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“Procure a mulher no vestido. Se não houver nenhuma mulher, 

não há nenhum vestido.” 

Coco Chanel 
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1 - Introdução 

"Um ser mulher: Seu esculpir-se" se refere a uma série de obras na forma de vestidos 

cerâmicos. A partir da idéia de que a cada época a sociedade molda a forma de se 

comportar e, por conseguinte, a maneira de se vestir, optei por demonstrar através de 

minha pesquisa teórica e plástica este fenômeno social.  

Desde que tive idade suficiente para pegar uma agulha e aprender a costurar, me vi 

explorando minhas criações de roupas e acessórios por vezes “bizarros”, mas que, no 

final, resultavam em bons projetos finalizados. Sempre gostei de saber o que estava na 

moda, me inspirava nas tendências e inventava minhas próprias peças, transmitindo 

assim meu estilo próprio. No pré-escolar gostava de participar de desfiles de beleza; 

mais tarde, no ensino fundamental e médio, sempre que possível estava presente em 

desfiles de moda nos quais, apesar de participar como modelo, a vontade principal era 

contribuir para a criação do vestuário que usava, sempre inovador e instigante.  

 

Figura 1: Trabalho escolar do ensino médio no qual fiz uso de desenho referente à moda. Josylainy 
Cristina Ferreira, 2006. 

 

Com a idade necessária para entrar no “Curso de corte, costura, modelagem e pesponto” 

do SENAI da minha cidade, ingressei e concluí este curso em um ano, junto com o 3º 

ano do ensino médio. Dessa forma, já com uma qualificação na área que tanto gostava 

me senti preparada para prestar vestibular no ano seguinte para a Faculdade de Design 

de Moda. Como não foi possível conquistar uma vaga para o curso pretendido, me 
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aventurei na busca de outro curso dentro da área de artes, onde pudesse ter liberdade 

deexpressão criativa. Foi dessa forma que entrei para o curso de Artes Aplicadas com 

ênfase em cerâmica da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ.  

Confesso que durante os primeiros períodos de faculdade, apesar de ter conhecido 

queridos amigos que me ajudaram a continuar no curso, não conseguia adequar minhas 

vontades e desejos de criar aos conteúdos curriculares e dentro das matérias estudadas. 

Foi quando, na disciplina “Modelagem bi e tridimensional”, criei meu primeiro vestido 

cerâmico, ainda sem aprofundamento técnico, mas confesso que foi a primeira peça que 

senti satisfação em produzir.  

 
Figura 2: Vestido em cerâmica esmaltada produzido na disciplina “Modelagem bi e tridimensional”. 

Josylainy Cristina Ferreira, 2011. 

 

Nos períodos e disciplinas que se seguiram sempre encontrava uma maneira de criar 

outros vestidos.  

Finalmente, a partir da disciplina de pré-projeto e agora, neste Trabalho de Conclusão 

de Curso, me sinto à vontade para pesquisar e criar novas peças: vestidos que irão 

retratar a evolução da indumentária feminina, unindo o que tanto gosto - a moda - com a 

arte em cerâmica que aprendi a admirar. 
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2 - Justificativa  

Como já mencionado, tenho um grande interesse pessoal por moda. A moda faz parte da 

minha história de vida, o que já justifica meu percurso de exploração do tema. Mas, 

além disso, penso que um estudo plástico sobre a moda também é útil para entender as 

transformações sociais. Acredito que a moda ajuda a contar a história das sociedades, 

seu momento político, e influencia diretamente no comportamento social.  

As próprias vestimentas, quando bem conservadas, guardam parte da história da época 

de sua criação. Mas como os tecidos geralmente tendem a se decompor com certa 

facilidade, a cerâmica pode ser utilizada como meio de registro “perene” da evolução da 

indumentária. 

Com o que aprendi no curso de Artes Aplicadas a respeito das várias fases pelas quais a 

cerâmica passa – primeiro a argila modelável, permitindo que se faça a forma desejada; 

segundo, depois de queimada a argila se torna o que chamamos de “biscoito”, um 

material mais durável que já é cerâmica propriamente dita; e terceiro, se esmaltada, a 

peça se transforma num material ainda mais forte e de grande durabilidade – chego à 

conclusão de que é a maneira mais conveniente para preservara história da evolução do 

vestuário feminino, já que a peça em cerâmica pode ser trabalhada em muitos detalhes e 

pode se conservar ao longo de milênios.  
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3 - Objetivo 

Partindo de pesquisas prévias, neste trabalho tenho como objetivo apresentar uma série 

de obras executadas com o material cerâmico, valendo-me da licença criativa necessária 

para poder demonstrar através de criações pessoais, minha visão estética sobre a história 

do vestuário feminino.  

Assim, esta série de esculturas em cerâmica foi projetada e executada dentro de um 

processo de criação artística livre (embora baseado em pesquisa), no intuito de se tornar 

uma espécie de “documento pessoal” de caráter histórico-cultural.  

Com a característica de ser um material de grande dureza e durabilidade, a cerâmica me 

dá a possibilidade de "imortalizar", a meu modo, a arte materializada nas vestimentas 

femininas de cada época, registrando-a em detalhes e transmitindo-a para a atual e para 

as futuras gerações. 
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4 - Relações entre os mundos da moda e da cerâmica 

4.1 - A indumentária como escultura integrada ao corpo  

“Meu objetivo é fazer com que a roupa dê expressão ao corpo.”  
Vivienne Westwood (designer de moda inglesa) 

 

A moda exprime o que a mente criou. Não é apenas uma invenção com o objetivo de 

lucro. O verdadeiro estilista, na verdade, é um artista com o intuito de expor e defender 

sua ideia sobre e sob a forma de obra de arte. 

Vejo a roupa não apenas como um complemento que garante a imagem legitimada de 

acordo com cada contexto social, mas acredito que ela seja uma extensão do nosso 

corpo, a ponte que liga o desejo do nosso ser ao que é esperado pela sociedade, ou seja, 

a forma que temos de nos impor como pessoas, transmitindo dessa maneira nossa 

personalidade. Nesse sentido, podemos entender o ato de vestir-se como um “esculpir-

se”. 

Partindo dessa relação entre a vestimenta e a escultura, compartilho algumas ideias com 

o artista Li Xiaofeng, nascido em 1965 na cidade de Hubei, China. Depois que se 

formou na faculdade de Hubei Huanggang, Xiaofeng graduou-se em 2002 na Academia 

Central de Belas-Artes. Inicialmente trabalhava em murais a fim de explorar o conceito 

de paisagens chinesas, mas logo foi para o ramo das esculturas utilizando cacos de 

autênticas porcelanas das Dinastias Ming e Qyng, entre outras, para a confecção de suas 

obras que tomaram a forma de roupas. Estas “vestimentas de cacos” efetivamente 

podem ser usadas, apesar de pesarem em média dois quilos, mas, na verdade, ficam 

expostas em museus como verdadeiras esculturas. 



 

 

Figura 3 (no alto, à esquerda): o artista Li Xiaofeng trabalhando em um projeto de vestido de cacos de 

Figuras 4 (no alto à direita) e 
Figura 6 (acima à direita): modelo usando vestido de cacos de cerâmica de Li Xiaofeng.

 

Como dito as “roupas-esculturas” de Li Xiaofeng são feitas a partir d

porcelanas encontrados em sítios arqueológicos dentro do território chinês.  

arte conhecida no mundo inteiro, 

matéria-prima para a confecção de obras fora do território chinês

cerâmica arqueológica é patrimônio material resguardado pela legislação local,

(re) criá-la. Passou a modelar seus próprios potes em porcelana, pintados ao estilo 

milenar de cada dinastia e, d

cacos como se fossem as peças arqueológicas encontradas

(no alto, à esquerda): o artista Li Xiaofeng trabalhando em um projeto de vestido de cacos de 
cerâmica. 

