

marca baiana. Ao percorrer todos os ambientes da fábrica da Elementais (Figuras 59 e 60), o 

visitante é surpreendido a todo instante por telas pintadas pela artista plástica, sócia fundadora 
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e diretora de estilo Maria do Carmo Queiroz. Simultaneamente à produção para sua empresa de 

confecção, ela dedica-se à ocupação de outras plataformas formativas. 

 

Figura 59 - Tela assinada pela sócia fundadora da marca Maria do Carmo Queiroz disposta em um espaço multifuncional da 

fábrica que abriga reuniões, sessões de fotografia e encontros entre os colaboradores. Particularidade: a obras de arte 

conversa com a cartela de cores, a estamparia e seus traçados na peça da coleção Verão 2017. A tela e o vestido sugerem 

ainda movimento, assim como o estilo Elementais. 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo em 13 de março de 2017, na fábrica da Elementais (Bairro do Uruguai, Cidade 

Baixa), em Salvador (Ba); e imagem publicada no perfil oficial da marca na rede social Instagram 12 de outubro de 2016. 

 

 

Na sua sala, nos corredores e cantos de convivência da empresa, as paredes estão 

repletas de obras de arte que se harmonizam visivelmente com o estilo impresso na sua marca 

de confecção de vestuário e acessórios voltada para o público feminino; evidenciando a 

interlocução constante entre a artista plástica, suas telas e sua proposta criativa para a 

Elementais. Assim, voltando às ideias de Celant (1999, p. 174), o vestido não pode ser 

percebido apenas como “uma série de objetos”, uma vez que ele participa do “display global 

das coisas”, tornando-se “uma ocupação do espaço, um esquema visual que intervém no caos 

do ambiente”.  

Além da fronteira entre a primeira e segunda pele, a roupa pode ser pensada como 

intervalo ou território de contato entre corpo e ambiente, lugar virtual ou sistema de 

diferença e de semelhança com o environment151 social e cultural, arquitetônico e 

visual, natural e artificial (...). Dessa percepção da roupa no espaço se ocupam, de 

perspectivas diversas, os artistas que se interessam pela puro-visibilidade e pela 

comunicação de massas. Ambos estão conscientes do fluxo ocasional da vida e dos 

acontecimentos, mas os primeiros pensam que é possível controlá-los e sistematizá-

los, os outros, aceitá-lo e integrá-lo. (CELANT, 1999, p, 174-175) 
 

 
Figura 60 - Sintonia entre artista, proposta criativa e obra pode ser apreciada na tela intitulada “Carnaval da Barra: muita 

alegria, mistura e cor da Bahia” e peças da coleção Villa Tropical Verão 2017. O título da obra, assinada pela diretora de 

                                                 
151 Do inglês, meio ambiente. 
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estilo Maria do Carmo Queiroz, traz claramente o jeito Elementais de ser: alegre, colorido e alicerçado em uma aludida 

brasilidade globalizada.152. 

 
Fonte: Gina Reis e Instagram (IG) Elementais  

 

3.3.1 Rhodia153: Contribuições para a construção de “uma cara para o Brasil” 

 

Com um o cenário cultural, histórico e social bastante propício à acolhida por influências 

artísticas para a ampliação da estamparia em tecido no país, o movimento de produção e 

divulgação de têxteis estampados ampliou-se, principalmente, a partir da década de 50.  

Identifica-se uma produção estética que também pretendia difundir a unidade política 

(...). O que equivaleria a dizer que se intencionava em alguma medida a produzir arte 

para o Brasil e não somente sobre o Brasil. (NEIRA, 2012, P. 131)  

 

Por seu turno, Lima e Sakurai (2016, p. 3) afirmam, em A identidade brasileira na 

estamparia de tecidos para interiores: a “Larmod” na década de 1970, que, durante a década 

de 1960, o consumidor brasileiro finalmente conheceria tecidos estampados por designers 

renomados, como Aldemir Martins (1922-2006) e Genaro de Carvalho (1926 – 1971) nos 

catálogos de tecidos para moda da Rhodia154. As ações da Rhodia foram essenciais para que 

outras tecelagens investissem em tecidos estampados com temas considerados brasileiros. 

Através da Seleção Rhodia Moda – projeto que incluía produtos, tecnologias, arte, criatividade 

- a empresa pretendia “criar uma moda brasileira levando as coleções aqui produzidas para 

passarelas internacionais” (RHODIA BRASIL, 2017). 

Em Moda e Publicidade no Brasil nos anos 1960, Maria Claudia Bonadio (2014, p. 117) 

destaca a coleção Brazilian Look (1963), assinada por 35 costureiros brasileiros, dentre eles, 

                                                 
152 Da esquerda para a direita foto tirada pela autora deste estudo em 13 de março de 2017, na fábrica da Elementais (Bairro do 

Uruguai, Cidade Baixa), em Salvador (BA); e imagens publicadas no perfil oficial da marca na rede social Instagram em 27 de 

fevereiro de 2017 e 09 de dezembro de 2016. 
153 A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está presente no Brasil desde 1919. Produzia no início produtos químicos e 

farmacêuticos. Em 1929, a Rhodia implantou sua primeira atividade no setor têxtil: a Companhia Brasileira de Sedas 

Rhodiaseta, para produzir fio de acetato de celulose. Passou, desde então, a oferecer fios artificiais em um mercado que, à 

época, girava em torno dos fios naturais, principalmente o algodão.  
154 De origem francesa, a Rhodia iniciou seus negócios no Brasil em 1919. Em 1929, a Rhodia implantou sua primeira atividade 

no setor têxtil: a Companhia Brasileira de Sedas Rhodiaseta, para produzir fio de acetato de celulose. Para a empresa, os anos 

1960 foram marcados por importantes investimentos para difundir o uso dos fios e fibras sintéticas que já fabricavam e os que 

se somariam ao portfólio, como o poliéster, lançado em 1961, e o acrílico, em 1968. (RHODIA BRASIL, 2017) 
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Dener Pamplona (1937-1978); criada pela Rhodia Têxtil com o objetivo de reforçar o aspecto 

nacional.  

A preocupação em associar tais produtos e marcas ao Brasil – entendido pelas 

campanhas como uma terra repleta de riquezas naturais, de natureza próspera e 

exuberante – é enfatizada também nas estampas criadas por artistas plásticos para 

algumas peças da coleção e na composição gráfica dos editoriais de moda, ou seja, 

nos logotipos, nas chamadas para os editoriais de moda, nas frases impressas sobre as 

fotos e nas legendas dessas imagens. (BONADIO, 2014, p. 118) 

 

Segundo Lima e Sakurai (2016, p. 3), “a iniciativa contagiará outras tecelagens, levando 

à comercialização de tecidos com temas brasileiros, como a coleção Brasiliana de Genaro de 

Carvalho para a Companhia Deodoro Industrial em 1960”. Porém, a influência estrangeira 

continuava assinalando seu espaço nas criações. O que pode ser evidenciado na escolha de 

nomes em inglês para as coleções, assim como nos editoriais fotográficos feitos em locações 

turísticas internacionais, principalmente, em Portugal, na França e na Itália.  

Para Bonadio (2014, p. 122), as teorias de Campbell155 sobre o “prazer imaginativo”, 

aliadas à expectativa de tornar-se moderno por meio do acesso “ao primeiro mundo”, 

provavelmente explicam o uso recorrente das viagens internacionais por parte da Rhodia. Um 

fluxo contraditório entre estar de acordo e fazer diferença; entre construir uma “cara para o 

Brasil” ou “sobre o Brasil”.  

Apesar da seleção por parte dos designers de alusões tidas como próprias do Brasil - 

fauna, flora ricas em cores vivas e alegres (motivos tropicais), influências artísticas e 

arquitetônicas de negros, brancos e índios – conserva-se nas publicidades o vínculo com o que 

vem de fora. O que pode ser ratificado na precisão em chancelar tais criações a partir de um 

sistema europeu. Um exemplo é o texto publicitário que compõe a campanha da Rhodia 

fotografada na Piazza di Spagna que diz (Figura 61): “Os estampados brasileiros caracterizam-

se pelo forte acento local. Pelo fato de serem bem brasileiros, é que conseguem ter categoria 

internacional”. No entanto, vale pontuar que tal necessidade de mimese não era uma 

exclusividade do Brasil, já que os próprios países europeus seguiam a mesma dinâmica 

proposta, sobretudo, pela França. 

                                                 
155 Bonadio cita Collin Campbell ao chamar de “prazer imaginativo” a sensação promovida pelas publicidades da Rhodia com 

suas viagens internacionais. Campbell defende, conforme já destacado nesta pesquisa, que a atividade fundamental do consumo 

não é a verdadeira seleção, compra ou uso dos produtos, mas a procura do prazer imaginativo, a que a imagem do produto se 

empresta, sendo o consumo, em grande parte, resultado desse hedonismo ‘mentalístico’.  
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Figura 61 - Reportagens promocionais da Rhodia com locação na Itália, com estampas de Aldemir Barros 

 e modelos feitos pelos costureiros João Miranda, José Nunes e José Ronaldo. 

  
Fonte: Moda e publicidade no Brasil nos anos 1960 (BONADIO, 2014, p. 120-121). 

 

A publicidade realça uma brasilidade delineada a partir dos entrelaçamentos históricos, 

mas que, ao mesmo tempo, se apega à imponência de um passado herdado através da uma 

continuada condição de Colônia. Investimentos como os realizados pela Rhodia persistem ainda 

rejuvenescidos, em pleno século XXI, no design de moda de grandes marcas nacionais, como 

da carioca Farm – citada inclusive pela gerente de estilo da Elementais (ver declaração abaixo) 

- que ostenta coleções ricas em frutas, pássaros e muito verde; mas cheias de referências 

internacionais. E, em especial, no modo criativo das grifes regionais, como na baiana 

Elementais, ao associar às suas criações uma série de elementos alusivos a uma diversidade 

intercultural nacional.  

Essa coisa do divertido, do estampado, do colorido é a nossa essência, é gancho que 

a gente tem de comunicação. Eu diria que hoje – fazendo uma analogia com o que 

acontece no mercado – a Farm156 é muito dessa história. Não vou te dizer que a gente 

tem uma história semelhante, porque não seria verdadeiro. Porém, eles têm também 

essa ênfase, assim como nós tempos, porque é o que funciona, é o que acontece, é o 

que gira, é o que diz muito sobre nossa marca: a nossa assinatura sem fugir. (KARINA 

FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)157 

 

De acordo com Karina Facó158, as estampas utilizadas nas criações Elementais são 

desenvolvidas por ela na tecelagem e já chegam impressas no tecido. A marca também utiliza 

o sistema de serigrafia159, principalmente de forma localizada. Contudo, é considerável apontar 

                                                 
156 Marca carioca de moda que se tornou um dos principais hits da moda no Rio no fim dos anos 90, investindo em branding e 

num estilo multicolorido. Confortáveis, despretensiosas e quase sempre estampadas, as peças circulam facilmente no dia a dia 

da cidade. (VOGUE BRASIL, 2017) 
157 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
158 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
159 Também conhecida como silk-screen (impressão a tela), a serigrafia é uma técnica de impressão à base de estêncil na qual 

a tinta é forçada através de um crivo fino para o substrato abaixo dela. A palavra serigrafia pode ser usada como sinônimo de 
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a preocupação da gerente de estilo em formar tais estampas recorrendo a técnicas de bricolagem 

e atentando para que, nesse processo de garimpo de motivos e traços para o tecido, sejam 

contemplados aspectos locais.  

A gente procura fazer um percentual de estampas exclusivas. Trabalhamos com um 

budget160. Eu divido parte dele com o que eu crio aqui dentro, e parte dele eu garimpo 

também. Porque se a gente for trabalhar com 100% de estamparia exclusiva, ficaria 

inviável a totalidade da loja. Então eu faço o garimpo daquilo que é regional, eu faço 

uma mistura de estampa que personaliza e o produto acaba ficando exclusivo 

Elementais. Eu desenvolvo muita coisa, mas não totalmente. Eu garimpo, mas tenho 

muita cautela nesse garimpo, bricolagem total. (KARINA FACÓ, GERENTE DE 

ESTILO ELEMENTAIS)161 

 

Atenção especial à Figura 62 abaixo, publicada na rede social Instagram (IG) da 

Elementais, no dia 07 de setembro de 2016, quando se celebra a “Independência do Brasil”. 

Para a data, a escolha de uma modelo negra - usando estamparia repleta de motivos florais que 

remetem a uma natureza exuberante e tropical; e cartela de cores fortes (que pode ser associada 

à bandeira brasileira) e tendo como base a cor preta (presente em diversas bandeiras de Nações 

africanas) - é significativamente representativa e potente para a afirmação do estilo da marca 

em afinidade com as circunstâncias de um país povoado especialmente por índios, brancos e 

negros, e atravessado por diversas etnias. A postura da modelo para a foto também provoca no 

espectador certa sedução, alegria e descontração – adjetivos frequentemente associados à 

imagem dos brasileiros e, em particular, dos baianos. 

 

Figura 62 - Imagem divulgada no Instagram, principal meio de divulgação da marca,  

no dia 7 de setembro de 2016, feriado nacional que se celebra a Independência do Brasil. 

 
Fonte: Elementais. Imagem divulgada no perfil oficial da rede social da marca em 07 de setembro de 2016. 

                                                 
silk-creen, mas é muitas vezes utilizada para impressão de itens de produção em larga escala, como camisetas, cartazes e 

canecas. Hoje, as telas são desenvolvidas em poliéster ou nylon. 
160 Orçamento periódico (normalmente anual) feito por uma empresa, onde são inseridas variáveis de custos, receitas e despesas, 

definindo um plano de contas. 
161 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
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3.3.2 Estilo Elementais: Impressão digital em tecido 

 

A partir da visualização de imagens publicadas na rede social Instagram (IG), entre 

fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, referentes às coleções de Inverno 2016, Verão 2016 e 

Verão 2017, é possível identificar fragmentos locais dialogando frequentemente com elementos 

e práticas das memórias coletivas nacionais e internacionais. 

Em um contexto mundial, caracterizado na atualidade por uma abundância e agitação 

de informações e interseções próprias de uma cultura-mundo (como batizam Lipovetsky e 

Serroy, 2011), essa interlocução, como já vem sendo exposto nesta pesquisa, fica mais evidente 

se um olhar apurado for lançado ao repertório utilizado à composição das estamparias criadas 

pela marca baiana. As cores, texturas, padronagens, os motivos e indicadores culturais 

impressos nos tecidos da Elementais potencializam seu jeito de formar, a partir de uma 

mencionada aproximação com as referências interculturais inscritas sobre um ambiente plural. 

Ambiente este envolvido por hibridizações, sobretudo entre negros, índios e brancos 

(português/europeu). Ao mesmo tempo, sustenta sua natureza comercial, de empresa do 

segmento fashion feminino, que pretende ser conhecida, desejada e aceita por consumidores de 

todo o país.  

 

Figura 63 - Posts para divulgação das referências para o Inverno 2016 Elementais,  

ressaltando a cartela de cores que compõe a padronagem da estamparia. 

 
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca 

 em 11 e 12 de maio de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 
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Na Figura 63 acima, é possível distinguir referências que aproximam Brasil 

(principalmente, a Bahia) e Portugal. O post162 exibe cartela de cores e estampa do Inverno 

2016, revelando uma composição com a imagem seguinte do Centro Histórico de Salvador 

(Bahia), cidade sede da marca. As influências lusitanas são vistas na arquitetura dos casarões, 

no colorido e na própria disposição geográfica acidental da imagem do Pelourinho, que também 

é notada nas linhas assimétricas que compõem a estampa. A interação entre as duas imagens é 

reconhecida até mesmo na legenda da foto do Centro Histórico de Salvador, que aponta como 

inspiração “nossa cartela doce de hoje”. As imagens compõem uma síntese: a foto da direita é 

publicada um dia após a foto do casario no Pelourinho, e as hashtags163 também são insinuantes: 

#elementaisbrasil; #salvador; #bahia; #misturas; #voudeelementais. 

Sobre a cartela de cores é interessante citar que a Elementais utiliza como base o sistema 

Pantone164 para desenvolver suas colorações junto às tecelagens em tecidos lisos e estampados. 

Tratando-se do tecido liso, a marca elenca uma ou duas cores por coleção para fazer um Pantone 

específico. No estampado, o descritivo já segue para a tecelagem com o Pantone escolhido, com 

os códigos das cores, que ficam geralmente entre sete e oito tons.  

No caso do tecido liso, eu quero, por exemplo, um verde especial Elementais, então, 

faço rodar uma metragem para eu ter a estação inteira. Coincidentemente uma pessoa 

pode também escolher, mas não necessariamente esse verde vai estar na cartela dele 

[tecelagem] para me atender. (KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO 

ELEMENTAIS)  

 

Outro forte elemento nas publicações que merece ser reforçado é o sincretismo religioso 

que explora, principalmente, o desenho dos tradicionais azulejos portugueses (tão presentes nas 

igrejas católicas baianas) em harmonia com produções que valorizam adornos figurativos da 

religiosidade negra e indígena, como o uso de patuás.  

