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APRESENTAÇÃO
O eixo “Publicidade, Moda e Comportamento” reuni artigos que versam
sobre o papel da imagem na sociedade de consumo, bem como a relação
entre comunicação

visual,

comportamento

do

consumidor

e

atividades

correlatas (publicidade, moda, design, etc.). Deste modo, procura-se discutir novos
problemas e conceitos e/ou repensar contribuições anteriores, como iconologia,
iconografia, design social, hibridização, entre outros.
Em “A representação imagética da mulher nas revistas O Malho e Careta
1910-1935: um princípio de emancipação das mulheres a partir das vestimentas”, as
autoras Khyara Mendes e Maria Luiza Nery analisam charges, fotografias e
propagandas das referidas revistas para compreender as possibilidades de
emancipação propostas pela moda da época. Partindo dos conceitos de iconologia e
iconografia, além de contextualização histórica, as autoras mostram como as
imagens apresentam uma crítica social ao estranhamento frente à vestimenta
feminina da época.
Estudando a realização de casamentos em uma família de baixa renda,
Cleuza Fornasier e Cristina Buratto questionam, em “A cultura material familiar por
meio de imagens”, porquê as noivas não utilizaram o mesmo vestido. Empregando a
teoria da mimese de Wulf e a teoria semiótica de Pierce, as autoras mostram como
o rito matrimonial exige um novo vestido, ligado à moda da época, e como a noiva,
mesmo sem condições financeiras, busca imitar os ritos e costumes dos mais
afortunados.
“O cigarro em propaganda nas revistas ilustradas da Sociedade Anônima O
Malho” demonstram como essas propagandas, publicadas nos anos 1930 e 40, são
compostas por reproduções de fotografias de atrizes hollywoodianas segurando um
cigarro e textos ou legendas que associam o uso do produto a adjetivos como
beleza, elegância e sensualidade. As autoras, Lara Lopes e Ana Paula Spini,
também consideram questões técnicas de publicação e possíveis alterações
realizadas a fim de criar sentidos. Percebe-se assim como o uso de elementos
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simbólicos, como o cigarro, a mulher e o cinema, transformou o ato de fumar em
uma experiência estética.
O cinema também é assunto do artigo de Carla Rosa e Roselâine Corrêa, “A
importância do cinema em propagandas veiculadas no Jornal Correio do Povo (19301940)”. As autoras mostram, por meio da análise de anúncios publicados na Era de
Ouro do cinema, como esse meio de comunicação de massa proporcionou relevante
influência no cotidiano e desenvolvimento cultural da sociedade internacional e,
especificamente, brasileira.
Lariane Casagrande e Rosane Martins também analisam anúncios de
publicidade, mas desta vez para compreender a representatividade e ressignificação
do negro por meio da valorização do cabelo crespo. Ao abordar os signos visuais
presentes nas campanhas das marcas Dove e Salon Line, baseando-se em teorias
do design e da semiologia, o artigo “Cabelo crespo: uma análise da intencionalidade
social no design” é organizado em três momentos: a importância e significado do
cabelo crespo em relação à identidade negra; o discurso social enquanto
fundamento para um design responsável; e a análise de materiais gráficos que
contemplam a questão estudada.
A questão étnica volta a aparecer em “Consumo de moda e identificação
étnica”, onde Dandara Maia e Marcus Dohmann exploram as estampas wax
hollandais como parte da cultura tradicional africana e da identidade afro-brasileira.
Ao analisarem relatos publicados em blogs e revistas eletrônicas, os autores
mostram como os consumidores, que buscam afirmar sua identificação étnica,
veem nesses objetos uma importante ferramenta nas mobilizações antirracismo.
Duas emissoras de programas educativos são abordadas por Wellington
Oliveira e Áureo Busetto em “Uma marca em construção: as ações de comunicação
e marketing da La Cinquième e do Canal Futura (1994-2002)”. Ao cotejarem as
realidades francesa e brasileira, os autores analisam historicamente as ações
publicitárias realizadas pela La Cinquième e pelo Canal Futura e buscam
compreender a repercussão dessas ações na construção da imagem de emissoras
do conhecimento e na viabilização de seus negócios televisivos.
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“Imagéticas da masculinidade e erotismo: corporificação de sexualidades
na campanha #mycalvins”, de Samilo Takara, demonstra como o consumo das
cuecas da marca Calvin Klein são apresentadas, em suas campanhas de mídia
digital, através da erotização, da proposição de leitura homossexual e da sugestão
de corpos padrões. Desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, com métodos
bibliográfico e documental, o autor considera que o corpo masculino representado
nos anúncios da marca surge como marcador de desejo em uma relação de
consumo permeada por imagens de corpos padrões.
Mariana Lacordaire e Seila Sitta Preto discutem a “Apropriação e
hibridização no universo da moda”, mostrando como o termo “hibridização”, apesar
de bastante presente em estudos, é muitas vezes utilizado de forma errônea, pois se
justifica tão somente na apropriação de culturas, sem referenciá-las e/ou respeitálas, alegando em seu lugar um processo criativo embasado em releituras. Concluise assim pela necessidade de mais pesquisas e discussões sobre o tema.
“Imagens que seduzem: as capas do romance Lolita de Vladimir Nabokov”
analisa a relação texto-paratexto entre o referido romance e suas capas. A partir de
um viés comparatista, os autores, Denize Lazarin e Pedro Santos, questionam quais
elementos do romance as capas procuram evidenciar e quais elas procuram
escamotear, considerando que a composição da capa, nos dias de hoje, é bastante
influenciada pelas demandas do mercado.
A capa também é assunto do artigo de Marcio Peruzzo, mas desta vez
abordando a capa do disco “Ronnie Von” como documento histórico. Em “Fazer uma
tremenda anarquia: a capa do disco “Ronnie Von” (1968) como evidência histórica”, o
autor busca, na análise conjunta da capa com as canções, observar representações
que testemunhem o comportamento do jovem brasileiro nos anos de 1960 frente ao
Estado autoritário e às discussões, ideológicas e/ou estéticas, que colocaram a
música popular no centro da esfera pública do país.
Boa leitura a todos!
Prof. Dr. Rodolfo Rorato Londero
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CABELO CRESPO: UMA ANÁLISE DA INTENCIONALIDADE SOCIAL NO
DESIGN
Lariane CASAGRANDE 1
Rosane Fonseca de Freitas MARTINS 2
(Universidade Estadual de Londrina)