(no alto à direita) e 5 (acima, à esquerda): Vestidos-escultura de Li Xiaofeng.
acima à direita): modelo usando vestido de cacos de cerâmica de Li Xiaofeng.

esculturas” de Li Xiaofeng são feitas a partir d

porcelanas encontrados em sítios arqueológicos dentro do território chinês.  

conhecida no mundo inteiro, expandiu seu trabalho e, como não pôde exportar sua 

prima para a confecção de obras fora do território chinês, uma vez que a 

râmica arqueológica é patrimônio material resguardado pela legislação local,

modelar seus próprios potes em porcelana, pintados ao estilo 

e, depois de estarem prontos, estes potes são quebrados em 

peças arqueológicas encontradas nos sítios reais
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(no alto, à esquerda): o artista Li Xiaofeng trabalhando em um projeto de vestido de cacos de 

escultura de Li Xiaofeng. 
acima à direita): modelo usando vestido de cacos de cerâmica de Li Xiaofeng. 

esculturas” de Li Xiaofeng são feitas a partir de cacos de 

porcelanas encontrados em sítios arqueológicos dentro do território chinês.  Tendo sua 

como não pôde exportar sua 

, uma vez que a 

râmica arqueológica é patrimônio material resguardado pela legislação local, resolveu 

modelar seus próprios potes em porcelana, pintados ao estilo 

, estes potes são quebrados em 

nos sítios reais. Emendadas 
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com o auxílio de uma broca e fios de prata, processo que o artista denomina de 

“paisagens reorganizadas”, constituem as esculturas montadas no formato de peças do 

vestuário chinês. 

O intuito principal de Xiaofeng é celebrar o passado através do uso da milenar 

porcelana azul e branca, mantendo as figuras e as cores tradicionais da cerâmica chinesa 

que, na cultura local, evoca a vida, a fertilidade e a alegria.  

No ano de 2010 a marca Lacoste, encantada com a arte diferenciada de se fazer roupa a 

partir de cacos de cerâmica, contratou Li Xiaofeng para reinterpretar sua clássica linha 

de camisetas pólo L1212, que fez parte das edições especiais “Holiday Collector Series. 

Seu processo de criação partiu da modelagem de tigelas executadas por ele próprio. Nas 

figuras pintadas para compor as tigelas o artista fez desenhos personalizados incluindo o 

logotipo do “crocodilo” Lacoste. Posteriormente quebrou tais tigelas e as montou como 

camisetas pólo, permitindo que os designers da marca as recriassem em tecido. 

 

Figura 7 e 8: camiseta construída por Li Xiaofeng com cacos de cerâmica, que serviu de referência para 
seu projeto de design de moda para a marca Lacoste. 
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Figura 9e 10: camiseta da Lacoste projetada a partir do trabalho de Li Xiaofeng. 

 

Servindo de inspiração para meus trabalhos Li Xiaofeng conta a história milenar de seu 

povo através de sua arte, não deixando de demonstrar a preocupação em se reportar à 

tradição como um bem importante, que não deve ser esquecido. 

Além das milenares porcelanas chinesas o mundo da moda também vem incorporando 

as belas figuras que fazem parte da tradição dos azulejos portugueses.  

Desde o lançamento da coleção primavera 2013 da marca Just Cavalli, assinada pelo 

estilista Roberto Cavalli, a moda adotou um estilo que foi inspirado na arquitetura 

colonial portuguesa e na porcelana chinesa, representadas por grafismos, flores e 

arabescos.As marcas Emilio Pucci e Valentino também elaboraram sua coleção 

remetendo às porcelanas portuguesas e chinesas. No Brasil as marcas que apostaram 

nesse estilo de estampas foram Zara, Bo.Bô, Renner, Farm, Le Lis Blanc e Têca. 
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Figura 11: modelitos criados a partir do design de padronagens em cerâmica. 

 

Isto mostra que, não apenas a cerâmica, mas também a moda pode se inspirar em 

objetos que fazem parte do nosso dia. As roupas criadas com padronagens da cerâmica 

tradicional ganharam a simpatia do público e se tornaram objeto de desejo. 

4.2 - Sobre o conceito de modelagem 

“Eu uso nas roupas a mesma abordagem que empregava quando criava 
prédios. É uma questão de geometria básica: você transforma uma forma 
plana em espacial.” 

 Gianfranco Ferre, estilista italiano  
 
 
O termo “modelagem” perpassa os processos de construção tanto das peças de vestuário 

quanto dos objetos de cerâmica, estabelecendo possíveis conexões técnicas entre esses 

dois universos. 

Primeiramente tratarei do conceito de “modelagem” no mundo da moda.  

A “modelista” – costureira especialista em modelagem de roupas – torna as criações do 

estilista palpáveis através de duas técnicas:  

1) a modelagem plana, que, a partir das medidas passadas para o papel ou 

computador, cria o molde;  

2) a modelagem tridimensional, também conhecida como Draping ou Moulage, na 
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qual o molde é feito com tecido ou papel sobre um manequim ou pessoa que 

será modelo de prova.  

A modelagem é indispensável no processo de criação da roupa, uma vez que se pretende 

que a peça criada sempre apresente um bom caimento e exatidão de medidas. 

Não se pode falar de modelagem sem a aplicação de uma boa ergonomia1 que, aplicada 

ao vestuário, soluciona problemas de eficiência, segurança e conforto. Uma das ciências 

utilizadas neste estudo multidisciplinar é a antropometria, que estuda as medidas do 

corpo. Ter conhecimento das características da anatomia humana, como a simetria, a 

forma e a postura, auxilia o desenvolvimento da modelagem. A observação e 

mensuração dos movimentos do corpo também é de grande valia. 

No âmbito da cerâmica, por sua vez, o conceito de modelagem se refere a um dos 

processos escultóricos aditivos2. A modelagem na escultura consiste num conjunto de 

técnicas usadas para dar forma a materiais plásticos modeláveis, como algumas resinas, 

ceras e a própria argila. Para tanto, no campo da cerâmica, geralmente constrói-se 

primeiramente uma base em argila à mão livre ou mesmo no torno, sobre a qual são 

aplicadas novas formas modeladas separadamente, unidas a essa base, ou “coladas” com 

                                                           
1 Ergonomia é o estudo da proporção humana em relação ao espaço ocupado pelo corpo (AZEVEDO, 
1988). 

2 As técnicas escultóricas podem ser divididas, grosso modo,em três grupos: aditivas, subtrativas e de 
acumulação.  
Esculturas aditivas são aquelas nas quais se acrescenta pouco a pouco o material, até adquirir a forma 
desejada. Nesta técnica o material precisa ser moldável, como é o caso das argilas, endurecendo por 
distintos procedimentos, ao final. As esculturas aditivas podem ser feitas, basicamente, por dois 
processos: modelagem e moldagem (fabricação e uso de moldes e/ou formas de diversos materiais, 
permitindo adição de matéria prima líquida ou pastosa para reprodução de protótipos). 
Esculturas subtrativas (escultura propriamente dita, no sentido estrito) são aquelas resultantes de 
processos de extração de material de um bloco. Podem receber o nome de entalhamento. Consiste num 
conjunto de técnicas apropriadas para a pedra e a madeira, podendo ser usadas na construção de 
esculturas em cerâmica com os mesmos procedimentos e em duas etapas diferentes, antes da queima: com 
a peça em ponto de couro, esculpindo com estecas ou com a peça em ponto de osso, esculpindo com 
pequenos formões e lâminas que conseguem extrair material da superfície da argila endurecida (chamada 
tecnicamente de escultura por excisão). 
As esculturas por acumulação representam uma modalidade de escultura mais recente, normalmente 
resultado de projetos de arte contemporânea, constituídas de diversos elementos e materiais para criar a 
obra final. A Cerâmica pode participar deste tipo de escultura como base estrutural, como elemento de 
acréscimo ou de decoração, como detalhe, enfim, nas mais diversas situações. 
As técnicas escultóricas podem ser usadas sozinhas ou de maneira combinada para obter a escultura 
projetada. (BARRY, M. Guia Completa De Escultura, Modelado Y Cerâmica. New York, Herman 
Blume, 1993). 
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barbotina. Da junção da base e das outras formas de argila nos objetos em construção 

atinge-se os formatos que se pretende obter (BARRY, 1993).  