Na Figura 64, a foto central vem acompanhada da legenda “Azulejo + Preto = 

combinação linda para fugir do comum”, sugerindo à cliente que dê novo sentido ao uso da 

estamparia tradicional portuguesa. Na mesma figura, a modelo exibe uma blusa com motivos 

de azulejos azul e branco e, no pescoço, uma gargantilha com olho grego (ou olho turco), patuá 

utilizado contra o mal olhado associado à civilização turca.  

                                                 
162 A palavra estrangeira post foi incorporada à linguagem virtual, e significa o mesmo que publicação.  
163 Hashtags são palavras-chave precedidas do símbolo # usadas para alimentar a interação na rede social, funcionando, 

principalmente, como mecanismos de buscas. 
164 A marca PANTONE® foi criada pela Pantone Inc. que está sediada em Carlstadt, Nova Jersey, EUA. Considerada hoje uma 

autoridade em cores, é mundialmente conhecida pelos seus sistemas e tecnologias de ponta criada para os processos que 

envolvem cores com reprodução precisa, nas etapas de seleção, comunicação e controle de cores. O nome PANTONE® é 

conhecido mundialmente como a linguagem padrão para a comunicação em todas as fases do processo de gerenciamento de 

cores, desde o designer até o fabricante, desde o revendedor e até o consumidor, em várias indústrias. (PANTONE, 2017).  
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Figura 64 - Série de posts para divulgação das referências para o Inverno 2016 Elementais. 

 
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca  

em 13 de abril de 2016, 04 de abril de 2016 e 02 de fevereiro de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Já na terceira foto apresentada na Figura 64, a marca faz uma saudação à Iemanjá 

(Rainha do Mar) - orixá cultuado no Candomblé, religião de origem africana bastante praticada 

na Bahia. Para marcar o dia 02 de fevereiro - quando, todos os anos, é realizada em Salvador 

(Bahia) uma festa para render homenagens à Iemanjá - a Elementais publica a foto de uma 

baiana do Acarajé cheia de anéis, pulseiras e patuás, roupa branca bordada e colares de contas 

coloridas - objetos típicos das representações culturais africanas – valorizando os traços 

poéticos de diversidade baiana e brasileira. Na legenda, destaca: “Coisa mais linda é uma 

produção”. 

 
Figura 65 - Elementais confirma sua relação com a Bahia através dos posts abaixo, revelando a necessidade de se localizar 

como forma de diferenciação diante de um contexto global 

  
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca  

em 19 de fevereiro de 2016 e 17 de março de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 
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O diálogo com a Bahia é acentuado constantemente nas publicações. Na Figura 65, a 

marca ratifica a Bahia como sua inspiração para a composição de seu estilo. Além de utilizar 

imagens que remetem aos costumes e paisagens características da região, a Elementais se revela 

nas legendas e hashtags que acompanham suas divulgações. Na primeira foto, da esquerda para 

a direita, onde aparecem as fitas do Nosso Senhor do Bonfim - usadas como amuleto por baianos 

e turistas que visitam a Colina Sagrada (Igreja do Bonfim), em Salvador (BA) – a Elementais 

publica “sexta-feira parece que a gente fica mais Made in Bahia do que nos outros dias”. Na 

segunda foto - tendo ao fundo uma dos cartões postais de Salvador, o Elevador Lacerda - revela 

mais uma vez: “Nossa inspiração...como é que pode ser tão linda?”. 

As festas populares também fazem parte do repertório da marca, que dedica 

investimentos exclusivos para determinadas épocas do ano. Segundo Karina Facó165
, tratando-

se de calendário festivo, o maior emprego em criação e comunicação, seria para as festas 

juninas, que são bastante fortes por todo o Nordeste do país.  

A gente tem um investimento de budget maior para o desenvolvimento de produto no 

meio do ano, para as coleções de maio e junho e na parte de marketing também. Em 

fevereiro, tem aquela coisa mais do branco, uma adesivagem especial para o mês de 

fevereiro em si, para as festividades de verão. Tirando isso, a gente acompanha o 

fashion calendary para as viradas, e acompanha as tendências dentro das datas do 

varejo nacional. A gente tem duas grandes coleções e mensalmente temos coleções 

que englobam essas grandes: seriam as cápsulas. Como falo sempre “mais essência, 

menos tendência”, a gente tem temporada de calor e frio, não gosto mais de usar essa 

coisa de primavera/verão, outono/inverno. A transição é muito suave. A gente 

incorpora mais a cartela de cor, dá uma aquecida maior, aumenta o número de mangas 

no inverno, e para o verão a gente dá uma refrescada maior e aquece no colorido.  

(KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)166 

 

Conforme Figura 66, podem-se conferir três manifestações culturais bastante 

representativas para os baianos, nordestinos e brasileiros nas comunicações da empresa: 

Lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim (festa popular que promove atos 

ecumênicos próprios do sincretismo religioso); a Festa de São João (uma das mais 

emblemáticas para o Nordeste brasileiro, cuja origem é europeia); e o Carnaval (considerada 

uma das maiores festas populares do mundo, que mobiliza todo o país).  

                                                 
165 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
166 Id. 
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Figura 66 - A Elementais investe ainda no desenvolvimento de produtos e ações de marketing dedicadas às manifestações 

culturais, como forma de particularizar e aproximar seu produto das suas clientes inseridas em um ambiente local e nacional. 

 
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca  

em 12 de janeiro de 2017, 23 de junho de 2016 e 07 de fevereiro de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 

 

Além de investir em comunicações exclusivas para as datas, a Elementais desenvolve 

pequenas coleções (coleções cápsulas) e produções especiais. Na Figura 67, é possível 

reconhecer a aplicação de elementos figurativos vinculados às festas populares. Na primeira 

imagem, da esquerda para a direita, uma mesa típica com licor e guloseimas marcam o São João 

no Visual Merchandising em um dos seus pontos de venda físico. A legenda reforça ainda as 

cores da festa em harmonia com o estilo colorido, alegre e descontraído da marca: “Colorido 

mais lindo de São João... E o nosso forró hoje foi Danado de Bão!!” A segunda imagem 

apresenta um look para a inspiração da cliente que vai homenagear Iemanjá no dia 02 de 

fevereiro. Já na última imagem, o Carnaval é explorado na direção gráfica com ilustrações de 

serpentinas e confetes; e na postura das modelos que imprimem animação e interação à 

publicação, além do estampado e das cores quentes e solares das roupas. 

 

Figura 67 - Três festas populares demonstradas nas publicações da marca baiana: São João, Festa de Iemanjá e Carnaval. 

 
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca em 18 de junho de 2016, 

 01 de fevereiro de 2017 e 24 de fevereiro de 2017, da esquerda para a direita respectivamente. 
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3.4 Elementais: Comunicando seu estilo 

 

Através de traços lúdicos, exuberantes, vivos, moventes e poeticamente belos que 

compõem o imaginário do Brasil e da Bahia, a Elementais vem inscrevendo uma unidade que 

estiliza, personaliza seu processo formativo. Mas, para além do desenvolvimento de produtos 

em si (vestuário e acessórios), o jogo da moda envolve essencialmente um trabalho árduo e 

constante de comunicação que se transforma a cada instante impulsionada pelas novas 

tecnologias digitais. Como afirmado por Lipovetsky (2016, p. 127), “com a internet móvel, 

novos aplicativos são constantemente propostos, tornando possível uma navegação tão rápida 

quanto fluida”. Vive-se em uma época em que comunicar é sinônimo de estar online o tempo 

inteiro, em contato, interagindo e, sobretudo, atento a cada novidade tecnológica.  

Há poucos anos, uma empresa que desejasse comunicar um lançamento, uma expansão 

ou serviço novo recorreria aos anúncios publicitários veiculados nos tradicionais meios de 

comunicação; dentre outras iniciativas, poderia ainda delimitar um público e território alvo para 

atuar de forma mais próxima com ações de marketing, como demonstrações de produtos e 

panfletos. Para aqueles que precisavam manter-se na mídia de forma espontânea para um 

posicionamento assertivo de marca, era sugerido, além da publicidade, a contratação de uma 

assessoria de comunicação.  

 

Figura 68 - Os sócios diretores da Elementais Fernando Albuquerque, Emília Medauar e Maria do Carmo Queiroz com a 

blogueira de moda Camila Coutinho (social media) 167, em 17 de outubro de 2012, durante evento comemorativo da marca 

pelos seus 20 anos de mercado. Nesta ocasião, a empresa investiu em ações e campanhas significativas para a projeção da 

marca localmente e nacionalmente. 

 
Fonte: Stefano Diaz. 

< http://ssaporestefanodiaz.blogspot.com.br/2012/10/elementais-comemora-20-anos-em-festa_22.html> 

                                                 
167 O social media é uma denominação para os profissionais que trabalham com a atualização de páginas pessoais e/ou oficiais 

de empresas nas principais redes sociais, para garantir que o público consumidor esteja sempre recebendo novos conteúdos por 

meio destes perfis. Há profissionais de social media que simplesmente fazem de tudo um pouco relacionado à produção de 

conteúdo escrito para diversas plataformas, como blogs e sites. Mas não são apenas conteúdos escritos que são produzidos por 

profissionais de social media, já que há uma grande quantidade deles que também cuida da produção de conteúdo visual. O 

social media cuida da produção de vídeos para o canal YouTube, além de também cuidar da produção de materiais de áudio, 

entre outras coisas. (IPEC, 2017) 
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Atualmente, as campanhas publicitárias, os eventos, as ações de marketing e o 

investimento em um site institucional já não são suficientes. É imperativo para as empresas um 

diálogo com o universo inconstante das redes sociais, que imprimiram novas formas de relações 

sociais, culturais e econômicas.  

As blogueiras, nesses seis meses [que antecedem a chegada da coleção para o cliente], 

começam a pipocar. Faço aquele trabalho de coolhunter, vejo aquilo que vai ser 

desejo, aumento a profundidade de grade168. A rede social entra nessa confirmação de 

varejo. Hoje [fevereiro 2017], o fashion calendary está virando verão. Estou fazendo 

verão. Estou com estamparia pronta, cartela de cores, tema, algumas modelagens 

engatilhadas. Eu tenho confirmação de varejo e rede social que são termômetro. Mas 

eu vou ver se eu quero, ou não quero. Vou direcionar. (KARINA FACÓ, GERENTE 

DE ESTILO ELEMENTAIS)169 

 

Considerando esse contexto, a Elementais atualmente concentra suas aplicações em 

duas ferramentas comunicativas especialmente: Redes sociais (Instagram e Facebook) e e-

commerce (comércio online). Apesar dos altos investimentos feitos em um período aproximado 

de três anos (entre os anos de 2011 e 2014) em grandes campanhas publicitárias nacionais 

(como apresentado anteriormente), a partir do fim do ano de 2014, a Elementais passou a se 

dedicar às estratégias de comércio virtual.  

A gente não deixou de ter vontade de entrar em novos estados, mas hoje a gente não 

tem condição de fazer investimento em Vogue. Até porque o fundo de comércio, que 

movimenta uma moeda grande entre as franquias e lojas próprias, deixou de ser 

cobrado, por conta do mercado que não está permitindo. (KARINA FACÓ, 

GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS)170 
 

Figura 69 - Página inicial do site institucional e e-commerce da Elementais  

com banner da campanha para o Verão 2017, coleção Villa Tropical. 

 
Fonte: Site Elementais. < http://www.elementais.com.br/>. 

 

Segundo Karina Facó171, a Elementais demorou um pouco para conseguir organizar o 

comércio online, porque a empresa queria fazer tudo bem estruturado. Para isso, contratou uma 

                                                 
168 Trata-se da quantidade de peças a ser produzida. 
169 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 09 de fevereiro de 2017. 
170 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
171 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
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gerente de novos negócios que passou a atuar focada na venda virtual. A meta da empresa hoje 

é ampliar sua penetração nessa fatia de mercado, cujo faturamento é ainda pequeno.  

 

Figura 70 - Da esquerda para a direita, estoque do e-commerce e setor de marketing da Elementais. O estoque do e-

commerce é estruturado exclusivamente para o comércio virtual e gerenciado pelo setor de marketing. Na empresa, os dois 

setores ficam lado a lado. 

 
Fonte: Fotos tiradas pela autora deste estudo em 13 de março de 2017. 

 

Por enquanto, a empresa alimenta o site do e-commerce172 diretamente, com apoio de 

colaboradores, prestadores de serviços externos e, em especial, pelo setor de marketing. Em 

2016, a marca baiana teve um retorno espontâneo positivo como resposta aos esforços 

dedicados ao e-commerce. O Dafiti, maior anunciante em comércio digital no Brasil 

(IMPRENSA MÍDIA, 2017), fechou parceria com a marca baiana, que passou a ter seus 

produtos disponíveis para venda no site de comércio online. O que é significativamente 

relevante para atingir a meta da empresa de estabelecimento no universo competitivo de varejo 

de moda feminina no Brasil.  

A gente demorou um pouco para entrar, mas a gente entende que a necessidade para 

crescimento é você ter um canal de venda online, porque é tendência de mercado. E a 

gente acredita que esse mercado vai ficar no patamar de uma loja que venda 

razoavelmente bem, que bata meta. A gente tem crescido ao longo de todos os meses 

(...). A gente tem metas mais ousadas mais para frente, mas ocupa hoje uma fatia de 

mercado pequena. Talvez a gente não tenha feito esse investimento grande que outras 

marcas fazem em propaganda, injeção de capital para alavancar venda. A gente está 

tímido. Nós estamos num canal de venda bacana que é a Dafiti, e no nosso canal, mas 

sem investimentos nenhum em propaganda. O que a gente consegue mesmo é do 

acesso, do boca a boca. No momento que a gente tiver apto, vai dar um boom. 

(KARINA FACÓ, GERENTE DE ESTILO ELEMENTAIS) 173 
 

                                                 
172 O e-commerce possui um estoque de peças exclusivo, independente das lojas físicas.  
173 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
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Figura 71 - Elementais entre as marcas de moda feminina disponíveis para venda no canal Dafiti.  

À direita, post para o Instagram da marca comunicando a parceria entre as duas empresas aos clientes. 

  
Fonte: Site Dafiti. < https://www.dafiti.com.br/feminino/> 

Elementais. Imagem divulgada no perfil oficial da rede social da marca em 16 de julho de 2016. 

 

 

A Elementais já vem sentindo um importante impacto dessa parceria nas suas vendas. 

Fora da Bahia, o Sudeste é a região brasileira que mais compra. De acordo com a gerente de 

estilo174, “aquele produto que o Nordeste não acredita, no e-commerce flui de uma maneira 

exacerbada, vai tudo para lá. Por exemplo, calça cropped, no varejo de loja a venda é bem 

tímida. É uma forma de eu escoar aquele produto que é bem trendy”.  

O canal de vendas online é explorado pela marca, principalmente, com o objetivo de 

atender aos estados que a Elementais não tem loja física. “O passante vê no aeroporto a loja, 

vai com aquela coisa na cabeça, vai ao site e compra. Por isso que nossa loja do aeroporto é 

uma vitrine muito importante”, afirma Karina Facó175, ressaltando ainda a permanência da 

unidade Elementais no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA). 

“Teve expansão no aeroporto, as pessoas não tinham acesso, muita gente quebrou, muita gente 

trocou de lugar físico, mas permanecem lá a livraria e a Elementais”, conta176.  

Associadas ao e-commerce estão as redes sociais. A marca alimenta três redes sociais: 

Instagram, Twitter e Facebook. Escolheu-se a rede social Instagram para esta análise, uma vez 

que a mesma tem sido o principal canal de comunicação com seus clientes no período de 

fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. A página do Facebook177 passa, normalmente, por poucas 

atualizações e o Twitter se mantém com link inativo no site oficial da marca. Entre 28 de 

setembro de 2016 e 14 de março de 2017, somente dois novos posts foram feitos no Facebook. 

                                                 
174 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
175 Id. 
176 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017.  
177 Em março de 2017, observou-se que a marca voltou a alimentar a página do Facebook com certa frequência, porém, eles 

têm reproduzido geralmente o mesmo conteúdo do Instagram (incluindo publicações referentes ao ano de 2016).  Em 

entrevista, no dia 13 de março de 2017 (ANEXO B), a gerente de estilo Karina Facó confirma a rede social Instagram como 

sendo principal ferramenta de comunicação da marca: “Fazemos alguns anúncios pelo Google, mas muito pouco. 

Basicamente estamos fazendo só o Instagram”. 
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No Instagram, os posts geralmente são diários, sendo o principal canal de interação com seus 

clientes, já que através da rede social, as consumidoras podem sinalizar se gostaram ou não das 

novidades propostas, além de comentarem as publicações, tirar dúvidas sobre o produto ou, 

simplesmente, acompanhar o perfil por se identificarem com o jeito Elementais. Merece 

evidenciar a direção visual das imagens veiculadas no Instagram. 

 

Figura 72 - Da esquerda para a direita, post divulgando a coleção de verão disponível para compra na loja online, além de 

chamar a atenção para os perfis nas redes sociais Facebook e Instagram178; e ao lado, página principal do perfil da marca no 

Instagram, que possui 18 mil seguidores . A Elementais faz sua auto referência no Instagram como uma marca “para a mulher 

livre e casual”. 