Resumo: O presente artigo busca desenvolver uma leitura dos elementos
de significação visual apoiados na função social - a representatividade e
ressignificação do negro por meio da valorização do cabelo crespo - presentes nas
campanhas das marcas Dove e Salon Line. O trabalho caracteriza-se, em relação à
natureza, como exploratório, descritivo e qualitativo, com delineamento de dados
primários apoiado fundamentalmente nas obras dos estudiosos Papanek (1971),
Dondis (1991), e Barthes (1964); e a análise de materiais gráficos das campanhas de
cremes de cabelo como delineamento secundário. A pesquisa se desenvolve em
três tempos: primeiro é abordada a importância e significado do cabelo crespo no
tocante à identidade do indivíduo negro. Segundo, retomado o discurso social no
design enquanto pilar para o design responsável, bem como a abordagem da
dimensão comunicativa do design. Enfim, no terceiro momento conclusivo,
apresenta como resultado uma análise de materiais gráficos que contemplam a
questão social da ressignificação e representatividade do negro e do cabelo crespo
de maneira eficiente.

Palavras-chaves: design social, design gráfico, ressignificação negra
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1
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Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Felizmente produtos e serviços estão colocando cada vez mais as pessoas
em primeiro lugar, não pela responsabilidade social ou moral, mas pelo interesse
social, relativo ao que Haug (1997) cita ser a força pela qual as massas são
manipuladas – seus próprios interesses, que por vezes estão desfigurados e
irreconhecíveis. Portanto, o que os projetistas fazem é decodificar estes interesses
em tendências vendáveis.
O que demonstra, apesar da intencionalidade social estar presente nos
produtos e serviços hoje em dia, que a responsabilidade social e moral no design
ainda é um assunto que precisa ser articulado.
Para Papanek (1971) poucas profissões são tão prejudiciais como a do
design, que se tornou o mecanismo mais poderoso com que o homem molda seus
utensílios e ambientes e, por extensão, a sociedade em si. Afinal, o design também
pode persuadir pessoas a comprar o que elas não precisam, com dinheiro que não
tem, para impressionar quem não se importa; pode projetar automóveis inseguros
que matam e mutilam milhares de pessoas a cada ano; pode escolher materiais e
processos que poluem o ar que se respira. E mesmo assim, ainda são poucas as
peças de design comprometidas com uma postura social responsável e moral
consistentes, sobretudo, como afirma Haug (1997), em uma sociedade de consumo
na qual a concorrência deslocou-se consideralvelmente para o plano da imagem
com produtos que prometem cada vez mais e cumprem cada vez menos.
Grupos