De acordo com o projeto da peça, pode-se ou mesmo deve-se usar outros diversos 

materiais para estruturar a escultura de cerâmica. Exemplos:  

- Jornais amassados podem ser usados como “recheio” de peças que, depois de prontas 

terão grande espessura, para evitar o posterior processo de ocagem. Mas antes da 

queima, é preciso abrir uma pequena saída de ar no corpo da peça, evitando que o ar 

preso no seu interior e o jornal, no processo de queima, dilatem excessivamente e 

estourem a peça.  

- Arames, madeira e outros materiais também podem ser usados para estruturar 

esculturas feitas por modelagem. No entanto, o ideal é que estes materiais configurem 

estruturas provisórias (como escoras, por exemplo), externas à escultura e retiráveis 

após a secagem da argila, antes de levar ao formo para queima da peça. É importante 

sempre ter em vista que, se for necessário levar esses materiais ao forno para queima 

junto ou dentro da escultura, deve-se atentar para o fato de que eles possuem uma 

dilatação diferente da argila, o que pode resultar em trincas ou mesmo perda da peça se 

não forem tomados os devidos cuidados (BARRY, 1993).  

Para a confecção dos meus vestidos, foi utilizada em algumas peças a noção de 

modelagem plana, “importada” do mundo da moda, e consequentemente, para dar a elas 

o volume necessário, foi usada a modelagem tridimensional, própria da escultura. Este é 

mais um caminho que identifiquei para estabelecer conexões do meu trabalho final em 

cerâmica, com uma técnica que já conhecia e utilizava em minhas criações em tecido 

(mais detalhes no tópico “Metodologia). 
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5 - Referencial técnico, teórico e visual 

Como principal referência técnica para meu trabalho elegi a obra de Luciano Almeida, 

ceramista autodidata, que conheceu seus talentos para esta arte aos vinte anos. Nascido 

em 1979, no município de Lorena (S.P.), morou em Cunha, cidade do interior de São 

Paulo, conhecida por ser um pólo importante da cerâmica artesanal no Brasil. 

Luciano se especializou na produção de retratos e na técnica de queima noborigama, 

trazida para o Brasil pela artista japonesa MiekoUkeseki Konishi em 1975. Além da 

especialização em retratos, desenvolve um trabalho de vestidos cerâmicos e ministra o 

workshop “Ateliê de Costura”, sobre as técnicas utilizadas para a produção desses 

vestidos por todo Brasil. Foi através de seu trabalho, que entrei em contato com esse 

processo, não apenas artístico, mas principalmente técnico, em cerâmica. Em julho de 

2013, participei do seu minicurso, que aconteceu no Centro cultural feminino – CCF, na 

cidade de São João del Rei. A maneira prática e ágil ensinada por Luciano Almeida para 

a montagem dos vestidos despertou em mim a aptidão técnica, e sua elaboração artística 

também foi bastante inspiradora para meu trabalho. 

Além de alunos do curso de artes aplicadas, participaram do workshop outros membros 

da comunidade acadêmica e artesãos da cidade e região, fato que nos possibilitou um 

estimulante intercâmbio de ideias e contatos com diversos fazeres artísticos. 

 

Figura 12: Folder de divulgação do workshop “Atelier de Costura”, de Luciano Almeida 
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Figura 13: foto com o artista Luciano Almeida durante o workshop “Atelier de costura”. 2013. 

 

Contudo, no processo de confecção das minhas peças, quando me deparei com alguns 

modelos de vestidos que deveria executar (Egito, Grécia, Império, Anos 20 e Anos 60), 

notei que a técnica de se fazer a saia do vestido ensinada por Luciano Almeida não seria 

adequada. Foi então que o professor Cristiano Lima, meu orientador, preocupado com a 

elaboração de tais peças me ensinou uma nova maneira de dar sustentação e forma aos 

vestidos. O método de confecção repassado por ele também constituiu outro referencial 

importante para meu trabalho. Maiores detalhes sobre o passo-a-passo das técnicas 

utilizadas serão mencionados no tópico “Metodologia”. 

Ao mesmo tempo em que procurei solucionar problemas técnicos, realizei uma pesquisa 

bibliográfica, fundamental como referência teórica e visual no meu processo criativo.  

Várias foram as fontes que utilizei. Por exemplo, a obra História do vestuário no 

Ocidente, de François Boucher, discorre de maneira detalhada sobre as fases 

subsequentes da indumentária feminina e masculina, desde “o vestuário da pré-história” 

até “as modas no fim do século”. Trata-se de um estudo de caráter geográfico e 

cronológico, em que se respeita a cultura e momento político de cada país, em relação à 

evolução do vestuário. Seguindo tendência parecida, o livro Cronologia da moda de 

Maria Antonieta a Alexander Macqueen, de Nj. Stevenson, foi escrito com o intuito de 

apresentar a evolução da moda como um registro perene da evolução da sociedade 

relacionando as diferentes situações históricas. Esta abordagem fica explícita na 

passagem: “A moda é usada para nos envolver com sua história e esclarecer momentos 
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da história” (STEVENSON, 2012, p.09). Esta obra também foi importante para 

selecionar os momentos da história que considerei mais relevantes na evolução do 

vestuário. Por fim ela também mostra que as cores e formas reaparecem inúmeras vezes 

no decorrer da história da moda e, “o que lhes dá frescor e as traz de volta à vida é a 

interpretação de novos designers para novos tempos” (STEVENSON, 2012, p.06).  

Outro documento importante para meu estudo foi a apostila Curso de estilismo – 

História da moda,organizada por Rose Vieira, professora do “Curso Moda Brasil – 

corte, costura, modelagem, estilismo” com sede na cidade de Barbacena – Mg. Esta 

apostila trata da história do vestuário, na forma de uma linha cronológica da pré-história 

até os anos 1990, contendo ilustrações e nomes das diferentes roupas e acessórios 

usados em cada época, citando seu momento histórico e político.  

Além da bibliografia mencionada, outra importante referência para este trabalho 

encontrei no sítio virtual <http://www.museudamodadecanela.com.br/> do Museu da 

Moda - MUM, localizado na cidade de Canela, Rio Grande do Sul.  

O MUM foi idealizado pela empresária e estilista Milka Wolff, no intuito de recriar um 

cenário que nos faça voltar ao tempo, permitindo uma reconstrução estética do vestuário 

feminino recuando a 4.000 anos atrás. As peças – desde a tecelagem, tingimento e 

costura até as suas exposições, que obedecem ao período que retratam – foram 

construídas a partir de pesquisas realizadas pela estilista e pela curadora no MUM, 

Débora Elman. 

 

Figura 14: Vestido em linho e algodão do período “Iluminismo”  
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Enfim, todas as informações coletadas nas pesquisas mencionadas serviram de 

inspiração para a elaboração do design dos meus vestidos, de modo a executar minha 

proposta respeitando o estilo de cada época, ainda que cada escultura tenha meu toque 

pessoal. A pesquisa prévia me permitiu também estabelecer um recorte cronológico, 

selecionando os períodos e “modelitos” reais sobre os quais me debrucei para construir 

meu trabalho plástico, conforme exponho a seguir. 
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6 - Recorte cronológico  

“Gosto de nostalgia, não há nada de mal em lançar um olhar afetuoso 
para o passado, mas também gosto de pensar sobre o futuro.” 

Elio Fiorucci (designer e estilista italiano) 
 

Partindo do estudo detalhado das fontes citadas e levando-se em consideração os 

primórdios da moda, suas descobertas e criações até seu apogeu, selecionei como meus 

objetos de estudo algumas épocas históricas – da Antiguidade, começando pelo Egito 

até o ano de 1960, período que considero o máximo na evolução do vestuário. 

Escavações arqueológicas e expressões artísticas como pintura, escultura e literatura, 

serviram de fonte para os pesquisadores comporem a história do vestuário. 