  
Fonte: Elementais Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca 

 em 16 de julho de 2016 e 18 de março de 2017, respectivamente;  

 

As fotos postadas são resultado de sessões exclusivas de fotografia que envolve o 

trabalho em equipe da direção e gerência de estilo da marca com o estúdio de fotografia Gato 

Louco (Lucas Assis e Paula Reis) e maquiagem assinada por Ricardinho Brandão. “Na sessão 

de fotos, a gente faz os looks, fotografa a peça em várias posições para fazer a disposição na 

venda externa. O marketing trabalha a parte do design para expor no Instagram”, afirma Karina 

Facó179.  

Lucas Assis180, fotógrafo do estúdio Gato Louco, conta que começou a fazer os 

lookbooks para a marca há aproximadamente seis anos a convite de Tininha Viana. Cada 

lookbook é composto por aproximadamente 35 imagens, sendo produzidas cerca de 700 fotos 

por sessão. Em média, são finalizados dois lookbooks por coleção. “Para cada peça fotografada, 

é preciso focar em todos os itens. Por exemplo, quando a estampa tem motivos bem pequenos, 

trabalhamos com o recurso do close, ou valorizamos uma fenda, um decote na peça”, comenta.  

 

                                                 
178 INSTAGRAM. Disponível em:< https://www.instagram.com/elementaisbrasil> 
179 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
180 Em conversa com a autora deste estudo em 02 de março de 2017.  
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Figura 73 - Observa-se a postura das modelos que são fotografadas em diversos ângulos 

para possibilitar que a cliente tenha visão dos detalhes das peças. 

  
Fonte: Instagram (IG) Elementais  

 

Outro ponto apontado por Lucas Assis181 é a diversidade das modelos (brancas, 

morenas, negras) como sendo “muito importante para movimentar a timeline182 e comunicar 

para todas” (Figura 74).  

 

Figura 74 - No canal de venda Dafiti, nota-se a diversidade de perfis das modelos que fazem parte do casting Elementais: 

uma das estratégias de comunicação para movimentar a página de comércio virtual e proporcionar uma ampla identificação 

entre as brasileiras. 

 
Fonte: Site Dafiti. < https://www.dafiti.com.br/feminino/>. 

 

O fotógrafo183 ressalta ainda a postura da modelo Elementais: “Ela (modelo) tem que 

passar a ideia que está dando atenção ao espectador. A mulher Elementais quer ver esse molejo 

do corpo, mão na cintura, sorriso no rosto. Esse é um dos códigos da marca”, afirma.  

Tem todo esse olhar, essa preocupação que toda marca deve ter (...). A roupa 

comunica a mesma coisa que a parte visual (catálogo, adesivo, site), tem que ter toda 

uma unidade que é feita com uma direção fotográfica desenvolvida pelo estilo e 

                                                 
181 Em conversa com a autora deste estudo em 02 de março de 2017. 
182 Linha do tempo, espécie de mural em constante atualização, onde aparecem as postagens nas redes sociais e canais virtuais. 
183 Em conversa com a autora deste estudo em 02 de março de 2017. 
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marketing. São muitas fotos em um dia só. (KARINA FACÓ, GERENTE DE 

ESTILO ELEMENTAIS) 184 
 

Discorrendo sobre a modelagem, para a gerente de estilo, é imprescindível para essa 

mulher entre 35 e 45 anos trazer a tendência respeitando as curvas, as formas. É uma mulher 

que não quer mostrar tanto o braço, mas deseja valorizar seu colo. Ou que prefere um 

comprimento que não fique tão acima do joelho. Mas, sem dúvida, a peça que não pode faltar 

no guarda-roupa dessa cliente é o vestido estampado. “Ele é a nossa marca registrada, nossa 

feminilidade, alegria, a estampa. O vestido estampado é a nossa grande ferramenta do sucesso”, 

destaca185.  

Figura 75 - Vestido estampado: O grande protagonista do estilo Elementais. 

 
Fonte: Elementais. Imagem divulgada no perfil oficial da rede social da marca em 04 de agosto de 2016. 

 

A postura das modelos em constante movência (ver Figuras 75 e 76) inspira felicidade, 

autoestima, alto astral, que, relacionada a uma modelagem ampla e fluida - que valoriza cortes, 

fendas e decotes estratégicos - constituem aquela bossa, aquele tempero que dá o perfume às 

criações Elementais.  

Observa-se que tais reflexões são essenciais para apreender o design de moda da 

Elementais a partir dos entrelaçamentos entre: pluralidade cultural, globalidade e artisticidade 

para uma composição de um modo de formar único. A impressão digital apresentada e 

comunicada pela marca baiana de confecção feminina confirma o que Cidreira (2014, p. 84) 

aponta ao meditar sobre os traços de estilo e personalização que expõem uma “relação 

indissociável entre a necessidade de imitação, por um lado, e de singularidade, do outro”. A 

autora recorre inclusive a Simmel para sublinhar que, mesmo diante de um possível “foco numa 

identidade coletiva por um excesso de massificação, tal direcionamento não elimina a escolha 

particular do indivíduo” (CIDREIRA, 2014, p. 84).  

                                                 
184 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
185 Em entrevista concedida a autora deste estudo em 13 de março de 2017. 
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Figura 76 - A movência da mulher Elementais é representada ainda nas suas vitrinas:  

manequins imprimem posturas gestuais similares às propostas nas sessões de fotografia para os lookbooks. 

 
Fonte: Foto tirada pela autora deste estudo em 20 de setembro de 2017Elementais; 

Imagem divulgada no perfil oficial da rede social da marca em 09 de abril de 2016. 

 

Mesmo diante das incontáveis trocas e influências atuais potencializadas por um 

ambiente híbrido (em atividade permanente) ligado a um mundo apegado a uma dinâmica 

imperativa dos meios virtuais, o design de moda da Elementais mantém o compromisso e 

desafio de dar conta dos cruzamentos entre técnica, arte, espaço e tempo para ratificar seu estilo, 

seja através das estampas impressas em tecidos, ou das performances assumidas por suas 

modelos; ou ainda nos corredores do seu ambiente fabril através das telas pintadas pela artista 

plástica e diretora de estilo Maria do Carmo Queiroz. 

Observamos, portanto, que tanto design quanto estilo dizem respeito a uma forma de 

expressão, a um modo de formar. Nesse sentido, acredito que uma maneira 

interessante de tentar responder aos desafios do designer de moda é adotar a 

perspectiva de Luigi Pareyson (1993) que reconhece a arte como uma atividade 

formativa. Dizer, pois, com Pareyson, que a arte é formatividade, é reconhecer que 

ela é invenção, sim, mas um tipo de inventividade que floresce no próprio ato de 

execução, no contato com a matéria-prima (...). Nesse sentido, toda atividade em que 

se dá a produção do seu modo de produção deve ser reconhecida uma qualidade 

artística, uma artisticidade. (CIDREIRA, 2013, p. 95, grifos da autora) 

 

Importa, assim, compreender os processos formativos articulados que caracterizam o 

design brasileiro. Ana Beatriz Simon Factum, em sua tese Joalheria escrava baiana: a 

construção histórica do design de joias brasileiro (2009, p. 265), ao traçar uma investigação 

sobre a joalheria escrava na Bahia dos séculos XVIII e XIX, reforça especificamente que, ao se 

lançar um olhar ao design brasileiro, é fundamental ter consciência da “unidade/diversidade da 

condição humana, nutrido das culturas do mundo”. Segundo ela (2009, p. 58), “a história do 

design europeu, que se pretende universal, não possui parâmetros que deem conta da 

especificidade de objetos forjados em circunstâncias histórico-culturais-tecnológicas de países 

como o Brasil”.   
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Por esse motivo, concorda-se com Miguez (2002, p. 318) ao afirmar que o “melhor 

caminho trilharemos se dermos curso a uma compreensão que privilegie o complexo jogo de 

múltiplas interações simbólicas que dá sentido à ideia de uma contemporaneidade cultural 

baiana e seu(s) texto(s) identitário(s)”. O autor (2002, p. 319) reforça ainda algo fundamental 

nesta pesquisa que se propõe compreender o diálogo entre a cultura local e o design de moda: 

o reconhecimento de que cada subcampo do campo cultural demanda reflexão e tratamento 

específicos.  

Referindo-se à moda como fenômeno cultural, seu império hoje na sociedade 

contemporânea é inegável. Como posto por Lipovetsky e Serroy (2011, p. 57), “as atividades e 

paixões transcendem as diferenças sociais, criam ‘tribos’ transversais e diversificadas”. Cabe 

deste modo, ao designer de moda (como performer) refletir e articular em seu processo 

formativo caminhos para sintetizar um estilo próprio em uma ambiência substancialmente 

múltipla. Sem tal dicotomia, a própria moda não se sustentará, ou melhor, como dito por 

Simmel (2008, p. 29), “ela acabará o seu reino”.  
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CONCLUSÕES 
 

 É instigante a escrita da conclusão como resultado de um trabalho minucioso de 

pesquisa, que somente é alcançado se houver acima de tudo envolvimento e entrega. Revisitam-

se os pensamentos, as questões principais que nortearam o trabalho até o fim. Mas, nesse exato 

momento surgem, de maneira provocante, outras indagações. Compreende-se ainda que tais 

conclusões se mostrem abertas, seguindo o rumo impreciso, volátil de uma sociedade em plena 

transformação. Por outro lado, esse exercício da análise é essencial para descortinar e retomar 

ideias desenvolvidas no decorrer do estudo.  

 Até aqui, todas as investidas da pesquisa foram norteadas pela tentativa de inferir um 

diálogo estabelecido entre os designers de moda e/ou marcas regionais e a cultura local diante 

das novas tramas sociais contemporâneas que influenciam o desenvolvimento de produtos para 

o setor no estado da Bahia. Tendo sempre, nesse percurso, o apoio em uma perspectiva 

multidisciplinar para o alargamento do conhecimento. 

A pesquisa se inicia com o compromisso de assegurar o lugar da moda entre as práticas 

culturais. Apesar do empenho de diversos pensadores em ressaltar sua natureza significativa, o 

inconveniente debate ainda persiste. Contemplou-se através de Williams (1992), Simmel (1911 

e 2008), Maffesoli (2010) e Lipovetsky (1989) a noção de cultura como valor atravessado pelas 

relações paradoxais entre espontaneidade e normatização através de uma interdependência e 

reciprocidade que nunca são finitas. Nessa inquietação, a moda se mostra como um dos 

principais vetores expressivos da atualidade. Valoriza-se a aparência como meio de 

pertencimento, diferenciação e satisfação pessoal.  

De acordo com Lipovetsky (2016, p. 21), “a ligação com o imediato, o superficial e o 

leve não se reduz mais a uma atitude individual em relação à vida e aos outros”. Tal relação se 

impõe como forma de funcionamento econômico e cultural. Como posto por Baudrillard 

(1991), a mercadoria surge transformada em substância lúdica e distintiva. Consequentemente, 

prevalece uma lógica de identificação movente, como aponta as meditações de Maffesoli (2010) 

reavivadas nas palavras de Cidreira (2005). Assim, interessam contemplar as trocas de papeis 

livres, abertas permitidas ao sujeito através da moda para uma modulação da aparência imersas 

na socialidade, a partir das relações com o outro.  

Merece retomar aqui ao papel do consumo nessa sociedade, reconhecendo-o como 

prática inseparável à vida cotidiana. De acordo com Clifford Geertz, em A interpretação das 

culturas (2008, p. 81), o mundo da vida cotidiana é em si mesmo um produto cultural, 

enquadrado em termos das condições simbólicas do “fato obstinado” que é passado de geração 
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a geração. Para o autor, a vida cotidiana é “a cena estabelecida e o objeto dado de nossas ações”. 

É pertinente trazer ainda a visão de Geertz, em O saber local: novos ensaios em antropologia 

interpretativa (1997), a partir do ponto de vista do senso comum para destacar seu entendimento 

como – citando Cidreira (2014, p. 39) – “um corpo organizado de pensamento deliberado”. Ao 

refletir sobre Geertz, a autora (2014, p. 41) afirma que as experiências são constitutivas do senso 

comum (ou bom senso), não sendo este simples resultado de reflexões instituídas, mas sim 

“uma interpretação da realidade imediata”.  

O senso comum é um sistema cultural; um corpo de crenças e juízos, com certo 

número de conexões, que embora possam ser consideradas vagas, são mais fortes que 

uma simples relação de pensamentos inevitavelmente iguais para todos os membros 

de um grupo (...). O autor [Geertz] propõe cerca de cinco propriedades que podem ser 

atribuídas ao bom senso em geral, em seu sentido de forma cultural presente em 

qualquer sociedade, quais sejam: naturalidade, praticabilidade, leveza, não-

metodicidade e acessibilidade (...). Naturalidade se refere ao ar de obviedade que o 

senso comum dá a certos temas (...). A praticabilidade, por sua vez, não se refere 

apenas ao sentido estreitamente pragmático de ‘utilidade’, mas sim, a um sentido mais 

amplo, próximo da ideia de sagacidade (...). A leveza, que segundo o autor, poderia 

também ser nomeada como ‘simplicidade’ (...). Já a não-metodicidade diz respeito ao 

fato de que a adequação de um tema apresentado pelo senso comum não se mede ou 

se examina através de axiomas (...). A acessibilidade surge como consequência lógica 

de outras propriedades. É a experiência ou maturidade que faz com que tenhamos 

acesso ao bom senso. (CIDREIRA, 2014, p. 39-40) 

 

Logo, vilanizar o consumo é negar as competências de tal prática construída 

historicamente, mas que permanece ativa, oferecendo-se ao sujeito nas suas constantes 

tentativas de reconhecer a si mesmo e apresentar-se ao mundo. Por isso, concorda-se com 

Campbell (2006), que a atividade de consumir pode ser, sem dúvida, uma chave para o 

autoconhecimento; uma vez que expõe a pessoa a diversas e mutáveis experiências que mexem 

com emoções, sentidos e racionalidade.  

Dessa maneira, entende-se perfeitamente o quanto o vestuário, o adorno - como meios 

para o alargamento da personalidade - são recorrentemente solicitados nas lutas por uma 

legitimação de novos marcadores de identificação dentro de um mundo amarrado a teias tão 

difusas. Sobretudo em uma época em que as vitrinas vivas disponíveis a todos através das redes 

sociais lançam por segundo, a cada novo post, o desafio de requerer alguma autenticidade. As 

janelas virtuais atendem aos imperativos de “ser visto” e “fazer parte” em uma sociedade da 

teatralidade, propondo sempre uma nova visibilidade, recorrendo aqui a Maffesoli (2010).  

Através dos versos das canções praieiras de Dorival Caymmi e das prosas de costumes 

de Hildegardes Vianna, foi possível vislumbrar as fronteiras difusas que contribuíram para uma 

constituição de uma unidade mítica de Bahia acessada a todo instante a partir de processos 

históricos, sociais, culturais e econômicos que perpassam por uma “amnésia seletiva” - 
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retomando aqui as ideias de Ortiz (1996). Somente lançando-se em tais processos consegue-se 

alcançar algum entendimento sobre as teias de relações traçadas entre o design de moda local e 

as conexões globais. Teias estas que, por sua vez, conformam em uma Bahia cuja personalidade 

criativa está apoiada, segundo Risério (1993, p. 111), essencialmente na sua antiguidade 

histórica, originalidade cultural, beleza natural e urbana.  

Por outro lado, como exposto no capítulo 1, em “Do cabelo duro” ao “cabelo Black 

Power”, é relevante e compreensível que, em um estado em que sua grande maioria é 

constituída por negros e mestiços, se reivindique na construção identitária contemporânea de 

Bahia uma moda envolvida por traços culturais associados à “negritude”. Apreende-se, a partir 

de Cuche (1999), que os movimentos de reapropriação de meios para as definições de 

identidade pelas minorias são essenciais nos enfrentamentos políticos, sociais e culturais 

dominantes; porém, assegurando-se sempre a perspectiva singular do indivíduo.   

Segundo Moura (2011, p. 110), o adjetivo afro surge com frequência, algumas vezes até 

como substantivo, tornando-se um vetor estético significativo no imaginário baiano, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX. Nesta ocasião, vale pontuar que - ao 

que parece - Moura considera como dimensão estética aquilo que se compreende, a partir de 

Pareyson (1993)186, como uma poética afro - que faz alusão ao modo de fazer e compor a 

aparência a partir de traços representativos afrodescendentes. Moura (2011, p. 125) destaca 

ainda que “o destino da maioria dos habitantes de Salvador está marcado por um deslocamento 

forçado e terrível, a captura e o tráfico de cativos africanos”. Por conseguinte, o autor (2011, p. 

125) enfatiza que é preciso “tomar a Diáspora187 não apenas como uma migração localizada 

cronologicamente”, mas como condição existencial de uma população que experimenta um 

lugar desfavorável nesta sociedade, além de ser uma forma estratégica dos afrodescendentes 

construírem novos sentidos.  