historicamente

marginalizados,

como

a

população

negra,

configuram-se como possibilidade de desafios consistentes ao design que por anos
colaborou com a construção de inferioridade e invisibilidade do indivíduo negro por
meio de peças gráficas não neutras, permeadas pelos estigmas de sexualidade
relacionados ao corpo negro, do branqueamento relacionado ao uso de imagens de
mulheres negras com traços e atributos predominantemente brancos, como o
cabelo liso, e da invisibilidade, peças sem a representação do negro ou com uma
representação inferior à branca. Em suma, a produção visual de representação
negra, ou a não representação, desempenhou o papel de materialização do racismo,
mesmo em peças que, em princípio, pretendiam romper com esta visão.
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No website Empreendedor (2010), dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), e do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (lets),
demonstram o potencial de sucesso de itens desenvolvidos para atender as
especificidades da população negra brasileira eestimam, em sequência, que 53,5%
dos brasileiros negros pertencem a classe média, sendo que dos 10% de chefes de
família mais ricos do Brasil, 1 em cada 4 é negro. E a proporção de negros
milionários no Brasil cresceu de 9% para 15%. Esse tipo de dado resulta em
desenvolvimento de bens de consumo específicos para essa população. A
Incubadora Afro-Brasileira afirma que entre os negócios voltados para comunidade
negra, a área de beleza e cosméticos está em primeiro lugar, seguido de design
(produção visual) e confecção étnica.
A materialização dos símbolos, representação, e visão de mundo da parcela
negra da população é justamente a materialização de significados que este nicho de
mercado predende comunicar, como apresentado por McCraken (2007, p142): “Os
indivíduos compram bens com fim de tomar posse de uma pequena parte concreta
do estilo de vida ao qual aspiram’’.
Acrescenta-se a isso a ênfase aos produtos para as mulheres negras,
resultado da inserção das mulheres no mercado de trabalho e do consequente
aumento do poder de compra por essa parcela da população, ressaltada por
Barbosa e Campbell (2006, p32) com a afirmação “se o personagem central da
Revolução Industrial foi o homem/trabalhador, o da sociedade de consumo é
certamente a mulher/consumidora”.
Nesse sentido, o presente artigo busca desenvolver uma leitura atual da
postura comunicacional e estética de grandes marcas como Dove e Salon Line,
frente ao novo perfil consumidor, mais exigente, esteticamente educado, e alinhado
com a ideia de bem estar em primeiro lugar, identificando a caracterização
persuasiva do material gráfico, por meio de elementos de significação visual
apoiados na função social, como a representatividade e ressignificação do negro por
meio da valorização do cabelo crespo.
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Esta proposta se atentará em como as marcas estão construindo um
propósito comunicacional persuasivo/provocativo apoiados na função social desde a
ampliação do mix de produtos, embalagem, e direção de arte na propaganda
dirigida ao consumidor final, observando sua estrutura sígnica e sua dimensão
representativa.
A pesquisa desenvolver-se-a em três tempos: primeiro será abordada a
importância e significado do cabelo cabelo crespo no tocante à identidade do
indivíduo negro. Segundo, será retomado o discurso social no design enquanto pilar
para o design responsável, bem como a abordagem da dimensão comunicativa do
design. Enfim, no terceiro momento conclusivo, será feita uma análise de materiais
gráficos que contemplam a questão social da ressignificação e representatividade
do negro e do cabelo crespo.
A fim de fomentar a discussão sobre a mudança de pensamento,
comportamento e na maneira de vender e comprar produtos e ideias que utilizamse do design para comunicar identificação e significação, a metodologia compõe-se
de pesquisa exploratória qualitativa e tem como resultado o estudo de caso da
campanha lançada nos Estados Unidos “Dove Hair: Love Your Curls”, e da companha
lançada no Brasil pela Salon Line “Tô de Cacho”.
Espera-se descrever os significados comunicacionais e simbólicos
presentes nestas campanhas, bem como nos produtos relacionados a elas, para
compreender de que maneira podem se inserir na dinâmica social, no que se refere
à valorização e ressignificação do negro e do cabelo crespo, contribuindo ao campo
do design social.