O Egito consistia numa cultura pagã na qual se usava pouca vestimenta e por vezes se 

cultuava o próprio corpo, bem como também na Grécia. Quando começa a era do 

cristianismo novos valores são atribuídos às roupas, especialmente aqueles associados a 

uma desejada moral impecável. Em contrapartida, quando a Europa entra no “novo 

século” ou “Século das Luzes” (século XVIII), caracterizado pela filosofia Iluminista, 

com suas discussões e opiniões racionais sobre uma nova sociedade que pensa segundo 

seus próprios valores (não mais aprisionada por uma moral religiosa), a produção do 

vestuário se diversifica.  

No século XIX surge propriamente o conceito de moda tal qual conhecemos hoje em 

dia e já nos anos 1960 (segunda metade do século XX), o vestuário atinge um 

característico estilo mais clean. O século XXI, por sua vez, seguindo a tendência pós-

moderna geral que vigora nas artes, traz consigo o universo da moda marcado por 

repetições e misturas de várias épocas que os estilistas consideram importantes serem 

relembradas. 

Apresento sem seguida um breve resumo da história das vestimentas e da moda em cada 

local e época selecionada na minha abordagem. Em destaque o vestuário feminino, 

sobre o qual foquei minha atividade plástica. 

6.1 – Antigo oriente: Egito 

A evolução da indumentária nos primórdios processou-se lentamente através dos 

séculos. A transição de uso das peles de animais aos tecidos não foi direta. Os 

vestuários egípcios, mesopotâmicos e persas se assemelhavam e servem como trajes 



 

28 

 

representativos do Antigo Oriente.  

As kaunakes – saias franjadas de lã não fiada ou de penas que, em geral, possuíam alças 

que cobriam apenas um ombro – foram algumas das primeiras peças usadas por volta do 

ano de 3.000 a.C.. Suas variações indicavam as diversas classes sociais, e suas franjas 

possuíam um significado simbólico ligado ao ritual da fertilidade. Permaneceram por 

um longo período como traje básico para sacerdotes, imperadores, dignatários, 

guerreiros e gente do povo.  

 

Figura15: representação das kaunakes. 

 

 
Figura 16(à esquerda):Relevo de Ur Nanshe, rei de Lagash. Calcário, proveniente de Tello, 2500 a.C. 

Musée du Louvre, Paris. 
Figura 17(à direita): Ebih II, intendente do rei de Mari, estatueta proveniente do templo de Ishtar Viril. 

Alabastro, c.2400 a.C. Musée du Louvre, Paris. 

 

Desde o Antigo Império do Egito o tecido básico era o linho branco, e as vestimentas 

eram bem simples. Darei ênfase à vestimenta egípcia no Novo Império que acompanhou 
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o ritmo das mudanças políticas e tecnológicas daquele tempo. 

A vestimenta egípcia ganhou mudanças com a XVIII Dinastia, em torno de 1.600 a.C. 

No Novo Império surgiu o kalasiris - vestimenta mais luxuosa, usado por homens e 

mulheres, com saias pregueadas, capas transparentes, mangas amplas, lãs leves, 

padronagem geométrica, bordados e cores fortes.Era uma túnica longa em diversos 

estilos, com ou sem mangas, largas ou estreitas. Enquanto o kalasiris masculino tinha 

altura até os joelhos e era usado sobre o chanti (uma espécie de saia amarrada na cintura 

por um cinto), o feminino era justo, longo e guarnecido por tiras que se cruzavam entre 

os seios cobrindo-os ou não.  Aos poucos foram adquirindo camadas e sobressaias que 

lhe deram amplidão. 

 

Figura 18 (à esquerda): Papiro com a rainha Nefertari usando um kalasiris com capa transparente e a 
deusa Isis usando um kalasiris justo multicolorido. 

Figura 19 (à direita): Figura representando uma das maneiras de usar o kalasiris. 
 
 
 

Uma das principais características do traje antigo era o drapejamento3. 

                                                           
3 Drapeado ou drapejado: capacidade do tecido de dependurar-se em pregas elegantes. Conjunto de 
dobras em um tecido, flexibilidade da vestimenta. 

 



 

30 

 

 

Figura 20: corpo de Ísis com vestimenta drapejada à moda grega. Diorito, época ptolemaica. Musée du 
Louvre, Paris. 

 

6.2 – Grécia 

O primeiro traje externo feminino grego foi o peplo que consistia em uma grande peça 

de pano retangular, um tipo de xale com duas fíbulas. Completamente aberto 

preferencialmente do lado esquerdo, poderia ser franzido por um cinto ou não. O “peplo 

fechado” tinha as duas abas que ficavam soltas costuradas e, dessa maneira, as gregas 

que se preocupavam com o recato cobriam a coxa. Outra forma de usá-lo era franzindo 

uma parte, arregaçando-a até a metade do corpo em seu comprimento. Este franzido 

garantia uma grande amplitude de uso do tecido, que podia velar o rosto ou tampar a 

cabeça. 

O peplo homérico foi o antigo traje nacional das gregas. Em Atenas foi substituído pela 

túnica de linho denominada quíton que esteve em uso simultâneo com o peplo. 
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Figura 21: Réplica de um relevo representando Hermes, Orfeu e Eurídice usando o traje grego típico. 

Século V a.C. Musée de Louvre, Paris. 
 

Os vestidos eram leves e alguns até transparentes. Sapatos e gorros femininos tinham 

formato semelhante aos dos homens, porém, mais ornamentados. Os calçados eram 

confortáveis, usavam-se botas de couro e sandálias de tiras. Vermelho escuro ou 

púrpura eram as cores que distinguiram as classes altas.  

 Exaltando o corpo – medida de todas as coisas, símbolo de ordem e harmonia – a veste 

grega durante o século V a.C. atingiu uma sobriedade e um “senso arquitetônico” nunca 

mais repetido. Na época helenística, a forma do corpo não era mais delineada, apenas 

subentendida, devido ao gosto pela liberdade. As vestes se tornaram cheias de pregas e 

drapeados. A beleza consagrou-se como uma virtude e a Grécia tornou-se fonte de estilo 

e arte.  

O antigo e sempre presente quíton – retângulo inicialmente feito de lã e posteriormente 

produzido em linho tingido e bordado – foi usado por ambos os sexos. Era jogado sobre 

o corpo de maneira elaborada, deixando o braço direito livre, e preso no ombro por 

broches ou fíbulas. Os comprimentos variavam entre os joelhos, para os homens, até os 

tornozelos para as mulheres. Suas extremidades eram decoradas com motivos 

geométricos, florais, zigue-zagues, figuras de animais ou listras. Os quítons mais 

amplos eram usados com cordões na cintura.  A roupa helênica era complementada pelo 

himation – um tecido retangular em lã colorida ou bordada medindo um metro e meio 

por três metros – que envolvia o corpo e era usado sobre o quíton.  



 

 

Figura 22

6.3 – Idade moderna: Renascimento

No século XV com a renovação artística, literária e científica, o modo de vestir 

atingiumaior função simbólica, tornando

política, símbolo de prestígio na sociedade d

insígnias e outros objetos simbólicos se multiplicaram. 

 No final do século XV e início do século XVI, houve evolução no corte e na forma da 

roupa. O que mais se destacava no traje feminino era o decote quadrado e largo d

vestidos amplos, com vários saiotes que se arrastavam ao chão, bordados no corpo e 

com orlas de renda. Na parte de trás, golas largas e altas armadas com arame, um palmo 

ou mais acima do pescoço. 

Figura 23 (à esquerda):The RainbowPortrait

Figura 24 (à direita

 
Figura 22: Figura representando o himation e o quíton. 

 
 

Renascimento europeu 

No século XV com a renovação artística, literária e científica, o modo de vestir 

maior função simbólica, tornando-se instrumento de propaganda pessoal e 

bolo de prestígio na sociedade da época. Os acessórios, os brasões, as 

insígnias e outros objetos simbólicos se multiplicaram.  