Nascida no Recôncavo Baiano, a designer de moda Carol Barreto busca, por exemplo, 

através das suas criações, associar marcadores próprios das temáticas relacionadas ao 

pertencimento e à ancestralidade a fragmentos atuais a partir de uma lógica futurista e arrojada 

na intenção de quebrar caricaturas desproporcionais associadas à imagem da mulher negra. Suas 

roupas são pensadas para comunicar uma visão de mundo e posicionamento político. Em sua 

                                                 
186 A pesquisa não pretende aprofundar a discussão entre os conceitos de estética e poética, porém, é importante ressaltar as 

noções assumidas neste estudo a partir das diferenças apresentadas por Pareyson (1993), no capítulo 2, na página 77.  
187 Deslocamento forçado ou induzido de povos de um determinado território para regiões distintas. Moura (2011) se refere 

especificamente à Diáspora dos negros para o território brasileiro, vendidos como mercadoria para o trabalho escravo. Stuart 

Hall, em seus estudos culturais, aciona o termo para se referir às migrações humanas dos países coloniais para nações 

colonizadoras.  
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Coleção Asè188, Carol Barreto189 aciona a cultura popular para manifestar o protagonismo e 

autonomia das mulheres negras de matriz africana.  

Mulheres negras que nos espaços religiosos têm garantido o seu protagonismo e 

autonomia, diferentemente do lugar de subalternidade que muitas ocupam 

cotidianamente e que nos impõe a luta constante contra o racismo. (CAROL 

BARRETO, DESIGNER DE MODA)190 

 
Figura 77 - Carol Barreto e sua Coleção Asè: moda se afirma como meio expressivo estratégico nas tentativas de construção 

e comunicação de novos sentidos à construção identitária. 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação Carol Barreto.  

Foto disponibilizada para divulgação pela assessoria de comunicação da designer de moda, em 13 de dezembro de 2016. 

 

Najara Black é outro nome do design de moda baiano que dedica seu processo formativo 

à elevação da “autoestima dos negros e afrodescendentes, empoderando e dando sentido de 

pertencimento a essas pessoas” 191. Através da sua marca N Black, lançada em 2005, Najara 

Black – cujo nome faz uma referência literal ao movimento de resistência black is beautiful 

apontado nesta pesquisa através de Cuche (1999) – procura “uma modernização junto as raízes 

africanas, seguindo uma linha contemporânea, despojada, ousada, estilosa e com bastante 

atitude”192.  É fundamental ainda pontuar o lugar de Najara Black, como mulher negra que foge 

dos padrões de beleza atrelados a um corpo magro. Com suas roupas e seu corpo, a designer – 

garota propaganda da sua própria marca - é performer de si e do outro assumindo seu espaço 

como personagem principal no jogo social da imitação e da diferença.  

 

                                                 
188 A Coleção Asè foi apresentada em evento no foyer do Teatro Castro Alves (TCA), em 15 de dezembro de 2016, através do 

Projeto Conversas Plugadas. A coleção marcou o encerramento do projeto de design desenvolvido no Centro Técnico do TCA. 

Para a execução das peças da coleção, a estilista construiu um laboratório criativo de costura e confecção, junto com a também 

designer e pesquisadora Claudia Soares. O laboratório teve o apoio do Centro Técnico do Teatro Castro Alves por meio de 

cessão de espaço e apoio técnico à equipe de trabalho. 
189 Informações obtidas no release da assessoria de comunicação da estilista Carol Barreto, divulgado em 13 de dezembro de 

2016. 
190 Id. 
191 Informações obtidas no release oficial da marca N Black, enviado à autora deste estudo, em 07 de março de 2016. 
192 Id. 
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Figura 78 - Com sua moda negra e plus size193, Najara Black  

ressignifica elementos próprios de uma poética afro. 

 
Fonte: Correio* 24 Horas. :< http://www.correio24horas.com.br/blogs/mesalte/moda-negra-e-plus-size-e-o-tema-

da-primeira-edicao-da-sexta-de-diversidade/> 

 

Como pode ser visto nos exemplos de Carol Barreto e Najara Black, a moda, associada 

ao consumo, permite que o sujeito acesse diferentes máscaras ao longo da sua vida, reavivando 

algumas, desprezando outras, mas possibilitando interação e transformação constantes. 

Seguindo os pensamentos de Cidreira (2013, p. 83) para um entendimento da moda como 

experiência, o vestuário e o adorno funcionam como elementos privilegiados para a “articulação 

das estratégias de mobilidade entre grupos”. Colocando “um ponto final à obediência milenar” 

e engajando-se “num combate em um terreno escolhido” pelos indivíduos, a moda possibilita 

uma liberdade para construir-se e reconstruir-se a todo instante. Garante-se, dessa forma, uma 

autonomia expressiva auxiliada pelas tentativas para uma busca frequente por leis próprias 

atravessadas, ao mesmo tempo, por pertencimento e diferença.  

O uso da moda como máscara funciona como uma reserva consciente e desejada do 

sentimento e do gosto mais pessoal que o indivíduo alcança por meio da cega 

obediência à norma geral em todas as exterioridades. (CIDREIRA, 2013, p. 116) 

 

Eventos como o Afro Fashion Day - promovido pelo jornal Correio* como parte das 

comemorações pelo Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) - são também 

exemplos atuais sobre os investimentos que apontam para uma configuração poética afro 

brasileira no cenário fashion do estado. Em duas edições, realizadas em 2015 e 2016, o Afro 

Fashion Day reúne em um grande show que envolve música, dança, oficinas, performances 

artísticas e moda, as principais marcas e criadores baianos que investem em uma moda a partir 

da articulação de referências negras como forma de reivindicar protagonismo e construir novas 

                                                 
193 Plus size ou tamanho maior: Nome dado pelos norte-americanos para modelos de roupas acima do padrão convencional 

usado. Corresponde aos manequins acima do tamanho 44. 
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convicções para a identificação negra dentro do ambiente social. Merece registrar ainda que o 

Afro Fashion Day194, realizado na Praça da Cruz Caída (Centro Histórico de Salvador), é hoje 

o único evento de moda de grande porte que se mantém ativo no estado. 

 

Figura 79 - Matéria de página dupla veiculada no jornal Correio* sobre a cobertura do Afro Fashion Day 2016. 

 
Fonte: Correio*195. 

 

No entanto, é significante evidenciar que a relação contínua entre a máscara e a moda 

dá ao sujeito incontáveis possibilidades de atuação no meio social: pode enquadrar o corpo a 

determinados movimentos e/ou provocar novas emoções e práticas, novos movimentos e 

sentimentos. Por isso, observa-se que a moda baiana perfilada como afro compõe uma em meio 

às diversas tentativas de construção imaginárias referentes a uma sugestiva ideia de Bahia e, 

consequentemente, de Brasil.  

Além dos ensaios para delinear a moda contemporânea do estado através da 

incorporação de traços alusivos à identificação de uma cultura afro brasileira, brotam - dentre 

essa multiplicidade de viáveis construções - investidas como o Bahia Moda Design (BMD), 

realizado nos anos de 2013 e 2014, com o objetivo destacar a produção local de moda em suas 

variadas vertentes a partir do diálogo com as diversas culturas regionais.  

O lifestyle do baiano inspira a moda criada na Bahia. As suas raízes, crenças, 

artesanato e os cenários marítimos são referências de coleções. Mesmo as marcas que 

se inspiram em outras culturas buscam uma identidade própria nas suas criações. Esta 

é a moda que se revela na passarela e no Encontro de Negócios do Bahia Moda 

Design, com peças leves, coloridas e com muitos detalhes artesanais. São marcas 

especializadas em beachwear, surfwear, moda infantil, masculina urbana e no 

universo moderno e sofisticado do feminino. (FIEB, 2014) 

 

                                                 
194 A curadoria de marcas e designers de moda é feita pela principal publicação impressa sobre moda no estado, o Caderno 

Bazar, veiculado aos domingos no jornal Correio*, que tem como editoras as jornalistas Gabriela Cruz e Paula Magalhães.  
195 Edição impressa de 21 de novembro de 2016, segunda-feira, jornal Correio*, caderno Mais.  
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Promovido pelo Sindvest (Sindicato do Vestuário da Bahia), com patrocínio do SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sistema FIEB (Federação das Indústrias do 

Estado da Bahia) - SENAI e SEBRAE, o Bahia Moda Design contemplou em suas edições196 

uma programação com desfiles de marcas e criadores baianos, rodada de negócios, oficinas e 

palestras. Dentre as marcas que compunham o line-up197do BMD estavam a Mahalo (moda 

surf), Carol Brasil (moda praia), Mito (moda de vestuário masculina e feminina) e a própria 

Elementais.  

Ao plasmar seu jeito de formar, a Elementais reforça seu interesse nos entrelaçamentos 

entre o regional, nacional e internacional, acionando fragmentos das memórias coletivas 

baianas para suas criações, que perpassam inclusive pelos marcadores identitários do afro; mas 

também pelo imaginário nativo tropical, exuberante, colorido, praieiro brasileiro, ou ainda pelas 

influências europeias tão marcantes. 

 

Figura 80 - Elementais em uma das peças para divulgação da edição de 2014 do Bahia Moda Design,  

promovidos entre os dias 23 e 24 de setembro na Cimatec/SENAI, em Salvador. 

 
Fonte: Assessoria de imprensa Bahia Moda Design. Foto divulgada em release oficial do evento  

através da agência Como Comunicação Integrada, em 22 de setembro de 2014 

 

Mesmo com todas as confluências, a marca baiana de confecção feminina conseguiu 

imprimir uma assinatura única que é reconhecida para além das fronteiras regionais, apoiando-

se, essencialmente, em uma das técnicas estilísticas mais tradicionais na construção e 

comunicação da vida simbólica dos povos – a estamparia.      

                                                 
196 Apesar da repercussão positiva no setor e na mídia, o evento - cuja primeira edição aconteceu em 2010 - não foi realizado 

nos anos de 2015 e 2016. Para 2017, a assessoria de comunicação da Fecomércio-Bahia não tem ainda uma posição sobre a 

realização de uma nova edição. A principal justificativa para a não execução do projeto nos últimos dois anos foi o momento 

de recessão econômica vivida pelo país atualmente. Informações cedidas pela assessora de imprensa da Fecomércio-Bahia, 

Délia Coutinho, em 14 de março de 2017.  
197 Expressão inglesa para se referir à seleção ou lista de atrações para determinado evento bastante usada no cenário fashion. 
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O colorido, a vivacidade, a alegria, a fluidez, o movimento, a natureza, o sincretismo 

religioso, a mistura aparecem como elementos distintivos nas coleções da marca realçados, 

principalmente, pela performance dos seus tecidos estampados e reafirmados em sua 

comunicação. Sua bossa, seu perfume estão impregnados pela pluralidade que é natural quando 

se está situado em um território tão híbrido como o Brasil, o Nordeste, a Bahia.  

Débora Leitão, em O Brasil é uma paisagem: moda, nação, identidades e outras 

invenções (2009), reflete sobre as representações de Brasil e brasilidades e suas atualizações na 

moda nacional - em especial, sobre o protagonismo da natureza - que foram e são incorporados 

ao senso comum. Para ela (2009, p. 146), “o ponto comum a quase todas as narrativas sobre o 

caráter e a identidade do brasileiro é a argumentação centrada no binômio ‘raça/meio 

geográfico’”. A autora considera a “triangulação imaginária entre Rio de Janeiro, Amazônia e 

Bahia” como a geografia simbólica da nação brasileira. Tratando-se, especificamente, da Bahia, 

Leitão (2009, p. 149), enxerga o estado como território do Brasil negro, enquanto a Amazônia 

seria o Brasil indígena e o Rio de Janeiro, o Brasil branco e mestiço. O tipo brasileiro deve ser 

pensado, de acordo a autora, como herdeiro da diversidade étnica e cultural do país. E seria 

justamente através dessa heterogeneidade que o Brasil consegue construir sua alteridade diante 

do outro. 

Sem jamais abrir mão de tradicionais e enraizados mitos sobre a unidade nacional, vê-

se, entretanto, tanto na esfera de produção e divulgação quanto naquela do consumo, 

tais narrativas serem revestidas de novos sentidos. Apesar da reatualização de uma 

série de estereótipos do Brasil, é possível verificar que, mais do que uma reificação 

de antigas imagens, se elabora no campo da moda novos sentidos. (LEITÃO, 2009, p. 

161) 

 
Figura 81 - Performance da estamparia da Elementais para a composição de um estilo global em diálogo movente com o 

caldeirão múltiplo baiano, nordestino, brasileiro. Ênfase para a legenda: “Um VIVA para esse Mix de estampas de tirar o 

fôlego!!” Nos três posts, a impressão em tecido realça a bricolagem constante nas criações da marca baiana. 

 
Fonte: Elementais. Imagens divulgadas no perfil oficial da rede social da marca em 25 de setembro de 2016, 06 de janeiro de 

2017 e 25 de junho de 2016, da esquerda para a direita respectivamente. 
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Para Patrícia Pinho, em Reinvenções da África na Bahia (2004, p. 246), a mera 

substituição de representações negativas por positivas ou a adoção de posições de afrocentrismo 

em oposição ao eurocentrismo, terminam por criar ou reforçar estereótipos e reduzir o poder 

transformador dessa luta a uma busca por “soluções terapêuticas”. “Até mesmo porque isso não 

desloca os Estados Unidos da posição de centro hegemônico mundial das narrativas, nem abala 

o liberalismo que mercadoriza os produtos da etnicidade”, afirma (2004, p. 246).  

Ela (2004, p. 241) complementa ainda que a cultura negra produzida na Bahia atua em 

um contexto perpassado por uma forte ideologia totalitária chamada de “baianidade”, em que o 

autoritarismo é camuflado por relações que se efetivam através de um poder de sedução e 

conquista chamado pela autora de “racismo cordial”. Pinho explicita suas impressões 

descrevendo a apresentação do tema do Carnaval 2002 pela Prefeitura Municipal de Salvador 

– “A África e sua Presença na Bahia”: 

Uma mulher negra vestida em “trajes africanos” e ostentando um caprichado 

“penteado afro” representava a própria Mama África, cantando e dançando entre os 

convidados. Em seu discurso, o prefeito associou a “africanidades” do povo baiano 

com a sua capacidade de ser feliz mesmo sofrendo, ao que ele chama de “resistir”. 

(PINHO, 2004, p. 241, grifos da autora)  

 

A proposta da autora é criar valores alternativos a partir de uma cultura que se propõe 

transformadora, não se submetendo, desse modo, ao poder dominante, seja ele local ou global. 

À vista disso, Pinho (2004, p. 245) acredita que as identidades dos afrodescendentes devem ser 

compreendidas pela sua inter-relação com a presença europeia e a presença americana, 

pontuando que cada uma destas remete a conjunturas culturais distintas, mas que “se 

interpenetram e se constituem umas às outras” (PINHO, 2004, p. 245).  

O que há de mais importante nas culturas que se definem como sendo de resistência 

não é a expressão de alguma origem perdida ou uma suposta essência que não deva 

ser contaminada, mas a adoção de uma voz crítica que promova a conscientização da 

fusão de culturas e histórias e que, acima de tudo, busque transformar as nossas 

condições de existência. (PINHO, 2004, p. 246) 

 

 Em suas reflexões sobre o design brasileiro, Factum (2009, p. 59) ressalta inclusive as 

ideias de Pinho (2004, p. 20) ao defender que a particularidade negra valorizada e reconhecida 

é social e historicamente constituída e construída pelas subjetividades negras. Factum reforça 

ainda que não há uma busca pela essência da identidade brasileira, nem da identidade africana, 

uma vez que ao ser “retirado da sua terra natal de forma brutal para ser escravizado, se passa 

por um processo de perda de identidade étnica, não existindo, portanto, o que se manter e sim, 

a necessidade de reconstruir o que foi perdido” (FACTUM, 2009, p. 60). Consequentemente, 

no processo de tentativas de reconstrução das sugeridas representações negras no Brasil, é 

necessário reconhecer os atravessamentos frequentes dos “modos e códigos ocidentais”. 
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Factum (2009, p. 114) faz questão, sobretudo, de enfatizar que “não se pode negar uma 

condição factual: somos mestiços, quer se queira ou não”.  

Para Miguez (2002, p. 107), talvez essa capacidade de oferecer-se como um território 

de proveitosos diálogos entre tradição e modernidade seria um dos traços mais grossos da 

formação cultural baiana. O percurso da folia carnavalesca, para o autor, é emblemático, já que 

nasceu do entrudo lusitano, modifica-se pela mão africana, é reinventada pela trioeletrificação 

baiana e de fenômeno da cultura passa a mercadoria e mercado de muitos negócios e 

negociantes.  

A partir dessas ponderações, concordar-se com Dijon de Moraes, em Análise do design 

brasileiro: entre mimese e mestiçagem (2006, p. 261), que o design brasileiro começa a afastar-

se da linearidade dos conceitos racional-funcionalistas inicialmente predominantes, não se 

submetendo mais às fórmulas pré-estabelecidas, “tornando-se, assim, mais livre, expressivo e 

espontâneo (...) assumindo sua identidade plural”. Moraes (2006, p. 256) acredita que “o 

verdadeiro desafio na resolução do teorema design brasileiro é aquele de transformar o excesso 

de informação cultural, oriunda da forte miscigenação cultural, em um modelo em equilíbrio”.  

O autor (2006, p. 258) pontua ainda que diante do processo intenso de globalização, o 

design mundial atualmente está passando pelas mesmas dúvidas, incertezas e fragilidades 

vividas pelo design brasileiro desde sua instituição até hoje. Dificuldades de decodificação e de 

unicidade formal são alguns desses obstáculos. A experiência do design nacional passa então a 

servir de parâmetro para outros países com processos formativos apoiados em culturas mais 

homogêneas. Moraes (2006, p.259) cita, como exemplo, a Itália, um dos protagonistas mundial 

em design, que “faz uso, hoje, de uma espécie de livre circulação de designers de proveniências 

distintas, buscando por este meio a inserção de novas referências estéticas e culturais na sua 

produção industrial”.  

No design de moda, especificamente, esta ressignificação das práticas culturais está 

entranhada na natureza performativa que associa tradição e modernidade, distinção e 

pertencimento, global e local para a construção e afirmação de um estilo. Defender uma 

exclusividade, um perfil único à moda feita na Bahia é negar os cruzamentos inesperados de 

um cenário cultural em perene metamorfose. A partir do olhar para o caso brasileiro, baiano, 

não se pretende encontrar respostas definitivas aos desafios contemporâneos, mas vislumbrar 

caminhos para uma adaptação aos intensos fluxos culturais. Afinal de contas, como pôde ser 

acompanhado através do caso da Elementais, há ainda muito a superar para dar conta das 
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interseções múltiplas, como o receio permanente de cair em caricaturas desequilibradas a partir 

do acesso a supostos elementos típicos das memórias coletivas regionais.  

Tais incertezas podem ser notadas constantemente na fala da gerente de estilo da marca 

baiana, preocupada sempre em demarcar suas investidas à inserção em um ambiente fashion 

nacional através dos investimentos em tecnologia, mão de obra qualificada, excelência 

produtiva e, principalmente, capacidade criativa para ser reconhecida e aceita para além das 

fronteiras locais. Contudo, as frequentes interferências regionais brotam nas coleções da 

Elementais de forma sorrateira, surgem, em diversas situações (estamparia, lookbooks, e-

commerce, Visual Merchandising, ambiente fabril, redes sociais), como elementos muitas vezes 

não ditos, porém visíveis. São fragmentos revelados no seu modo de formar que contemplam e 

universalizam uma composição imaginária de Bahia apoiada em um potencial mítico híbrido.  

À vista disso, é sensato pensar a moda feita na Bahia não como afro, pop, tropical ou 

qualquer outro rótulo que se pense em criar; mas como uma moda envolvida por uma tradição 

aberta às novidades, que pode e deve ser acessada a todo tempo, a partir dos entrelaçamentos 

com as inovações contemporâneas. O designer de moda baiano deve atentar para as 

potencialidades de um ambiente tão multifacetado à sua disposição e deixar-se envolver pelas 

suas próprias criações. Somente assim será possível encontrar modos de plasmar autênticos que 

despertem interesse e reconhecimento em um mercado tão desafiador.  
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APÊNDICES 

 
Apêndice A - Entrevista Karina Facó, Gerente de Estilo Elementais 

 
Em 09 de fevereiro de 2017 

 

Gina Rocha Reis Vieira – Gostaria de ouvir um relato sobre a história da marca: Como 

surgiu, quando, quem foram os fundadores, seria uma empresa familiar ou não, o que 

mudou desde o surgimento com relação à estrutura, produção? 

 

Karina Facó - Agora em fevereiro [2017], nós estamos celebrando 25 anos de existência. Isso 

hoje, para uma marca, na economia do país, é uma glória muito grande, porque com essa 

incerteza toda, a gente perdurar por tanto tempo. Dentro aqui do estado da Bahia, realmente a 

gente tem uma notoriedade grande, um reconhecimento muito bom. O nosso objetivo é atingir 

isso no Brasil inteiro. É um trabalho árduo, a gente não conseguiu ainda ganhar um fôlego maior 

para estar muito bem em outros estados afastados da Bahia. Mas aqui a gente está muito bem 

posicionado. Mas com relação à cultura, essa coisa de raiz baiana não tem muito a ver. A gente 

é um expectador do cenário de moda mundo dentro do nosso jeito. O que é que a gente traz de 

bagagem da cultura local, a gente sempre tem uma coisa especial, de fazer uma surpresinha, 

fazer a coisa do handmade no acabamento, no viés numa personalização interna, isso sim, a 

gente traz um pouco, mas nosso cenário é focado em mundo.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Como a Elementais está estruturada hoje, como ela era antes? 

Quais as principais mudanças? 

 

Karina Facó – A Elementais nasceu de uma empresa familiar. Hoje a gente tem três sócios que 

perduram nessa caminhada, nessa jornada. Maria do Carmo é a sócio diretora fundadora da 

Elementais. Ela é artista plástica e tem muito jeito com esse universo da moda como todo, a 

arte. É uma coisa que sempre encantou a vida dela inteira. Desde adolescente que ela fazia 

vestido de noivas para a família, vestiu algumas noivas da família. Começou como um processo 

meio que de brincadeira. Eles faziam camisetas, ela modelava, começaram a confeccionar num 

galpão. Ai veio o segundo sócio que é o cunhado de Maria do Carmo. A empresa continua 

sendo uma empresa familiar, mas extremamente estruturada. Eu digo isso hierarquicamente, 

continua familiar em termos socioetários. Não temos capital aberta até então, existem projetos 

e propostas, são coisas que não acontecem de hoje para amanhã. Eles elaboram bastante, a gente 

quer muito crescer. Como várias marcas se fundiram em grupos, a gente está sendo especulado 

por dois grupos. Logo depois, a prima de Fernando que era desse universo do varejo veio fazer 

toda a parte comercial, ela tinha muito jeito com varejo. Ela era gerente da Chocolate, eu 

também vim da Chocolate. Curiosamente, Fernando, que é sócio e diretor financeiro, é médico 

e sempre teve essa coisa do negócio, do empreendedorismo dentro da essência dele como 

pessoa. Acho que Fernando foi a pessoa que deu esse grande boom para a Elementais, porque 

ele tem esse lado de segurar, de correr atrás. Maria do Carmo Queiroz artista se associa à pessoa 

dos números, porque você sabe que não é brincadeira. O artista precisa de alguém que puxe 

para ter o pé no chão e fazer as coisas acontecerem. Logo na sequência veio Emília, eles 

precisavam de alguém para fazer o comercial, Emília como prima de Fernando Albuquerque se 

associou ao grupo, comprou uma parte e existe até hoje. A Elementais foi fundada em 1992, 

acho que um ou dois anos depois veio Emilia, esse ano fazemos 25 anos. Ela continua 

societariamente fazendo parte de uma empresa familiar. Algumas pessoas da família trabalham 



182 

 

 

 

na gerência, outra na diretoria. A estrutura hoje é bem enxuta. Nós já tivemos uma estrutura 

maior de funcionários e diretores, mas com as modificações do Brasil., dessa coisa 

enlouquecida que é essa crise, a gente precisou enxugar. Hoje, a gente está graças a Deus muito 

melhor do que estávamos em 2015, que quando começou essa coisa no Brasil erámos muito 

mais inchados. As franquias algumas não foram para frente por conta dessa coisa da crise e o 

que eu te falei. Essa coisa da notoriedade lá fora não é coisa fácil quando você não tem grandes 

investimentos em publicidade. A nossa visão é se expandir bastante e ser notado como uma 

marca importante no sudeste principalmente. A gente revê algumas tentativas no sudeste e não 

foram muito felizes. Digo que nesse momento a gente não teve muito sucesso enquanto 

franquia. Mas hoje as franquias que estão bem estruturadas, estão deslanchando. Você sabe que 

quando você quer buscar franqueados e não uma rede própria, como algumas marcas 

importantes no Brasil, foi um momento como franqueado, mas o franqueador teve como bancar 

e ter para você, aí você tem o controle. Mas o nosso business, nosso negócio é franquia. A gente 

quer continuar assim. Mas quando você abre uma loja com um franqueado é um casamento, é 

uma loteria. Não é só a pessoa capitalizar, é o comerciante, o empreendedor. Nesse momento 

talvez também a falta do sucesso no sudeste tenha sido porque você não fez o casamento 

perfeito, foi ansioso talvez, não fez o estudo ideal do casal, era um brinquedinho, era 

extremamente capitalizado, mas não estava a fim de ficar no negócio. É muito difícil. A gente 

até faz estudo de mercado, analisa o empreendedor, mas é o casamento, você quer muito aquilo, 

promete mundos e fundos e no decorrer do processo, você não quer continuar no negócio. 

Acredito que a falta de sucesso atrelado a talvez a gente não ter tido a possibilidade de fazer 

mega estrutura de publicidade tenha sido grande parte do insucesso. Se você talvez estivesse 

nas mãos de pessoas realmente presentes o negócio tinha ganhado fôlego e crescido. Nesse 

momento infelizmente a gente não teve tanto sucesso no sudeste.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – São quantas franquias hoje?  

 

Karina Facó – Hoje a gente tem 14 lojas, das quais quatro são próprias e as demais franqueadas. 

Tem perspectiva agora para 2017 de conseguirmos mais uma praça que já foi nossa. O 

franqueado tinha migrado sua loja para multimarcas, deixando de ser Elementais, mas é uma 

praça extremamente importante. A gente é muito bem reconhecido no interior da Bahia 

(Itabuna). A gente, provavelmente, vai abrir mais uma franquia este ano. A princípio, temos 

uma ou duas engatilhadas. É um ano que as pessoas estão segurando muito ainda. A gente está 

meio na retaguarda.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Quantos funcionários atualmente? 

 

Karina Facó – Cerca de 100 funcionários, entre loja e fábrica. Não sei se você está ciente mas 

a loja do Shopping da Bahia fechou. Na verdade a gente ao inaugurar foi para a mão da 

franqueada que queria ser máster franqueada aqui na região, é uma pessoa maravilhosa, 

empreendedora, mas tem a atuação dela, é advogada. E talvez ela não estivesse tão disponível 

para estar em todas as lojas, ela chegou a ficar com o Shopping da Bahia, com a loja dela que 

é a do Horto e mais a Pituba. Ela viu que não era isso, queria ficar só com a loja dela, então 

retomamos com a Pituba e com o Shopping da Bahia. Mas infelizmente o Shopping da Bahia, 

o custo para manter e a proximidade com a Pituba a gente achou por bem encerrar o 

funcionamento lá do meio para o fim do ano de 2016. Mas era uma loja que tinha perspectiva 

de crescer, mas infelizmente a gente retomou essa operação num momento de crise e nós não 

estávamos tão capitalizados para bancar. Se estivesse num outro momento, a gente estaria bem. 

Porque a loja vendia razoavelmente bem, num ponto muito bom, uma loja maravilhosa, mas 
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por ser num momento que a fábrica estava passando por uma reestruturação, não tinha condição 

de bancar tudo aquilo.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – A estrutura, franquias ativas... 

 

Karina Facó – Eu lhe passo o organograma por e-mail, eu passo tudo certinho. 

Pernambuco fechou, Piauí, Rondônia, Sergipe temos e vai muito bem, ela faz um trabalho 

bacanérrimo, temos Bahia. Fechamos [franquia] São Paulo e Rio. São Paulo tivemos dois 

ensaios, no Rio de janeiro e Belo Horizonte tivemos também um ensaio.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Voltando ao nosso começo, eu queria que você falasse sobre 

esses 25 anos, principalmente como se deu essa mudança nessa construção da marca.  

 

Karina Facó – Fernando se associa a Maria do Carmo, logo em seguida vem Emília. Saímos 

do Rio Vermelho, daquele galpão, e fomos para a Graça. No primeiro momento de varejo a 

gente funcionava como uma pronta entrega, aquele movimento de sacoleiras, de pessoas que 

vendiam, acho que tinham seis pessoas cadastradas, e também a gente fazia atendimento de 

varejo desde que tivesse uma quantidade mínima de peça. A pessoa física se juntava com a 

prima, com a irmã e comprava seis, sete peças. Logo na sequência a gente começou o negócio 

de abrir loja de rua, a gente achava que shopping não era nossa vibe. Foi uma tendência de 

Brasil, mas começou um boom de shopping center, e as marcas migraram para isso. A gente 

assertivamente ficou na contramão da vibe do momento, de ter loja em rua. Durante muitos 

anos foi muito importante. Até 2006, a gente reinou soberanamente no mercado baiano. Por 

quê? Em 2006, João Carlos Paes Mendonça abre um shopping center. Então todas as marcas 

do Rio de Janeiro que eram as grandes vilãs, ou seja, que estava em ascensão toda, a moda 

carioca ressurge no cenário nacional com aquele boom de preço fashionista. Então 2006 a gente 

sentiu, porque você divide a fatia de mercado com grandes outras marcas, quando a gente 

reinava soberanamente. Mas nos mantivemos de maneira significativa aqui e mostramos que 

estamos, estamos mesmo. Nesse momento a gente até ensaiou abrir Sudeste (Rio e São Paulo), 

veio Minas Gerais (Belo Horizonte). Infelizmente o ponto em BH não era muito interessante, a 

pessoa não era do local, era baiana. Você sabe que essa coisa é muito difícil, é aquela coisa do 

casamento que eu já falei. E não deu certo. Saímos de um patamar de pronta entrega, ficamos 

em loja de rua. Em 2006, tivemos o primeiro ensaio em franquiar. Uma funcionária nossa foi 

nossa primeira franqueada, Renata abriu a loja do litoral norte que tem até hoje, está muito bem, 

obrigada. Mudou só de franqueado, o ponto é o mesmo. Foi nesse momento que a gente 

começou com o negócio de franquia e a gente identificou que esse é o nosso business mesmo, 

franquear. Foi a grande mudança. Loja de rua, fomos para o business de franquia e estamos até 

hoje. Mas com relação ao produto, a gente vai falar bastante sobre isso, mas assim, eu acredito 

que o produto se manteve, a gente conseguiu manter a essência dele até hoje. Mesmo quando 

nós éramos pronta entrega, a gente sempre quis pincelar aquilo que estava acontecendo no 

cenário mundo de moda com preços convidativos. Nesse primeiro momento de pronta entrega, 

a gente realmente era muito mais convidativo. Por quê? A gente não tinha a estrutura fabril 

como temos hoje, em termo de tudo, impostos, estrutura, pessoas, maquinário. A Elementais 

cresceu e com isso cresce toda essa estrutura fabril. Hoje, a gente pratica preço de uma marca, 

não chega a ser preço de marca nacional top como a gente vê por ai, mas existe sempre aquele 

cliente que fica atrelado àquele momento que a Elementais era uma pronta entrega, com certeza 

nosso ticket médio era mais baixo naquele momento. Mas com uma justificativa plausível. Nós 

não tínhamos um investimento em modelagem, esse investimento todo que temos em 

maquinário, em oficinas, treinamento com oficinas que a gente vai conversar bastante sobre 

isso na sequência.  
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Gina Rocha Reis Vieira – Muitas pessoas falam que a Elementais está muito cara. 

 

Karina Facó – Isso é boato. É uma coisa que não existe, se você for comparar o muito caro 

com o produto que você paga matéria-prima, o investimento não é caro. A gente não é mais 

pronta entrega. 

 

Gina Rocha Reis Vieira – Vocês entraram no jogo de grandes marcas que estão no perfil 

de vocês? 

 

Karina Facó – Exatamente. A Farm quando nasceu talvez, o preço dela era muito mais baixo, 

eu morava no Rio de Janeiro na época, ali na Feira Hype, a Espaço Fashion e a Farm. A Espaço 

morreu, mas a Farm perdura até hoje. Então, ela [Elementais] também nasceu com esse 

sentimento mais artesanal, com preços mais inferiores, mas quando você entra num patamar 

que você vai pagar impostos, que você investe em modelistas – hoje eu tenho quatro modelistas 

trabalhando internamento pilotando – eu não tenho como ter um preço da época que minha 

diretora modelava as peças. É muito natural, de todas as marcas. A gente está focado na 

profissionalização.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – O cliente Elementais desse primeiro momento da confecção da 

pronta entrega até hoje, houve mudança? 

 

Karina Facó – A empresa nasce da confecção de camiseta, parte para a modinha, mas esse 

público alvo nunca perdeu a essência. Eu vou fazer 11 anos na Elementais, eu era cliente quando 

eu vinha passar as férias enquanto eu namorava, meu marido é baiano, e eu garimpava algumas 

peças. A marca sempre teve esse público de 35 a 45 anos vendendo jovialidade em termo de 

colorido, fazendo um decote aqui outro ali, mas nunca foi uma marca teen, nem para uma 

mulher de 20 anos. Esse público alvo se manteve fiel até a data de hoje. Cronologicamente 

falando, não quer dizer que uma pessoa de 50 e 55 não consuma na Elementais. Ela tem a idade 

cronológica mais avançada, mas comportamento de uma mulher de 40. A gente é focada 

naquela mulher que vive em família, geralmente é casada com filho e que busca uma roupa para 

o lazer. Não é a roupa do habiler e nem tão pouco a roupa que ela trabalha. Se eventualmente 

ela trabalha de uma maneira mais divertida – ela é uma arquiteta, uma artista plástica – ela vai 

se vestir de Elementais de domingo a domingo, inclusive nos dias de trabalho. Se ela é uma 

executiva, uma advogada, trabalha no banco, ela vai compor o look com o garimpo que ela pega 

para a Elementais no trabalho. Mas o nosso foco, nosso maior desejo é vender, vender realmente 

a roupa do lazer da cliente. E esse público alvo perdura até hoje.   