No final do século XV e início do século XVI, houve evolução no corte e na forma da 

O que mais se destacava no traje feminino era o decote quadrado e largo d

vestidos amplos, com vários saiotes que se arrastavam ao chão, bordados no corpo e 

com orlas de renda. Na parte de trás, golas largas e altas armadas com arame, um palmo 

 

The RainbowPortrait, pintura de Isaac Oliver (1600). Em exposição na Casa 
Hatfield (Hertfordshire – Inglaterra). 

direita): cena do filmeElizabeth: The golden age. Direção: 
ShekharKapur.(Inglaterra/França,2007). 

32 

No século XV com a renovação artística, literária e científica, o modo de vestir 

de propaganda pessoal e 

a época. Os acessórios, os brasões, as 

No final do século XV e início do século XVI, houve evolução no corte e na forma da 

O que mais se destacava no traje feminino era o decote quadrado e largo de 

vestidos amplos, com vários saiotes que se arrastavam ao chão, bordados no corpo e 

com orlas de renda. Na parte de trás, golas largas e altas armadas com arame, um palmo 

 
, pintura de Isaac Oliver (1600). Em exposição na Casa 

ireção: 
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Foi no início do século XVI que surgiu o vestido estilo princesa, que possuía uma 

abertura nas costas, indo do ombro até a cintura, abotoado por laços. Na metade do 

século XVI a função da vestimenta era dar aspecto majestoso, aumentando o espaço 

ocupado pela pessoa através dos volumosos vestidos com estruturas circulares de ferro e 

espartilhos com barbatanas. 

 
Figura 25: Foto do site do Museu da moda MUM, Canela, RS. Retratando vestuário renascentista. 

 

6.4 – Regência e Romantismo: O “Vestido Império” (1790-1810) 

Apesar de ter ficado conhecido como “Vestido Império”, a vestimenta feminina de 

destaque no período do Romantismo surgiu em tempos pré-revolucionários, quando 

apreciado por Maria Antonieta como alternativa para suas horas de lazer com os filhos. 

O modelo chemise era de cintura alta e corte reto. Trajando-o, Maria Antonieta causou 

escândalo, por ter posado para um retrato que foi exposto em Paris. Mais tarde foi 

amplamente adotado pela Nova República, por estar em sintonia com a informalidade. 
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Figura 26 (à esquerda):Maria Antonieta trajando uma gaule, autoria: Mme. Vigée-Lebrun (1783). Col. 
de S.A.R. o príncipe de Hesse e do Reno. 

Figura 27 (à direita): cena do filme Marie Antoniette, tendo a representação da personagem principal ao 
centro (Direção: Sofia Coppola(Estados Unidos/França/Japão, 2006). 

 

De influência neoclássica, o vestido inglês mostra como este estilo se disseminou em 

Paris por volta de 1800 e, em seguida, na corte de Napoleão. Algumas de suas 

características marcantes são os pequenos botões ou fechos que uniam a parte superior 

da manga, não sendo necessário dessa maneira ter costuras, bem como era comum nas 

vestimentas usadas na Grécia Antiga e em Roma. Outro detalhe importante era o par de 

listras estreitas que decorava a bainha, imitando a decoração de uma túnica romana. 

 

Figura 28: cabelos à caracala, bolsa costurada ou balantine, sandálias.  Jounal dês Dameset dês Modes de 
17 de agosto de 1798, p. 56. Bibliothèque Nationale de France, Gabinete das Estampas, Paris. 

 

Com Napoleão Bonaparte se declarando imperador em 1804, a influência de sua mulher 
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Josefina Bonaparte, independentemente de sua beleza, com seu estilo natural, contribuiu 

para a ostentação no Império e foi personagem decisiva para a restauração da moda em 

Paris. O vestido alcançou popularidade na França quando o estilo neoclássico pós-

revolucionário foi adotado. Surgiram as caudas que demandavam grande quantidade de 

tecidos para dar maior majestade ao estilo, em sintonia com os Parures, tiaras, colares e 

brincos. Para fechar o conjunto usavam-se plumas em penteados bem elaborados, com 

os vestidos de baile. 

 

Figura 29: Estilo imperial, 1805. 

 

O costureiro de Josefina, Leroy, fazia seus vestidos com decotes profundos que caíam 

fluídos no busto imitando a toga romana, sustentados por suntuosas presilhas. As 

mangas eram curtas e bufantes revelando sua pele alva. Para arrematar incorporou o 

símbolo da abelha, adotado por Napoleão, e as espalhou por todo vestido branco, cor 

esta que também foi sua predileta, devida a influência de seu marido, se tornando a cor 

de praxe para os vestidos de noite. 
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Figura 30: Portrait de l’impératriceJoséphine, por Andrea Appiani (1763-1814). Rueil-Malmaison, 
châteaux de Malmaisonet Bois-Préau (C) RMN-Grand Palais (musée dês châteaux de Malmaisonet de 

Bois-Préau) / Gérard Blot 

 

6.5 – Belle époque (1870-1885): a anquinha  

Na transição do velho século em que prevaleceu o exagero na saia do período da alta 

costura com sua crinolina4 de armação(1850-1860) aparecem, também na moda, os 

primeiros sintomas de um novo século. Surgea “anquinha" – o primeiro de muitos 

outros avanços rumo a uma igualdade social buscada pelas mulheres anos mais tarde. 

 
 

Figura 31(à esquerda): Ilustração de moda, França, 1873 
Figura 32(à direita): Bustle 1873, Austria, hecho de algodón y pelo de caballo 

                                                           
4 Crinolina ou crinolinette: originalmente um tecido feito de crina de cavalo, algodão e linho, usado para 
endurecer anáguas. No século XIX, o termo foi usado para descrever uma estrutura em forma de sino, em 
geral feita de aço, que substituía camadas de anágua para sustentar uma saia. 
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Em 1870 a crinolinette se transformou na anquinha, uma roupa de baixo à parte, que 

consistia em uma anágua reta na frente e arqueada atrás. Para sustentar a saia bojuda 

havia uma série de almofadas de crina ou algodão enchidas com penugens, presa com 

fitas, logo abaixo da cintura. 

Em 1884 a curvatura ostentava uma projeção rígida, porém, dobrável. Dessa maneira foi 

criada uma nova crinolinette, desta vez de armação chamada de "novo fantasma", que, 

como a antiga crinolina de armação, também foi considerada melhor para a saúde da 

mulher. 

 

Figura 33: Crinolinette, “O novo fantasma”,1884. 

 

A princesa Alexandra da Dinamarca é uma das principais representantes da época, se 

vestindo com a “linha princesa” – um corpete separado da saia com costuras verticais 

que enfatizavam esta linha da cintura, e ajustado sobre a anquinha. Consta que o 

inventor desse estilo foi seu costureiro Worth, apesar do fato de que o primeiro vestido 

princesa foi criado em 1840, tendo entrado na moda 30 anos mais tarde. 
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Figura 34: Alexandra da Dinamarca usando a linha princesa, anos 1870 

 

6.6 – A art déco e os loucos anos 20 

A geração que viveu a I Guerra mundial mudou as convenções sociais. O cenário pós- 

guerra foi marcado por mulheres viúvas que aprenderam a se libertar de muitas 

convenções a ponto de exigirem liberdade e igualdade. Conquistaram direito ao voto 

nos anos 1920, ao mesmo tempo em que recusaram o retrocesso ao limitador espartilho 

e ao decoro pudico. As atitudes licenciosas, o clímax na urbanização e o boom 

econômico batizaram a década como os “anos loucos”. 

Na moda, o estilo da década de 20 era de silhueta vertical. Até a metade da década o 

comprimento da saia era na altura da panturrilha e, a partir de 1925, este comprimento 

igualou-se ao das “melindrosas”5. Usava-se cabelos na altura do queixo e, 

costumeiramente, o chapéu Cloche em forma de sino, que chegava à altura das 

sobrancelhas, destacando os olhos. Os ombros ficavam à mostra, e a troca das meias 

pretas por beges, que dariam a impressão de pernas nuas, procurava enfatizar a pele. 

                                                           
5 Melindrosas: do inglês Flappers. Mulheres que desacatavam a tradicional conduta feminina, têm suas 
origens no período de liberalismo econômico. Outro aspecto característico deste grupo de mulheres era a 
androgenia, de cunho sexual. Aboliram o espartilho, cortavam o cabelo na altura das orelhas, vestiam 
saias curtas na altura dos joelhos, dançavam jazz e o Charleston provocativamente. Fumavam, bebiam e 
se maquiavam em público, dirigiam automóveis e viam o sexo como algo casual. Defendiam o direito ao 
voto, trabalhavam e eram contra os ideais vitorianos de gênero, trabalho e religião. 
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Sapatos de pulseiras, que abotoavam com uma ou duas correias pelo peito do pé, tinham 

o salto baixo que garantia o movimento ágil. 

 

Figura 35: Melindrosa “requebra-se” para a sociedade francesa elegante, 1928. 

 

A melhor citação que define o estilo inovador de Coco Chanel (1883-1971), a maior 

representante da revolução da moda na década de 1920 é a seguinte: “As mulheres 

devem poder se mover, entrar num carro sem arrebentar suas costuras! Roupas devem 

ter uma forma natural” (ESTEVENSON, 2012, p. 93). 

Chanel Sobressaiu-se por não gostar do que as mulheres haviam usado antes e, com sua 

irreverência eliminou os ornamentos belle époque, criando elegantes chapéus, porém de 

estilo simples. Se inspirava no vestuário masculino, nos trajes de trabalho e esporte para 

criar looks mais práticos.  

 

Figura 36 (à esquerda): mulheres trajando roupas estilo Chanel. Década de 1920. 
Figura 37 (à direita): Coco Chanel. Década de 1920. 
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Dentre muitas invenções, sua criação atemporal foi a do conjunto Chanel de tweed 
Linton (1960):  sinônimo de sofisticação, tinha botões dourados gravados com o duplo 
“c” símbolo da marca. Originalmente da Escócia, os tweeds eram feitos de pano de lã 
áspera em várias cores, podendo ser multicoloridos e texturizados. O tweed de Chanel 
consistia num casaco sem gola com bolsos nas costuras das laterais frontais, forrado 
com seda contrastante. Uma corrente dourada interna dava peso à bainha,  lembrando os 
trajes militares. 

 

Figura 38: Coco Chanel trajando um conjunto de tweed Linton, década de 1960 

 
6.7 – Os elegantes anos 1930 e o vestido sereia 

O cinema, a vida fantástica, cheia de glamour, que os filmes apresentavam serviram de 

grande estímulo para as mulheres ansiarem por luxo – era o que seus guarda-roupas 

sugeriam. Após o colapso financeiro resultante do consumismo desenfreado nos anos 

1920 houve um aumento na confecção doméstica e nas reformas de roupas. Com a 

quebra da Wall Street (Bolsa de Nova Iorque) em 1929, a década seguinte não seria tão 

excitante como a anterior. “A economia falava mais alto, mas as mulheres estavam 

decididas a transformar palha em ouro” (STEVENSON, 2012, p.108). 

A interrupção do consumismo exigida pela Grande Depressão impulsionou o 

desenvolvimento tecnológico. A casemira enfestada6 começou a ser usada nas roupas de 

noite e as meias de seda sintética se tornaram acessíveis. A moda feminina com suas 

curvas se restabeleceu, voltando ao espírito de sedução. 

                                                           
6 Casimira enfestada: originalmente chamada de broadcloth, o termo se reporta a um tecido mais largo 
que o normal. Feito em lã, tem sua trama bem fechada, os pelos são lisos e com certo brilho, sendo 
comumente utilizado para ternos e camisaria. 
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Em 1930 o tailleur parisiense acompanhado de chapéus pequenos caídos sobre um olho, 

véus e luvas se tornou a corporificação da elegância da época.  

Em 1932 o “vestido sereia” era a fascinação do cinema. Esses vestidos, por si sós, 

criavam um visual fantástico, correspondendo muito bem ao glamour de Hollywood. “O 

departamento de figurinos tinha por missão transformar atrizes em deusas (...)” 

(STEVENSON, 2012, p.102). 

 

Figura 39 (à esquerda):tailleur forrado debruado com astracã (pele de cordeiro caracul novo, de pêlo 
frisado). Jeanne Paquin, anos 1930. 

Figura 40 (à direita): vestido de noite com lantejoulas iridescentes, Chanel, 1932 
 

A silhueta da mulher dos anos 1930 era de uma sereia esguia, a cintura voltou ao seu 

ponto médio, isso acentuou o comprimento das pernas, se tornando sinuosas e 

alongadas graças às saias evasê e calças. Os ombros eram angulosos e, junto das costas, 

constituíram “a nova zona erógena” (STEVENSON,2012, p.113) que estava geralmente 

à mostra, exibindo a figura elegante, bronzeada e tonificada na época. 
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Figura 41: Ilustração de mulher bronzeada com costas de fora, traje de férias, 1934. 

 

6.8 – O New Look (1947- 1960) 

Após ter passado por regimes reguladores do “projeto Utility ”7no qual a metragem do 

tecido, enfeites e botões eram medidos e contados, quando a austeridade deveria se 

tornar chique e a moda tinha a responsabilidade de ser econômica durante a segunda 

Guerra Mundial, a sociedade  pós-Guerra, apesar de estar ainda vivendo um período de 

racionamento, clamava por um novo e esmerado futuro. 

 

Figura 42: Hardy Amies estudando para preparar sua coleção primavera. Fotografia: Fred Ramage/ Getty 
Images, 1940 

                                                           
7 Projeto utility: referente ao racionamento de tecidos e de exageros da moda, imposto durante a Segunda 
Guerra Mundial (1939 a 1945). Os luxuosos modelos parisienses não poderiam chegar ao resto do 
mundo. Designers apoiaram a causa do patriotismo e um sentimento de união surgiu em roupas civis com 
detalhes militares. 
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Carmel Snow, editora da revista Harper’s Bazaar, profetizou que as mulheres 

admitiriam que a forma era a cura de um mundo cansado da guerra. 

Cristian Dior (1905-1957) possuía “uma compreensão inata da psicologia da moda.” 

(...)” (STEVENSON, 2012, p. 147). Ele sabia que o que sustenta a indústria da alta-

costura é apresentar ao público algo novo, quase inatingível, processo no qualse cria o 

anseio de cobiçar. Este exímio costureiro o fez magistralmente quando inventou o New 

Look.  

Em 1947, Dior restabelece a alta-costura em Paris com a linha Corola. Porém, em suas 

criações, gastava até 25metros de tecido e, algumas vezes, usava seda para vestidos de 

noite, causando grande furor e revolta num contexto de recessão econômica. Conta-se, 

por exemplo, que feirantes alvejaram com frutas vestidos feitos por Dior para uma 

sessão de fotos da Vogue, em Montmartre. Outros protestos aconteceram, como o feito 

pela organização de mulheres nos EUA e por membros do sexo feminino do Parlamento 

em Londres, nos quais criticaram a volta do espartilho e seus efeitos nocivos sobre a 

emancipação feminina. 

Com o fim do racionamento em 1949, costureiros britânicos se deleitaram com a 

metragem extra de tecidos e pôde-se enfim estabelecer este novo estilo que perdurou até 

a década de 1960. O “modelo Dior” mais conhecido e copiado foi o Tailleur Bar que 

melhor exemplificou a silhueta da linha Corola, criada pelo estilista. 

 

Figura 43 (à esquerda): traje de festa New Look, de Christian Dior. 
Figura 44 (à direita):O tailleur Bar, New Look. Christian Dior, 1947. 
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6.9 – 1950: o vestido floral para o dia 

O termo Corolle ou Corola vem da botânica, denominando um conjunto de pétalas. A 

silhueta desenvolvida por Dior na coleção de 1947 resultou em um eco na década de 

1950, com os vestidos florais. 