 

Gina Rocha Reis Vieira – E você como gerente de estilo, como é esse processo de 

construção de público alvo, além da análise do fluxo de loja? 

 

Karina Facó – A gente começou de uma forma inspiracional. Depois foram feitos dados 

estatísticos que a gente comprovou que o nosso cliente fiel que tem a maior fatia de faturamento 

é esse cliente entre 35 a 45 anos. Sem falar que o nosso maior desejo é essa fatia de mercado, 

que é escassa, falando de estratégia, é importante a gente fazer roupa para esse cliente porque 

hoje eu tenho duas ou três concorrentes fieis que fazem com o preço mais alto que o nosso. A 

gente tem uma que fica oscilando na balança oscilando dentro dessa faixa que a Elementais 

pratica, mas as demais são mais altas.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Quem seriam esses concorrentes diretos? 
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Karina Facó – É importante a gente falar nisso hoje?  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Sim, seria.  

 

Karina Facó – A Le Lis Blanc, a Bobstore, Shoulder são bem dentro do nosso perfil. A Maria 

Filó tem um pouco, nesse momento girl, mais romantiquinho tem um pouco do produto, mas a 

Maria Filó é mais nova. Em termo de preço quem fica mais na briga é a Shoulder, as demais 

têm um patamar mais alto. A Shoulder é mais paulistana, nós somos mais cariocas. A Le Lis 

tem uma base mais avançada, sofisticada em termo de matéria-prima. É mais caro, o cliente 

quer pagar mais. Na Elementais, se eu trago esse material, é bem mais caro, o cliente não vai 

querer pagar. Então eu vendo a roupa de lazer. Tem essa diferença da diferença da coisa do 

material, não é que nosso material é inferior, mas a gente não vem com a linha de seda pura, a 

gente não trabalha com esse patamar, até porque o estilo de nossa cliente é mais solto.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – E a modinha?  

 

Karina Facó – Eu falo de modinha e isso me preocupa muito, esse estereótipo de modinha é 

muito passageiro. A Elementais busca muito mais essência. Busco, na minha forma de trabalho, 

mais essência do que tendência. A tendência me ajuda a criar para me dar um parâmetro do que 

será desejo amanhã, mas não esqueço nunca o que é o DNA da marca. A modinha é muito 

fugaz, mas eu preciso estar atenta ao que estimula meu cliente pelas redes sociais, pela Rede 

Globo. Então, eu tenho que identificar aquilo que vai ser inspiração e fazer do jeito que a 

Elementais sabe fazer. Nesse momento, talvez se tenha um pouco do cultural [Bahia]. Somos 

divertidos, alegres, gostamos de vibração, a mulher Elementais não quer passar despercebida, 

ela quer causar de uma forma cool, diferente da mulher mineira e goiana, por exemplo.  A gente 

é uma carioca menos flat, com um saltinho. Isso me deixa muito feliz, eu [Karina] sou essa 

cliente, um casamento que deu muito certo. A gente buscou uma forma especial de ser. Se você 

não gosta de colorido, de estamparia, você não vai gostar da Elementais. Se você for analisar o 

perfil de circulação de produtos, o que realmente gira é o estampado. A performance dele é 

absurdamente superior.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Então, por favor, me fale da performance dessa estamparia. São 

estampas exclusivas?  

 

Karina Facó – A gente procura fazer um percentual de estampas exclusivas. Trabalhamos com 

um budget. Eu divido parte dele com o que eu crio aqui dentro, e parte dele eu garimpo também. 

Porque se a gente for trabalhar com 100% de estamparia exclusiva, ficaria inviável a totalidade 

da loja. Então eu faço o garimpo daquilo que é regional, eu faço uma mistura de estampa que 

personaliza e o produto acaba ficando exclusivo Elementais. Eu desenvolvo muita coisa, mas 

não totalmente. Eu garimpo, mas tenho muita cautela nesse garimpo, bricolagem total.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Eu acho interessante essa coisa da bricolagem que tem tudo a 

ver com o universo que vocês propõem que está conectado com o mundo e está integrado 

também, não importando a origem. 

 

Karina Facó – Quando a gente vai para o macro...Hoje, seu estou fazendo o Verão 18. Eu sou 

muito intuitiva, começo a ver anonimamente, e tem a hora que o sino bate. Então é aquilo mais 

ou menos que eu vou buscar. Nesse garimpo, claro, que tem uma relação com isso. E aí a gente 

traz para o DNA e faz a coisa acontecer. 
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Gina Rocha Reis Vieira – Falando da estamparia, uma das coisas que eu percebo que 

vocês mais valorizam é o estampado na arte gráfica do Instagram, sobretudo. Queria que 

você falasse um pouco mais desse papel da estamparia dentro da construção dessa essência 

da Elementais.  

 

Karina Facó – Realmente a estamparia está em primeiro plano no DNA. É a nossa essência. 

Essa coisa do divertido, do estampado, do colorido é a nossa essência, é gancho que a gente 

tem de comunicação. Eu diria que hoje – fazendo uma analogia com o que acontece no mercado 

– a Farm é muito dessa história. Não vou te dizer que a gente tem uma história semelhante, 

porque não seria verdadeiro. Porém, eles têm também essa ênfase, assim como nós tempos, 

porque é o que funciona, é o que acontece, é o que gira, é o que diz muito sobre nossa marca: a 

nossa assinatura sem fugir. Eu quero uma roupa que não é tão curta, mas eu valorizo um decote 

porque a cliente gosta de usar. E eu apresento esse produto com uma estamparia que é nossa 

cara. Um casamento muito feliz, muito ordenado. A gente é de verdade, porque só o que é de 

verdade acontece.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Pensando na modinha, há uma influência das redes sociais, 

influenciadores digitais nas suas criações? 

 

Karina Facó – Para mim é apenas confirmação. Elas têm a informação em tempo simultâneo 

que a gente, elas viajam para semana de moda exterior, a gente faz toda essa parte de pesquisa, 

de viagem também. É meio que um termômetro. Elas não influenciam na nossa criação, mas 

sim no que nossa cliente vai querer. Por mais que elas fiquem impulsionando muito, a 

Elementais não é tanto vanguardista. A gente não dá conta de botar essa coisa que é muito nova, 

nesse momento simultâneo, porque a cliente não absorve. O mercado cearense é completamente 

focado nessa modinha, trazer aquilo que é popular que está acontecendo. A gente vai um pouco 

nessa contramão.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Você disse que a Bahia aparece de alguma forma, vocês estão 

inseridos na Bahia, de que forma, como você, como gerente de estilo, consegue trazer esses 

elementos regionais na marca Elementais? 

 

Karina Facó – A Bahia é um berço cultural muito importante significativo dentro do nosso 

Brasil. Eu trago essa raiz na arte. A gente sempre quer personalizar, trazer a arte para nossa 

roupa, seja num lacinho que vou colocar numa etiqueta, seja num swarovski que vou 

personalizar meu tamanho, seja num aviamento. Então, esse lado cultural artístico eu trago de 

uma forma cool. Sem ficar aquela coisa brejeira, é uma coisa mais internacional, mas não perde 

a raiz da originalidade. É a bossa, eu diria que é o perfume das nossas coleções, é aquele 

temperinho que você coloca por último que faz seu prato brilhar e ter movimento, ter cor, ter 

vontade, ter brilho próprio.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Como é construído o processo de pesquisa para a criação? 

 

Karina Facó – Entre 11 e 13 meses antecedente à coleção, a gente acompanha as semanas de 

moda, a Première Vision geralmente na França, e aí a gente participa da parte têxtil, matéria-

prima, coloração, estamparia macro. Aí você identifica aquilo que você acha que vai acontecer 

para sua marca. A partir daí você já desenvolveu cartela de cor, estamparia e algumas 

modelagens principais para a coleção seguinte. Seis meses posterior vem à confirmação de 
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varejo do hemisfério norte. Nesse momento, a gente retira alguma modelagem que talvez ficou 

meio fora, insere outra modelagem. Mas o macro, que é aquela coisa que vem antecipadamente, 

que é a inspiração da tendência como toda, a estamparia, cartela de cores já estão engatilhados. 

Aí você lança no seu varejo. Isso dá 13 meses de antecedência. Nesse momento, tem também 

aquela coisa que é essencial, as blogueiras, nesses seis meses, começam a pipocar. Faço aquele 

trabalho de coolhunter, vejo aquilo que vai ser desejo, aumento a profundidade de grade. A 

rede social entra nessa confirmação de varejo. Hoje [fevereiro 2017], o fashion calendary está 

virando verão. Estou fazendo verão. Estou com estamparia pronta, cartela de cores, tema, 

algumas modelagens engatilhadas. Eu tenho confirmação de varejo e rede social que são 

termômetro. Mas eu vou ver se eu quero, ou não quero. Vou direcionar.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Como estão distribuídos os investimentos em comunicação? 

Você falou muito da importância do investimento da publicidade para a consolidação da 

marca.  

 

Karina Facó – A gente tem fundo de marketing. A gente tem uma assessoria de comunicação 

que contratamos por job. Hoje não tenho fixo porque fui obrigada a cortar alguns contratos para 

poder sobreviver. Hoje, a diretoria comercial, que é Emília, que está à frente. Ela que faz toda 

a parte de Instagram, a estrutura do marketing é pequena, mas ela está dando conta. A gente 

está sobrevivendo. É tudo interno. Não é como a gente gostaria. Por temporada, a gente contrata 

aqui e ali, que é o Estevão Terceiro. A gente já esteve com uma assessoria em São Paulo, e 

Estevão fez local, mas tem quase um ano que cortamos o fixo. Hoje realmente a gente só faz o 

job. O estilo dá um apoio e quem executa é o marketing. Emília é responsável pela execução 

do Instagram e visual merchandising. 

 

Gina Rocha Reis Vieira – A mídia principal é o Instagram? É o que dá mais retorno? 

 

Karina Facó – É o Instagram, é o que tem mais retorno. A gente inclusive deu uma crescida. 

A gente quer melhorar muito. O Facebook é mais uma comunicação de massa, aquele cliente 

que não tem muito acesso á rede, mas não tem um retorno bacanérrimo. Não está muito ativo, 

atualizado. O Instagram é completamente ativado, hoje é feito pela diretora.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – E as fotos divulgação... 

 

Karina Facó – A gente faz catálogo, tudo bonitinho, contrata maquiador, lookbook, campanha 

duas vezes dentro daquela forma mais artesanal, eu diria, por conta de não vir muita gente de 

fora para fazer, como a gente já teve fotógrafo de fora. Modelo às vezes vem de São Paulo, mas 

não é regra. A gente garimpa aquilo que tem mais a ver com a gente, traz as melhores e tem 

feito. Acabamos de fazer inclusive semana passada na sexta-feira, algumas fotos que vão 

compor a campanha e lookbook. Mas a gente contrata e faz um dia totalmente voltado para esse 

cenário de fotografia. 

 

Gina Rocha Reis Vieira – Tininha participou por muito tempo no trabalho de produção 

com vocês.  

 

Karina Facó – Muito! Hoje em dia a gente cortou essa parte do produtor. Faço eu e Emília 

esse trabalho. Acho muito importante o trabalho do produtor, esse olhar de fora é extremamente 

importante, mas o momento não tem nos permitido. É um momento muito delicado. Mas a 

gente retomará com certeza.  
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Gina Rocha Reis Vieira – As fotos hoje são feitas com quem? 

Karina Facó – Gato Louco. A gente fez muita parceria com Michel Rey [fotógrafo]. Vamos 

retomar com ele para campanha, e vamos continuar com Gato Louco para lookbook.  Gato 

Louco trabalha muito bem. Lucas é a mente e Paulinha executa como ninguém.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Sobre a construção do lookbook associado às tendências, 

pesquisas e viagens, vocês sempre utilizam um fundo branco e um tema da coleção que é 

exposto com arte gráfica.  

 

Karina Facó – Lookbook sempre tem fundo branco. É o tema da coleção que entra para 

personalizar. Na campanha a gente vem com elemento: No verão, a gente trouxe a floresta. O 

marketing e o estilo estão sempre alinhados. A gente está nesse momento em transição, fazendo 

inverno, mas a gente teve milhões de reuniões para definir o que vai fazer. É oriente, então 

vamos lá. O que a gente traz de elementos... O tema [Inverno 2017] é Ásia. Eu fiquei com 

vontade de fazer essa coisa meio oriental, dos quimonos, dos chás. Eu estava pesquisando, eu 

estava muito apaixonada. Aí conversando com Maria do Carmo, ela disse: “Vamos fazer esse 

Império maior”. Eu estava lendo um livro Império Maior e me deu uma vontade muito grande. 

E coincidentemente a gente começou a ver muita coisa na moda, na estamparia, nos desfiles 

focados no Japão. Eu não quis chamar Japão porque eu sabia que muita gente iria por essa vibe. 

Então eu trouxe também Tory Burch com desfile inspirado no Marrocos, então falei: Vamos 

fazer Ásia. Eles fizeram de uma maneira muito linda. Essa coisa dos chás, desse universo maior 

do Oriente, do Japão, não essa coisa caricata, sabe? Mas aquele pensamento maior, do Império.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – O que você pensa, como criadora, sobre esse jogo da moda. As 

pessoas esperavam muito do século XXI.   

 

Karina Facó – Esperava-se muita coisa sobre a tecnologia a favor da moda, mas para mim a 

moda hoje, neste século, com essa coisa de preservação, menos consumo, é a coisa do reutilizar. 

É a reutilização daquilo que se tem. Essa coisa do consumismo exacerbado não é a vibe. 

Trazendo para o universo do têxtil, essa coisa tecnológica realmente vem com milhões de 

possibilidades. Mas eu, Karina, enquanto criadora, só mais pé no chão, gosto das coisas mais 

naturais, menos tecnológicas, mais orgânicas. Eu particularmente gosto muito de 

transformação, daquilo que você tem e não sai, se reconstitui, reutiliza, se faz de novo. Olhar 

para dentro. Agora essa coisa da indústria têxtil, em termos de maquinário, sim, eu gosto de 

usar, mas sem perder a coisa do natural. 

 

Gina Rocha Reis Vieira – Aproveitando essa deixa, quais são os critérios na seleção dos 

tecidos?   

 

Karina Facó – A seda pura não cabe muito no mundo hoje. Eu tenho que ter uma organização 

para passar ferro para sair, na hora que coloco na mala e vou viajar. Então, no mundo moderno, 

da mulher que assume seu papel na sociedade, não cabe. Eu tenho que garimpar um pouco da 

tecnologia para me dar um conforto para entrar e sair a qualquer momento sem ter aquela coisa 

da mega estrutura, de lavar fora de casa a seco, porque não pode molhar. Nesse momento, eu 

preciso do tecido tecnológico, e a indústria têxtil é muito importante. Antigamente, quando eu 

falava em tecido tecnológico, eu lembro daquela coisa de fardamento. Hoje, a indústria cresceu 

demais, então, ela consegue fazer um tecido sintético com cara de um tecido natural. Eu tenho 

milhões de poliésteres que você fica na dúvida se é de seda ou sintético. Eu trabalho com 

sintético, artificial (viscose) e o natural (algodão e linho), que tem muito desse comportamento 

dessa mulher lazer, desse lifestyle da mulher atual.  
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Gina Rocha Reis Vieira – A estamparia, quais são as técnicas? 

 

Karina Facó – Tem a digital e a cilíndrica. Eu posso te apresentar as técnicas de estamparia e 

jeanswear. O jeanswear é muito pensado, eu escolho desde os tecidos, as lavagens.  

 

Gina Rocha Reis Vieira – Fale mais um pouco dessa mulher Elementais... 

 

Karina Facó – Ela trabalha, tem filho, é economicamente ativa. Porque no meu concorrente, 

essa mulher vive em família, mas não é economicamente ativa. Ela é muito mais dependente, 

vive de mesada gordíssima e paga qualquer preço. A mulher que compra na Elementais é 

exigente, mas sabe o quanto custo, porque é oriundo do próprio trabalho.  
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Apêndice B - Entrevista Karina Facó – Gerente de estilo Elementais 

 
Em 13 de março de 2017 

 

OBS.: A entrevista foi realizada durante uma visita guiada à fábrica. Na ocasião, foram feitas 

fotos dos setores produtivos. 

 

Gina Rocha Reis Vieira – Setor de facção | Como funciona o setor de facção?  

Karina Facó - Tudo que é cortado pela empresa vem para o setor de facção que fará toda a 

logística de distribuição para as oficinas que trabalham exclusivamente para a Elementais. A 

gente corta tudo e depois do corte, vem para cá. São cerca de 60 oficinas, geralmente. A gente 

trabalha com coleções de dois meses. Sempre elas estão ocupadas com uma ordem de serviço. 

Elas entregam uma dinâmica, e a gente já entrega outro corte para elas. Em média, elas passam 

de 15 a 20 dias produzindo uma ordem de serviço. 

 

GV – Setor de facção | Você disse que trabalham com uma dinâmica de dois meses para a 

produção da coleção...  