 As mulheres que tiverem que devolver seus empregos no pós-guerra para as forças 

masculinas, “foram encorajadas a retomar seus papéis tradicionais como donas de casa” 

(STEVENSON, 2012, p. 152). Este tipo de vestuário lembrava roupas de bonecas, ultra 

feminino, muito colorido, estampado horizontalmente com flores. Para arrematar laços, 

babados, cetim e tafetá. 

Todas as gerações se sentiam atraídas pela estampa floral. As adolescentes se 

apropriaram do modelo e os usava com rabo de cavalo e sapatilhas baixas. Os modelos 

“mãe e filha” podiam ser comprados ou feitos em casa a partir dos moldes vendidos 

pela revista Vogue. 

Este novo estilo não apenas de vestimenta, mas de vida, sancionou a desejável imagem 

saudável americana, na qual se atribuiu os valores familiares ao crescente prestígio do 

lar comum. 

 

 

Figura 45 (à esquerda): algodão cinza estampado com flores rosadas e brancas. Horrockses,1953. 
Figura 46 (à direita): mãe e filha em florais. EUA, anos 1950. 
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6.10 – Os revolucionários anos 60 

A moda dos anos 1960 refletiu a transformação social derivada de grandes turbulências, 

de fluxos intensos. A participação, algumas vezes tida como ameaçadora, dos 

adolescentes na sociedade da década de 1950 se firmou nesta década. Sendo os jovens 

alvoda indústria e do comércio, a juventude, por sua vez, rejeitava o sistema econômico, 

propondo uma revolução de costumes e libertação.  

Nessa época ocorreu a chamada “revolução sexual”, acompanhada com a invenção da 

pílula anticoncepcional e da criação da minissaia. 

O “estilo de vida anos 60” implicava no diálogo entre o moderno e o antigo, tendo a 

moda seguido essa mesma tendência – os “jovens buscando ser diferentes misturavam 

roupas vintage românticas com um modo de vida ‘pra-frente’.” (STEVENSON, 2012, p. 

173). Uma minoria mais abastada, não querendo ser igual aos demais, comprava peças 

em feiras de rua e as incorporavam às compradas em boutique, produzindo um tipo 

original. 

A arte da época (principalmente a pop art) estava intimamente ligada à moda, sendo que 

alguns estilistas sofreram a influência de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein 

e Peter Blake, que se inspiravam na cultura popular e nas imagens de publicidade. 

 

Figura 47 (à esquerda): Vestido mini de linho Pop Art. Foaleand Tuffin, 1966 
Figura 48 (à direita): Minivestido em lã branca, preta, amarela e vermelha, “homenagem a Mondrian”. 

Yves Saint Laurent, inverno de 1965. Fotografia: Peter Knapp-scoop. 
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A corrida espacial também influenciou a moda com “o traje da era espacial”. Produções 

cinematográficas como o filme “2001: Uma odisseia no espaço”, estimularam a criação 

de roupas de materiais pouco ou nunca usados, como o acrílico e o vinil tingidos em 

cores vivas, geralmente utilizados em peças intercambiáveis. 

 

 

Figura 49 (à esquerda): túnica creme Cosmos. Pierre Cardin, 1967. 
Figura 50 (ao centro): Peças intercambiáveis, vestido-painel com zíperes. Stephen Willats, 1965. 

Figura 51 (à direita): vestido de discos. Paco Rabanne, 1967. 
 

Os hippiescom seu ideal de contracultura abraçavam o amor, a integração racial e 

adotaramo jeans pintado a mão. Suas estampas psicodélicas combinavam com seus 

cabelos longos enfeitados com flores. O macacão de lycra, produzido pelas confecções 

Sant’Angelo e DuPont,  foi uma solução da moda para as estampas psicodélicas 

pintadas diretamente ao corpo. Outra façanha foi uma produção promocional de 

vestidos de papel com estampas psicodélicas em 1966, pela American Scott Paper 

Company. 
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Figura 52 (à esquerda): macacão de Lycra, anos 1960. 
Figura 53 (à direita): vestido de papel, 1967 

 
 

O vestido tubinho usado nos anos 50 sofreu algumas mudanças para se ajustar ao 

emergente mercado jovem da década de 1960. Os modelos da estilista Mary Quant 

(1934) se tornaram alguns dos maiores símbolos da moda jovem. Seus “modelitos 

tubinhos” eram impactantes, porém, de grande simplicidade. Conseguia tal façanha 

fazendo uso de cores fortes e vivas, como o vermelho. Uma paleta de cores bem 

diferentes dos tons pastéis utilizados na década anterior. 

 

Figura 54: tubinho de lã com prega central. Mary Quant, 1960 
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A silhueta de “mulher-criança” consistia em modelos simples inspirados nos trajes de 

bonecas que não marcavam a cintura. Essas roupas poderia conter botões enormes, 

golas polo, manguinhas bufantes, ou ser sem mangas. Em geral tinham comprimento 

mini o que influenciava diretamente na produção de meias-calças coloridas, em malhas 

extravagantes ou estampadas. Os sapatos eram de salto baixo com tiras no calcanhar ou 

“sapatos-boneca” de tons metálicos ou cores ácidas. Os cortes de cabelos eram 

geométricos e chegavam a ter cinco pontas. No quesito maquiagem a boca era apagada 

com base e os olhos eram bem marcados com várias camadas de cílios postiços e muito 

rímel. 

 

 

Figura 55: Twiggy, 1966 -  Lesley Lawson, nome artístico: Twiggy (Londres, 19 de setembro de 1949) é 
uma modelo, atriz e cantora britânica. Considerada uma das primeiras supermodelos do mundo, sua 

imagem quase andrógina, magérrima, pequena, com cabelos loiros muito curtos e imensos olhos 
realçados com camadas de rímel e cílios postiços, a tornaram um ícone da moda e de estilo dos anos 60. 
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7 - Metodologiade execução do trabalho plástico 

7.1 – Projeto e modelagem dos vestidos  

Comecei meu trabalho pela pesquisa bibliográfica e leitura de fontes eletrônicas, o que 

me possibilitou conhecer mais a fundo meu objeto e desenvolver um trabalho escrito 

(tópicos anteriores) que guiou a execução do projeto visual de cada vestido, conforme 

os esboços a seguir. 

 

 

 

Figura 56: Projetos visuais de meus vestidos, 2013. 

 

Assim, a partir minha pesquisa teórica e visual projetei, desenhando, os resultados 

esperados para os modelos dos vestidos cerâmicos, inspirados no estilo de cada época 

pesquisada. Nessa fase defini também a medida dos mesmos em torno de 
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aproximadamente 20 centímetros de altura (não somados com a medida do suporte de 

ferro que acompanhará os modelitos). 

Após a criação dos projetos, parti para a confecção dos vestidos em cerâmica seguindo 

técnicas aprendidas com o artista Luciano Almeida e orientações fornecidas pelo 

professor Cristiano Lima, que foram usadas de acordo com cada projeto (processos 

detalhados a seguir).  

- Passo-a-passo da técnica ensinada por Luciano Almeida: 

• Para a produção da saia, depois de sovar um pedaço de argila, deve-se abri-la 

aos poucos em formato circular. Terminar este processo com o auxilio de rolo de 

macarrão. 

• Com a ajuda de um compasso, riscar um círculo na placa de argila aberta. 

Recortá-lo usando um estilete. 

• Utilizar um tecido ou plástico decorativo, ou ainda carimbos para enfeitar este 

círculo, que será a saia do vestido. No caso dos tecidos ou plásticos, usar rolo de 

macarrão para ajudar a prensar a figura desejada na argila. 

• Para ajudar a equilibrar a saia e o restante da montagem do vestido, utilizar uma 

espuma em formato de cone. Centralizar o disco da saia na ponta do conee, aos 

poucos, fazer dobras do meio às laterais, formando o estilo de saia godê. 

• Quando a argila está sendo pressionada para baixo e dobrada, podem aparecer 

rachaduras. Deve-se costurá-las imediatamente para evitar trincamentos futuros 

que podem levar à perda do trabalho. 