KF – E esse tempo está muito em cima. A gente gosta até de trabalhar com um tempo maior.  

Só que a dinâmica do mercado como um todo... A gente hoje tem enxugado mais o tempo para 

finalizar a coleção. Mas hoje, com a economia recessiva em termo de crédito, a gente enxugou 

para diminuir o custo operacional para dar desconto ao cliente no ponto final. Se eu recebo com 

mais tempo, eu tenho um prazo de pagamento para quitar os boletos. O que gera um custo 

administrativo, porque nem sempre você tem a moeda em mãos para quitar tudo. Então, isso a 

gente repassava para o produto. Hoje, a gente você recebendo eu consigo ter um preço melhor 

de venda porque meu custo administrativo fica melhor. Desde o desenvolvimento da ficha 

técnica até o produto no varejo, eu diria que são 70 dias para a produção. Eu enxuguei isso. 

Aqui também tem a prova de roupa da facção. Primeiro, eu tenho a prova de roupa no meu 

setor. Depois que a gente aprova a peça piloto, essa peça vem para cá [setor de facção] e a 

faccionista (oficina) faz a primeira peça para a gente aprovar para ela começar toda a produção.  

 

GV – Setor de corte | Vocês realizam todos os cortes? Fale um pouco. 

KF – Com a unificação da fábrica e escritório, a empresa ganhou espaço. Porque lá na Lucaia, 

no Rio Vermelho, a gente não tinha essa amplitude toda. Sem falar que antes era essa coisa da 

verticalização. Então ficou muito melhor, sair da verticalização e vir para cá. Quando é vertical 

é muito difícil subir com rolos de tecido, subir, descer. É mais rápido. Aqui a gente corta tudo, 

a gente não terceiriza nada de corte. Às vezes, na verdade, por conta do volume, ficava apertado 

lá, por conta das instalações a gente até locava a pessoa que trabalha aqui para cortar em outro 

galpão em turno noturno. Hoje isso não existe mais. A gente consegue alocar, e quando a gente 

quer contrata mão de obra alternativa para vir.  

GV – Como se dá a relação de vocês com o Condomínio Bahia Têxtil?  

KF – A gente tem um contrato de sublocação. Sublocamos com Miguel que é veterano aqui. O 

pai dele era dono de uma camisaria há muito tempo atrás. Estamos ligados ao Bahia Têxtil 

indiretamente. Mas eu não atuo nessa parte.  

GV – Setor Administrativo | Planejamento e alocação de verbas 

KF – Aqui é o setor que faz toda a logística de distribuição e recebimento, grande parte 

organizacional fica aqui e funciona em parceria com o setor de almoxarifado.  

GV – Sobre a logística de franqueados, eles fazem o pedido pelo sistema? 
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KF – Não. A gente entrega o pedido montado para ele. Ele tem direito à customização. Mas 

nosso projeto de franquia, a gente faz essa gestão também. Nem necessariamente ele é um 

buyer.  

GV – Setor de Almoxarifado |  

KF – Aqui a gente recebe toda a parte de matéria-prima. A terceirização é também recebida por 

aqui. A gente terceiriza bolsa, sapato, jeanswear, tricô e bijuteria. Aqui está também nosso 

estoque de matérias-primas. Não tem fábrica aqui mais, tudo vem do Sul e Sudeste.  

GV – Setor de Pessoas | Sala da Diretoria | Setor Financeiro | Setor de Expansão 

KF – Temos RH. A empresa é toda segmentada em departamentos. Temos salas de reuniões 

para recrutamento, colaboradores. No setor financeiro, contato e TI funcionam juntos. A 

empresa é muito bem estruturada. É uma segurança para se trabalhar. No setor de expansão, 

todos os supervisores da parte de varejo e atacado ficam aqui.  

GV – Setor de Marketing | Setor Estoque do E-commerce 

KF – Andréa é nossa coordenadora, Talita é nossa designer. Andrea cuida do nosso e-

commerce. Então toda a parte de delivery fica com ela. Ela cuida da coordenação de marketing 

e dá suporte com o canal de vendas externa. A gente tem um estoque aqui e um também na 

Dafiti. A gente faz a entrega, mas eles têm a reserva de produtos deles. 

Aqui são nossos prêmios, ganhamos duas vezes. Esse é nosso estoque do e-commerce, 

começamos no final de 2014 a ensaiar. Ele é um bebê, está engatinhando. A parceria com a 

Dafiti, foram eles que nos procuraram, é uma honra muito grande.  

 

GV – Auditório |  

KF – Aproveitamos o auditório para fazer locação de fotos aqui. Ele é todo projetado para isso. 

Essas obras todas que estão na empresa são feitas pela nossa artista plástica Maria do Carmo.  

GV – Setor de Convívio | 

KF – Aqui é nosso convívio. Toda indústria que tenha a partir de 100 funcionários, é necessário 

que ela ofereça esse convívio para o intervalo de almoço. Isso não é peculiar de todos os 

galpões. A Elementais foi agraciada com esse jardim que é uma delícia. Nós jubilamos, fizemos 

também um painel, e os funcionários deram declarações. Bem legal! 

GV – Setor de Modelagem | Setor de Pilotagem | Setor de Estilo | Diretoria de Estilo 

KF – Claudia é nossa coordenadora. Juntamente com Sinval, modelistas e pilotistas. Aqui atrás 

é meu setor. Aqui fica também a sala de Maria do Carmo.  

GV – Quantos modelos são produzidos por mês?  

KF – Nós temos por semana 22 modelos, em torno de 80 a 110. 

GV – Qual a frequência de chegada desses modelos no Ponto de Venda físico? 

KF – Chegam toda quarta-feira. Até a sexta-feira, todas estão com a coleção. As mais afastadas 

recebem um pouco depois. 

GV – Qual o faturamento anual da empresa hoje? E quanto custa para se ter uma 

franquia Elementais? 

KF – Em torno de R$ 13 a 14 milhões hoje. Sobre o custo da franquia, esse dado eu realmente 

posso de passar em outro momento, tenho que falar com Fernando para ver se tenho autorização 

para te dar.  
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GV – Sobre os tecidos, você disse que usa muito tecido inteligente para a praticidade dessa 

mulher Elementais. Quais os tecidos inteligentes que você mais utiliza na produção? 

KF – É o cetim de seda tecnológica, o chifon com a gramatura menos, crepe sem brilho, cetim 

com brilho e o chifon que aquela coisa mais nebulosa que aparece mais o fundo do corpo.  

GV – Com relação aos acabamentos, há é uma exigência sobre isso, e as marcas do 

Nordeste, para entrarem no jogo do mercado nacional, enfrentam certo preconceito 

ainda? 

KF – As pessoas mais senhoras que ainda têm essa coisa do preconceito. As pessoas ainda 

viram para olhar a composição têxtil da “etiquetinha”, mas isso tem desmistificado, têm 

diminuído mais, as clientes estão aceitando mais porque elas estão entendendo a necessidade 

do uso de uma coisa tecnológica. Mas ainda têm aquelas pessoas que acham “poxa, poliéster”, 

poliéster remete muito a roupa de uniforme dos oxford de antigamente, mas esse quadro tem 

mudado significativamente. Eu acredito que nosso trabalho focado nisso tem ajudado muito da 

conscientização dos clientes, principalmente aqui na Bahia. No Sudeste, as pessoas têm essa 

cultura há mais tempo. No Nordeste ainda tem essa coisa do preconceito. 

GV – Quais são as técnicas de estamparia que vocês utilizam? 

KF – A gente hoje trabalha muito, já faço a estamparia na tecelagem, já vem para mim o tecido 

impresso com a minha estampa de lá. Porém a gente utiliza muito o sistema de serigrafia, que 

é a coisa da localizada, tanto nos tecidos inteligentes quanto nos quadros que é silk mesmo.  

GV – Qual a vantagem competitiva da Elementais hoje falando em mercado de moda para 

o Brasil? 

KF – Hoje a gente atende uma fatia de mercado de uma mulher que não é tão nova, não chega 

à terceira idade. A mulher não é tão menina, tão novinha, tão gatinha. A gente faz a roupa de 

moda, bem trendy, mas atendendo as formas, as curvas, a formatação de corpo dessa mulher. 

Então para esse segmento, nós atendemos com um preço mais competitivo do que as ofertas 

dessa fatia de mercado. As outras marcas estão num patamar mais alto. A gente conseguiu 

enxergar essa mulher que se mantém firme esses anos todos. Hoje (o preço competitivo) é a 

nossa vantagem em relação ao mercado, sem falar da nossa alegria, nosso divertimento, essa 

coisa da estampa, dessa vivacidade, desse tempero, dessa bossa e na riqueza dos acabamentos 

e dos detalhes.  

GV – Gostaria que você falasse sobre a importância do e-commerce no plano de negócio 

da empresa. 

KF – A Elementais demorou um pouco para conseguir estruturar, porque a gente faz tudo bem 

estruturado. Contratamos inclusive uma gerente de novos negócios que englobava bem essa 

parte de venda virtual, a gente demorou um pouco para entrar, mas a gente entende que a 

necessidade para crescimento é você ter um canal de venda online porque é tendência de 

mercado. E a gente acredita que esse mercado vai ficar no patamar de uma loja que venda 

razoavelmente bem, que bata meta. A gente tem crescido ao longo de todos os meses, a gente 

só consegue percentual maior, mas hoje dentro da organização ainda é um faturamento 

pequeno. A gente tem metas mais ousadas mais para frente, mas ocupa hoje uma fatia de 

mercado pequena. Talvez a gente não tenha feito esse investimento grande que outras marcas 

fazem em propaganda, injeção de capital para alavancar venda. A gente está tímido, nós 

estamos num canal de venda bacana é a Dafiti, no nosso canal, mas sem investimentos nenhum 

em propaganda. O que a gente consegue mesmo é do acesso, do boca a boca. No momento que 

a gente tiver apto, vai dar um boom. Quem administra esse canais é o marketing. 

GV – Quem desenvolveu a parte de sistema do e-commerce? 
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KF – A gente contratou uma empresa para fazer toda essa parte, incluindo layout. A 

manutenção também é feita por um prestador.  

GV – Como funciona a dinâmica de fotos para o e-commerce e redes sociais? Quem faz a 

direção fotográfica e direção gráfica? 

KF – Trabalhamos com still para lookbook. Nós fazemos a direção de arte para o Instagram, 

site. É uma coisa dividida. Na sessão de fotos, a gente faz os looks, fotografa a peça em várias 

posições para fazer a disposição na venda externa. O marketing trabalha a parte do design para 

expor no Instagram. O estúdio Gato Louco é nosso parceiro, faz junto com a gente a direção 

fotográfica.  

GV – A gente percebe que nas fotos do e-commerce e nas redes sociais existe um 

movimento nas posturas das modelos. 

KF – Tem todo esse olhar, essa preocupação que toda marca deve ter (...). A roupa comunica a 

mesma coisa que a parte visual (catálogo, adesivo, site), tem que ter toda uma unidade que é 

feita com uma direção fotográfica desenvolvida pelo estilo e marketing. São muitas fotos em 

um dia só. 

GV – Quais são os estados brasileiros que mais compram através do e-commerce? 

KF – Sudeste é o estado que mais compra, está muito bem. Inclusive, aquele produto que o 

Nordeste não acredita, no e-commerce flui de uma maneira exacerbada, vai tudo para lá. Por 

exemplo, calça cropped, no varejo de loja a venda é bem tímida. É uma forma de eu escoar 

aquele produto que é bem trendy. Lá funciona muitíssimo bem. A gente atende os estados que 

não têm loja física. O passante vê no aeroporto a loja, vai com aquela coisa na cabeça, vai ao 

site e compra. Por isso que nossa loja do aeroporto é uma vitrine muito importante. Teve 

expansão no aeroporto, as pessoas não tinham acesso, muita gente quebrou, muita gente trocou 

de lugar físico, mas permanecem lá a livraria e a Elementais. 

GV – Do calendário de festas populares, quais são as ocasiões que a marca dedica atenção 

maior e investimentos de criação e comunicação diferenciados? 

KF – Não posso deixar de falar das festas juninas. Que no Nordeste é muito forte, então a gente 

tem um investimento de budget maior para a parte de desenvolvimento de produto no meio do 

ano, para as coleções de maio e junho e na parte de marketing também. Tirando isso, em 

fevereiro, aquela coisa de ter uma coisa mais branca, uma adesivagem especial para o mês de 

fevereiro em si, para as festividades de verão. Tirando isso a gente acompanha o fashion 

calendary para as viradas, e acompanha as tendências dentro das datas do varejo nacional. A 

gente tem duas grandes coleções, outono/inverno e primavera/verão, e mensalmente temos 

coleções nacionais que englobam essas grandes: seriam as cápsulas. Eu digo, como falo sempre 

“mais essência, menos tendência”, a gente tem temporada de calor e frio, não gosto mais de 

usar essa coisa de primavera/verão, outono/inverno. A transição é muito suave. A gente 

incorpora mais a cartela de cor, dá uma aquecida maior, aumenta o número de mangas no 

inverno, e para o verão a gente dá uma refrescada maior e aquece no colorido.   

GV – Quantas coleções anuais? 

KF – A gente tem duas grandes coleções e mensalmente temos coleções mensais que englobam 

essas grandes: seriam as cápsulas. Como falo sempre “mais essência, menos tendência”, a gente 

tem temporada de calor e frio, não gosto mais de usar essa coisa de primavera/verão, 

outono/inverno. A transição é muito suave. A gente incorpora mais a cartela de cor, dá uma 

aquecida maior, aumenta o número de mangas no inverno, e para o verão a gente dá uma 

refrescada maior e aquece no colorido.   
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GV – A ferramenta de comunicação utilizada basicamente hoje pela Elementais é o 

Instagram, correto? Para o comércio online, vocês fazem anúncio pelo Google? 

KF – É o Instagram. Fazemos alguns anúncios pelo Google, mas muito pouco. Basicamente 

estamos fazendo só o Instagram.  

 

GV – Os anúncios em grandes publicações de moda, como a Vogue, não estão sendo feitos 

por enquanto, não é? 

KF – A gente não deixou de ter vontade de entrar em novos estados, mas hoje a gente não tem 

condição de fazer investimento em Vogue. Até porque o fundo de comércio, que movimenta 

uma moeda grande entre as franquias e lojas próprias, deixou de ser cobrado, por conta do 

mercado que não está permitindo. O franqueado não está tendo fôlego para ter esse fundo de 

comércio.  

 

GV – Eu queria que você falasse sobre a modelagem pensada para a mulher Elementais. 

O que é imprescindível para essa mulher de 35 a 45 anos? O que não pode faltar nas 

araras da Elementais? 

KF – Respeitar as curvas, as formas. Trazer a tendência respeitando as formas. A mulher não 

quer mostrar tanto o braço, mas deseja mostrar o colo. O comprimento, a gente tem um 

percentual acima do joelho. Meio de coxa menos. Fazer essa alegria, suavidade, com a 

tendência, respeitando as formas. A peça que não pode faltar na loja é o vestido estampado, 

carro chefe. Ele é a nossa marca registrada, nossa feminilidade, alegria, a estampa. O vestido 

estampado é a nossa grande ferramenta do sucesso.  

 

GV – Os bordados, crochês são feitos por vocês? 

KF – A gente tem células que trabalham para a gente tanto no crochê, como nos bordados 

manuais.  

 

GV – Qual o tempo médio para desenvolver uma coleção desde o desenho de moda até a 

finalização da produção? 

KF – Desde o desenvolvimento da ficha técnica até o produto no varejo são 70 dias. Isso é um 

prazo curto para mercado, geralmente a prática de mercado é de 10 a 15 dias para frente. Mas 

como te falei antes, eu enxuguei isso. 

 

GV – Cartela de cor é baseada no sistema Pantone? Ela está de alguma forma atrelada à 

disponibilidade das tecelagens? 

KF – Na verdade não, eu que dou meu Pantone e faço toda coloração. Agora no caso do tecido 

liso, eu quero, por exemplo, um verde especial, Elementais, em cada estação eu elenco um ou 

duas cores, faço rodar uma metragem do liso para eu ter a estação inteira. Então é o meu 

Pantone. Coincidentemente uma pessoa pode também escolher, mas não necessariamente esse 

verde vai estar na cartela dele para me atender. No estampado, já vai com meu Pantone, com 

os códigos das cores, cerca de sete e oito cores.  

 

GV – Quais as empresas de tecelagem que geralmente atendem vocês? 

KF – A gente tem uma carteira de vários fornecedores, nacionais e internacionais. 

 

GV – Você disse também que o jeans é terceirizado... 

KF – Eu tenho alguns fornecedores no Nordeste e no Sudeste. No Sul, por conta da parte da 

aérea, fica complicado por conta do pinga-pinga para chegar. Tenho feito mais desenvolvimento 

no Nordeste e Sudeste.  
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GV – Como é sua rotina como gerente de estilo da Elementais? 

KF – Tenho as horas de escritório, mas minha rotina de trabalho não se encerra quando eu saio 

daqui. Eu tenho minha atividade enquanto mãe, mulher, me cuido. Eu respiro moda 

integralmente na minha vida, mas quando volto para a casa, fico conectada até 23h, 0h. Durmo 

e acordo, respiro moda, durmo impulsionada pelas redes sociais, pelo ambiente virtual. E isso 

não se acaba. Minha rotina de pesquisa é diária e assídua. Tem a parte de pesquisa visual que 

faço muitas viagens para o exterior, viagem para São Paulo e Rio assiduamente, todo mês passo 

lá dois ou três dias. Vou muito a Belo Horizonte. Viajo para o Nordeste para desenvolver, 

porque Fortaleza tem se mostrado importante. É um dado legal. Inclusive nós temos parceiros 

lá desenvolvedores de jeanswear. O polo têxtil no Ceará está muito grande, tem muitos 

desenvolvedores. Minha vida profissional no mercado de moda se deu logo quando eu fiz 18 

anos, 19 anos. Eu ganhei uma loja de lingerie noiva que foi referência durante anos. Mas quando 

eu casei, fui morar em São Paulo. Como não tinha quem administrasse, eu preferi encerrar. A 

partir daí que ingressei formalmente no mercado de moda, porque fui fazer faculdade de moda. 

Há 17 anos estou trabalhando com moda.  

 

GV – Gostaria que você falasse da sua relação como gerente de estilo com Maria do 

Carmo, sócia fundadora e diretora de estilo da marca. Como vocês atuam juntas no 

processo criativo? 

KF – É uma parceria muito grande. Maria do Carmo completa a parte criativa. Ela sempre está 

dando aqueles toquezinhos, é muito focada no acabamento. Fica muito presente na parte da 

prova de roupa, de modelagem, na coisa do beneficiamento. No bordado, ela faz a curadoria 

com as oficinas focadas no bordado. Nossa parceria é muito importante, porque uma completa 

a outra. Eu tenho esse apelo visual e comercial muito importante, sou meio que uma coolhunter, 

identificando aquilo que vai ser desejo.  

A gente estava conversando, discutindo semana passada. Aí eu falei: “eu quero fazer isso no 

verão”. Aí ela disse: “embasado em quê?”. Eu dei uma explicação bem básica, bateu o sino, me 

deu vontade de fazer isso. Basicamente não é uma tendência, um nome que os birôs de estilo 

estão denominando na coleção. Na sexta, ela disse: “olha que coincidência, minha filha 

arquiteta está começando a comercializar umas bolsas e almofadas e o tema que ela vai fazer 

para a coleção é o mesmo que você está com vontade”. Eu fico muito feliz porque a gente 

abraça uma coisa que será inspiração. Aquela coisa que é o coolhunter. A gente caça mesmo 

aquilo que vai acontecer. Então Do Carmo complementa. Ela vem nessa parte técnica. 

Inclusive, quando ela começou a Elementais, quem modelava era ela. Então, ela dá esse apoio 

muito importante. Ela tem uma sensibilidade que é muito importante, sobretudo para a 

modelagem. A prova de roupa ela está aqui quase todos os dias fazendo comigo, e ela dá esse 

apoio muito importante para as meninas da modelagem.  

 

GV – O que o pinheiro da marca Elementais representa? 

KF – A imagem do pinheiro foi escolhida por Fernando e Maria do Carmo. O pinheiro é uma 

árvore que não enverga, pode ter calor ou tempestade, ela se mantém em pé. A Elementais 

nasceu inspirada nos elementos da natureza, em sintonia com um universo místico, que o sócio 

Fernando acredita existir. 
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Apêndice C - Entrevista Tininha Viana – Produtora de moda e personal stylist  

 
Em 14 de fevereiro de 2017 

 

Gina Rocha Reis Vieira - Quais eram suas funções no período que você trabalhou com a 

Elementais? E de que forma você atuou nesse momento de posicionamento de marca no 

cenário nacional através de uma tentativa de consolidação de um estilo, um DNA? 

Tininha Viana - Comecei a trabalhar com a Elementais em um momento de criar um estilo e 

um conceito mais forte que fosse entendido nacionalmente. Teria que existir uma leitura para 

todos os estados. Foi nesse momento, em 2011, no Inverno 2011. Foi tão bacana, porque era 

um trabalho de equipe, da gerente de estilo Karina Facó, eu (Tininha Viana), Emília (parte mais 

comercial) e Maria do Carmo e a Marcão da publicidade. Eles começaram a entender essa 

necessidade de ter um conceito, um bom fotógrafo, uma modelo nacional, profissionalizar 

porque iria haver uma cobrança dos clientes da franquia sobre isso. No primeiro, chamamos 

Juliana Martins, modelo internacional que já fez angels da Vitória Secrets. Fechamos também 

com Michel Rey fotógrafo, Ricardinho Brandão (maquiador). Fizemos uma equipe que eles não 

estavam acostumados. Esse primeiro trabalho foi muito bonito. Nós trabalhamos com hipismo 

numa inspiração surrealista, imaginária. Um conceito imaginário trabalhando dentro de uma 

hípica, dentro de um Haras, dentro do sítio Chauí, no litoral norte. A gente queria fazer uma 

coisa diferente, num lugar diferente, externa, fora do estúdio e Emília conhecia o dono do sítio. 

O que o cara queria era que a filha saísse ao fundo. Tudo bem. O lugar era maravilhoso, então 

a gente foi lá, tinham peças gigantes de xadrez, a locação era muito incrível. A roupa era muito 

invernosa. Tinha a ver com o que queríamos, esse posicionamento de marca nacional. Roupa 

mais pesada de inverno. Casou. Usamos efeitos especiais nas fotos, fumaça que deu um clima 

interessante. Para mim foi um dos melhores trabalhos.  

 

GV – Conversei com Karina, gerente de estilo, sobre esse desafio do diálogo entre a 

cultural local e o design de moda. Como você percebe a influência de elementos próprios 

da Bahia na criação Elementais? De que forma esses elementos são ou não sintetizados na 

marca? 

TV – A gente não buscava um tema, mas buscava um lifestyle da Bahia, comunicar essa coisa, 

como existe o lifestyle carioca, que a Elementais conseguisse comunicar isso através da 

imagem. A partir desse inverno, as outras produções sempre foram mais leves, em praia, 

Buraquinho, Busca Vida, em locais... Mas sempre passando esse lifestyle de conforto, lazer, 

descontração. A mulher Elementais...a consumidora anterior a esse trabalho era muito mais 

velha, anterior a esse trabalho. Eu achei que precisava renovar a imagem da marca. Se a imagem 

da marca envelhece a própria cliente não vai comprar mais. Porque ela precisa se identificar 

com algo novo, fresco. Então esse perfume de juventude, de descontração a gente conseguiu, 

através da imagem, passar. Houve ocasiões que a pessoa foi lá e disse: “eu queria vestir a roupa 

daquele jeito”, do jeito que fiz a produção. Faltou talvez um trabalho com as vendedoras, porque 

precisava de um trabalho com as vendedoras, depois elas foram se situando. No princípio, foi 

bem difícil. Houve também um empenho de Maria do Carmo, Emilia e Karina. Elas faziam 

uma apresentação, Karina fazia uma pesquisa super interessante para o público interno, 

mostrando o que era a marca, como era a coleção. Na verdade, ela montava para os 

compradores, mas acabava que todos assistiam. Eu mesma pedi para puder ver cartela de cores, 

um projeto mesmo. Eu tinha muito problema com a modelagem. A modelagem da Elementais 

é grande. Eu mudava um pouco, às vezes eu transformava essa roupa em uma roupa justa, curta, 

fazia uma verdadeira moulage. Porque as modelos 36 tinham que vestir a roupa 38. Eu queria 

atrair um público mais jovem, as filhas dessas mulheres precisavam também comprar. Acho 
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que o próprio público e franqueados foram exigindo. E elas poderiam estar comprando da 

Elementais numa boa. Acho que o próprio público, os franqueados foram exigindo certas peças. 

A marca passou por um período muito interessante. Mas encareceu. 

 

GV – Então, como foi, a partir da sua vivência profissional na marca, esse impacto de 

mudança de preço dos produtos? 

TV – Foi um baque para muitas clientes. Eu dizia, gente está um pouco cara a roupa. As pessoas 

vinham me falar: Tininha está muito bacana, mas está caro. Mas foi um investimento que eles 

fizeram muito grande. Na verdade, era uma ação conjunta: tinha a campanha, os lookbooks que 

eram, eu fazia três ou quatro por coleção, eram muitas. Fora isso, tinha toda a parte do 

merchadising da loja que acompanhava. Inverno, eram menos, cerca de três lookbooks. A 

campanha de inverno mais bombada foi a primeira, porque a gente colocava na Vogue. Não 

podia ser qualquer linguagem, se não eles não aceitavam. Foram várias campanhas. De 2011 

mais ou menos até final de 2014, foi quando ela começou a mudar a história para e-commerce. 

Foram quase três anos. Um bom tempo.  

 

GV – Sobre a comunicação, Marcus era externo de publicidade, correto? 

TV – Marcus depois saiu, ficou com o escritório independente. Ele era interno, era muito bom 

porque tudo era resolvido. Demandava muito dele. Era uma equipe redonda, muito boa. Eu 

tenho a maior saudade, porque era um trabalho que eu amava fazer. 

 

GV – O estúdio Gato Louco de fotografia que está com eles até hoje foi uma indicação 

sua, não foi? 

TV – A Gato Louco foi assim...a partir do momento que Michel era muito caro, eu disse: vamos 

procurar outra alternativa para o lookbook. A gente trabalhava com Michel para a campanha e 

Gato Louco. Toda a equipe foi eu que formei. A gente pensava: será que vamos conseguir fazer 

uma campanha com a Gato Louco. Emilia tinha medo, mas eles estão fazendo de tudo. Ela foi 

começando a colocar o pessoal dela para estagiar comigo, meio que aprender. Minhas 

camareiras continuaram com ela. Eu...chegou um momento, que eu parei porque não tinha como 

eu negociar uma coisa tão grande, que era o triplo de roupa, quando não se tinha necessidade 

de criar esse estilo. Meu trabalho não fazia mais sentido. Sentimos todos, saiu Estevão Terceiro, 

que fazia assessoria de comunicação. Só ficou Ricardinho e Gato Louco. Ricardinho faz às 

vezes. Elas mesmo que estão fazendo. Enxugaram total. Saiu uma menina do marketing e 

Emília assumiu.  

 

GV – Você que conhece e acompanha a marca desde o início, há alguma dificuldade por 

ser uma empresa familiar? 

TV – É uma empresa familiar no bom sentido. É uma grande família e eu me sentia parte disso 

no tempo que eu trabalhei lá. Os papeis são bem definidos: Fernando é financeiro, Maria do 

Carmo é criação e Emília é comercial. A parte financeira sempre fala mais alto, mas sempre 

admirei muito as projeções deles para o futuro, sempre pensando grande. Eles são profissionais. 

Poucas empresas aqui em Salvador têm essa gestão.  

 

GV – Eles valorizam muito a estampa em todas as comunicações. Como você percebe o 

papel da estamparia na composição de estilo da marca? Há uma interferência de Maria 

do Carmo? 

TV – Muita estampa. Karina é a que mais gosta de estampa, Maria do Carmo é muito artista, 

gosta do tricô, do manual. Depois que Karina entrou, Maria do Carmo teve que se adequar um 
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pouco ao comercial. Ela era muito mais atrevida do que era hoje. Ela segue um ritual criativo, 

comercial.  

 

GV – Qual a papel da estamparia nessa evolução da marca Elementais durante seus 25 

anos? 

TV – Essa estamparia cresceu muito a partir da estampa digital, você não tem dificuldade de 

estampar, de ter um tecido exclusivo. E também por isso. Eles não têm uma modelagem super 

especial, então para diferenciar, é a estampa. Isso me criava muito problema, porque para fazer 

o lookbook e a estampa eu tinha que eleger. Era uma dor, a dor de Karina, a dor de Maria de 

Carmo. No final das fotos, elas ficavam pedindo para colocar mais uma estampinha. Tinha que 

fazer um papel de má. Porque tinha que ser um trabalho coordenado. Eu tinha que fazer uma 

triagem. Às vezes tinham 350 peças de roupa para fazer 30 looks. Mas depois elas foram 

entendendo. Já no e-commerce é tudo. Colocam tudo.  

 

GV – Eles estão trabalhando a coleção Verão 17 como Resort... 

TV – Agora eu lembrei, eles sempre estão trabalhando essa coisa do Resort. Começamos a 

trabalhar exatamente em 2011 com a coleção resort na Praia do Forte, com Elen Jabour. E eles 

continuaram. É visto esse lifestyle Bahia.  

 

GV – Qual seria a vantagem competitiva da Elementais, uma aposta da marca nesse 

mercado nacional? 

TV – Eu acho sinceramente, eu já havia batido nessa tecla com Emília. Se eles querem continuar 

esse trabalho da Elementais, eles teriam que ter outra marca mais jovem e trabalhar com o fast 

fashion. Karina gosta do fast fashion. Eles já trabalham com tendência, não se apegam à 

tendência, mas porque o público dela não é ligado nisso. Eles quase não mudam a modelagem, 

eles repetem modelo. Acho que eles devem começar a olhar isso, ter uma visão nesse sentido. 

Eles realmente pesquisam tendência, Karina atende muito o desejo de Emília, que é resistente. 

Acho que dentro da própria coleção, poderiam criar coleções cápsulas para esse público mais 

jovem, até para ir testando. Eles não podem deixar de ter essa visão além que eles sempre 

tiveram.  

 

GV – Sobre esse contexto da moda feita na Bahia hoje, moda afro, pop ou plural? 

TV – Eu acho o trabalho de Carol Barreto muito interessante como pesquisa, ela é ativista, tem 

um trabalho muito bonito, mas não consegui ver ainda uma Carol no mercado. Porque toda 

marca precisa vender. Eu não sei que público é esse, será que o público dela só será baiano e 

negro? Eu já tinha falado para ela anos atrás. Moda é mercado também, não pode fica 

dissociado. Agora todo mundo resolveu que nossa moda tem que ser moda afro brasileira, e não 

é só ela. Eu não sei...a crise me pegou também. Eu não estou muito animada com a moda agora. 

Eu não me encontro mais em Salvador, principalmente. Gefferson Vila Nova é outra visão, ele 

tem elemento da Bahia, na cor, nos temas que ele apresenta a imagem da roupa dele na 

passarela, é um costureiro, modelistas fantástico, é técnico, ele vai de um lado a outro. Ele é 

completo. Eu acho que tem que acabar com essa história do estilista desenhar e outra pessoa 

fazer. Eu só acredito em gente que sabe desenhar, executar e mostrar. Vitorino, eu tiro o chapéu. 

Gefferson é um gênio indomável. Úrsula mora em Los Angeles, também... Muito boa. Era mora 

nos EUA. Faz coisas lindíssimas. Está arrasando. Jeferson Ribeiro é ótimo, gosto muito de 

Aládio Marques. Os nomes principais: Jeferson Ribeiro, Vitorino Campos e Aládio Marques, 

têm conceito e são comerciais. As meninas da Vilô também são boas. Em marca, tem a Vivire, 

a Tempt. A Vivire tem um trabalho incrível, trabalha hoje com design thinking, um conceito 

novo de pensar o design, sobre consumo autoral. Fazendo contraponto, tem também Carol 

Barreto e Najara Black, têm várias. Ah! Luciana Galeão está trabalhando hoje com material de 



199 

 

 

 

reuso, material sustentável. Ela está fazendo um trabalho bem interessante com o Instituto 

ACM, dando curso. Vai se transformar numa loja colaborativa. E Márcia Ganem que está 

trabalhando com design dialógico. Vitorino é o mais universal de todos. Gosto muito também 

de uma menina que tem uma marca...Jeane Gumberg, acho que é esse o sobrenome dela. Ela 

montou um coletivo no Rio Vermelho. Ela tem vestido muitos artistas, inclusive Mariene de 

Castro. Acho que Salvador está passando por um movimento interessante de street. Acho legal 

a história da expressão, das pessoas se expressarem pela roupa usando turbante, usando o que 

você quiser.  
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ANEXOS 
 

Vitrinas Inverno 2016  

                 

  

         Shopping Barra (Fonte: Gina Reis)           Shopping da Bahia (Fonte: Gina Reis) 

 

Vitrina Verão 2017  

 

 

Aeroporto Internacional, Salvador - Bahia. (Fonte: Gina Reis) 
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Banner campanha Verão 2017 no e-commerce 

 

 

 

 

 

 

Banner comemorativo 25 anos  
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Perfil Elementais no Facebook 
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Setores de Estilo, Modelagem e Sala de Prova 

 

  

Sala de Prova (Fonte: Gina Reis)            

 

      

Sala Diretoria de Estilo (Fonte: Gina Reis) . 

Karina Facó, gerente de estilo 

(Fonte: Gina Reis). 

 

                                                                                    Modelagem (Fonte: Gina Reis).         
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Outros setores e espaços da empresa 

 

 

      Sala de Reunião (Fonte: Gina Reis).             Painel informativo (Fonte: Gina Reis) .           

 

  

 Área de Convivência (Fonte: Gina Reis).              Auditório (Fonte: Gina Reis).          

  

       Setores Financeiro, Contato e TI e setor administrativo (Fonte: Gina Reis). 