• Utilizar um secador de cabelo para auxiliar na secagem da saia. Ela deverá estar 

mais dura e resistente para suportar o peso da parte do tronco. 

• Para fazer o tronco do vestido, sovar e enrolar uma porção menor de argila em 

relação à quantidade utilizada para a produção da saia, em formato cilíndrico. 

Fazer um furo com o dedão na parte superior desse cilindro e utilizando a 

técnica de “belisque” e modelar uma espécie de “camiseta”. 

• Fica a critério do artista a escolha do modelo de decote (tomara-que-caia, 

alcinha, com mangas, golas, etc.). 
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• Terminada esta etapa, riscar a saia no local onde será encaixada a “camiseta” do 

vestido, costurar como de costume e fazer alguns enchimentos se necessário. 

• Esta é a forma básica do vestido. Agora fica a critério do artista complementá-la 

da melhor maneira para que se encaixar o modelo geral ao projeto pretendido. 

 

Figuras 57 a 71: Montagem do vestido “Renascimento” com a técnica de Luciano Almeida. Autoria: 
Josylainy Ferreira, 2013. 

 

Como alguns modelos de vestido não necessitavam de uma saia no formato godê, meu 

orientador, Cristiano Lima, depois de ter analisado meu projeto e feito alguns testes, me 

indicou uma outra técnica para suprir minhas necessidades: 

- Passo a passo da metodologia proposta pelo professor Cristiano Lima: 
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• Utilizando praticamente a mesma quantidade de argila que foi usada para a 

confecção da saia godê, abra a massa com o auxílio de um rolo de macarrão 

depois de ter sido bem sovada para evitar as bolhas de ar. 

• Usar como suporte e formato inicial do corpo do vestido um tubo plástico de 

linha (carretel), forrando a superfície com um plástico enrolado. 

• Enrolar a massa já aberta em volta deste tubo até que fique apenas as duas partes 

das extremidades sem argila, para que, desta forma, seja possível puxar a sacola 

plástica e remover a peça depois que já estiver mais firme. 

• A partir de um corpo pré-estabelecido marque onde deverá ser a cintura, os 

seios, o quadril e comece a modelar dando forma. 

• Está pronto o suporte principal. A partir desta forma é possível criar os modelos 

em que não se faz necessário o uso de saia godê. 

 

 

 

 

Figuras 72 a 79: Montagem do vestido “Os loucos anos 20”, técnica de Cristiano Lima. Autoria: 
Josylainy Ferreira, 2014. 

 

A técnica de se abrir placas, que consiste em amassar ou sovar a argila e, com o auxílio 

de um rolo de macarrão (ou plaqueira) abri-la até a espessura desejada, foi primordial na 

montagem dos vestidos. Especialmente para a saia que exige uma camada de argila de 
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espessura fina que imite o caimento de um tecido, permitindo uma representação mais 

próxima do modelo pretendido. Porções de argila em placa também foram usadas para 

confeccionar detalhes dos modelos, como mangas, golas, franjas, fitas, etc. Uma 

característica importante dessa técnica é que a placa permite ser carimbada por outros 

objetos, deixando a forma do desenho na peça depois de queimada. Para tanto utilizei 

renda de plástico, botões e outros objetos que permitiram a impressão na argila.  

A técnica de belisque foi usada para a montagem das partes pequenas dos vestidos, no 

caso, o corpo. Trata-se de uma técnica simples que faz uso de um pedaço de argila 

pequeno, sovado na forma de uma esfera. Em seguida esta esfera deve ser um pouco 

achatada para que fique na forma de cilindro, moldado para ficar o mais parecido 

possível com a silhueta alongada de um tronco. Com a massa apoiada na mão 

entreaberta, fura-se um buraco em uma das extremidades do cilindro com o polegar da 

mão oposta, abrindo a massa, fazendo pressão do centro em direção às paredes externas, 

repetindo esta operação em movimentos suaves até chegar à outra extremidade, obtendo 

um cilindro oco.Este será novamente modelado, até conseguir a forma de silhueta 

feminina, para finalmente ser fixado na saia. 

Conforme narrado acima, no processo de confecção dos meus vestidos-esculturas fiz 

uso de noções de modelagem bidimensional e tridimensional de corte e costura na 

montagem das peças em argila, comprovando que a junção da técnica da primeira com a 

plasticidade da segunda permite um bom andamento em todas as etapas do trabalho, 

levando um resultado final satisfatório.  

7.2- Técnicas de queima e esmaltação dos vestidos 

Após as peças de argila estarem secas, foram biscoitadas em forno elétrico em queima 

de baixa temperatura - aproximadamente 900°C a 980°C.  

Devido ao fato de meu trabalho tratar da evolução do vestuário, optei por dar aos 

vestidos uma aparência colorida, se aproximando o mais possível das nuances das 

roupas de cada época pesquisada. Levando ainda em consideração que algumas cores de 

esmalte são um pouco difíceis de conseguir antes e após a queima, tentei fazer a junção 

dos anseios de minha produção artística livre e as cores dos esmaltes disponíveis, 

obtendo, a meu ver, um resultado interessante. 

Depois de resfriados, os vestidos foram esmaltados com o auxílio de um pincel para 
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melhor aproveitamento nas riquezas dos detalhes aplicados às peças. A técnica de 

esmaltação utilizada foi a underglazes, que consiste em uma receita que contém 

pigmentos coloridos, resultando em cores bem definidas.  

Após terem sido pintadas com o esmalte colorido, foram aplicados nas peças, com o 

auxílio do compressor, jatos de camadas finas do esmalte transparente “096” de baixa 

temperatura. 

 
Figuras 80 e 81: vestidos biscoitados já com o esmalte transparente “096” antes da segunda queima. 

 

As peças foram novamente queimadas no forno elétrico em baixa temperatura a 

1000°C, com rampa de 7h e patamar de 30 min. 
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8 – O trabalho concluído 

“Muitos diriam que roupas foram feitas para ser usadas; mas acho que as 
pessoas podem contemplá-las em público, como se vissem um filme.” 

Issey Miyake (designer de moda japonês) 

 
Após queimadas, as peças adquiriram um colorido intenso e uniforme, acompanhadas 

de um brilho fabuloso, como pretendido. 

Apesar da intenção inicial de criar peças que constituíssem documentos perenes dos 

modelitos usados ao longo do tempo, tendo como referência a história da moda, o 

resultado plástico do meu trabalho não se prendeu a princípios de representação fiel, ou 

seja, não resultou em “retratos” tridimensionais dos modelos abordados. Tanto pela 

limitação imposta pelo material cerâmico, quanto pela opção de criação livre que fiz 

desde o início do meu processo, as peças foram produzidas como estilizações dos 

modelos originais em tecidos, incorporando elementos de síntese próprios de uma 

linguagem plástica semelhante a “cartoons tridimensionais” (como observou meu 

orientador, Prof. Cristiano Lima). Esta característica foi surgindo espontaneamente e daí 

resulta, a nosso ver, a originalidade do meu trabalho que, ao final, não constituiu apenas 

uma cópia em miniatura das vestimentas originais em cerâmica, mas esculturas autorais.  

Apresento, enfim, os vestidos-esculturas que sintetizam meu caminho entre a moda e a 

arte cerâmica. 

 

 

Figuras 82, 83 e 84: Vestido de Cerâmica Antiguidade – Egito 
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Figuras 85, 86 e 87: Vestido de Cerâmica Grécia 

 

 

Figuras 88, 89 e 90: Vestido de Cerâmica Renascimento 

 

 

Figuras 91, 92 e 93: Vestido de Cerâmica Império 
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Figuras 94, 95 e 96: Vestido de Cerâmica “Os loucos anos 20” 

 

 
Figuras 97, 98 e 99: Vestido de Cerâmica Sereia 

 

 

Figuras 100, 101 e 102: Vestido de Cerâmica New Look 
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Figuras 103, 104 e 105: Vestido de Cerâmica Floral, anos 50 

 

 
Figuras 106, 107 e 108: Vestido de Cerâmica Anos 60 
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