O cabelo como elemento de comunicação e significação

O cabelo crespo é um dos atributos que distingue a ancestralidade Africana
e é fundamental para a compreensão da dinâmica cultural brasileira que carrega o
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estigma do cabelo “ruim” para o cabelo crespo do indivíduo negro, versus o cabelo
“bom”, liso do indivíduo branco.
Nos textos de Freyre (1961) é possível que se demonstre o princípio
desastroso das relações entre negros e brancos, do ponto de vista senhor versus
escravo, como pilar da construção dos estigmas que ainda acompanham a
população negra. O autor tenta superar as interpretações baseadas nas teorias
raciais, no que se refere a formação de um suposto caráter nacional, mas acaba, por
exemplo, atribuindo aos portugueses a construção de uma sociedade ausente de
preconceito racial, e também romantiza a exploração do corpo da mulher negra
para fins econômicos, ressaltando as negras escravas como quem embalam os
filhos dos senhores para “ninar” e amamentar; e para fins sexuais, descrevendo-as
como aquelas que iniciam o “amor físico” aos homens.
Assim, com o uso de roupas que remetem aos tecidos tipicamente
africanos, o estilo Black Power, as tranças e dreads, o corpo negro torna-se também
um mecanismo de ressistência e identificação, afirmando Mauss (1974) ser os
movimentos, traços, modos de vestir, partes do corpo que se pode mostrar, grandes
refletores da dinâmica cultural inscritos no próprio corpo.
De modo geral, assim como a fala, a escrita, e os gestos, o cabelo é um
meio de expressão que pode revelar idade, credo, gênero, etnia, posicionamento
político, período histórico, localização geográfica e até classe social. Porém, no caso
do cabelo crespo e, especificamente no Brasil, esse mesmo valor simbólico é
potencializado e se alinha à estética, ideologia, e identidade em contraposição à
conflitos relacionados a idealização de beleza.
Historicamente, em todo mundo, alguns tipos de corte, penteado, cor, e
textura de cabelo foram considerados mais belos que outros. Corson (1965), cita
uma fonte do século XVII que descreve a tentativa de uma adolescente de
transformar seus fios em loiros expondo-os ao sol por horas ungidos por uma
substância que parecia produzir o efeito desejado e uma hemorragia nasal diária.
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Nesse sentido, uma leitura possível para a ressignificação do uso do cabelo
natural crespo hoje, é a do resultado da ânsia pelo rompimento de um padrão de
beleza e de comportamento vigente por séculos e não compatível com a realidade,
amparado pelo deslocamento do valor das coisas, do poder econômico, pelo
consumo do “ter” para o bem-estar, as sensações, e o consumo do “ser” e do
“sentir”.

A intencionalidade social no design

Do ponto de vista do design, colocar as pessoas em primeiro lugar ou
aplicar seus conceitos a problemas que fazem diferença, corresponde a uma
mudança cultural que propõe desafios empolgantes e o retorno à essência do
próprio design. Toma-se como evidência irrefutável de mudança de comportamento
o exemplo do aumento exponencial de vendas da marca de cigarros Lucky Strike,
ocorrido há décadas atrás devido aos ajustes nos elementos gráficos do pacote
feitos por Raymond Loewy, que, hoje em dia, muitos designers se recusariam a
desenvolver por se tratar de um produto que faz mal à saúde e, portanto, está
desalinhado com os princípios e à ideia de melhoria de vida para as pessoas
(BROWN, 2009, p.191).
De acordo com Brown (2009) o design evoluiu da ideia, que se perdeu no
meio do caminho, de tornar o mundo mais acessível, belo e significativo com
artífices como William Morris, arquitetos como Frank Lloyd Wright e designers
industriais como Henry Dreyfuss.
Para Papanek (1971), o design começou com a busca por meios de fazer o
produto se tornar melhor, sendo o medidor de eficiência ou fracasso do designer o
ponto de contato entre produto e pessoas. Ou seja, se a função do produto de design
resultou em conforto, segurança, eficiência, e satisfação, o objetivo foi alcançado.
Já Heskett (1997) esclarece porque ainda é difícil para designers dar ênfase
às questões sociais, ressaltando o início paradoxal do design no que se refere ao
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processo de reavaliação estética na civilização industrial que remontam às filosofias
antiindustriais de John Ruskin e Willian Morris, e culmina na aceitação da
mecanização em busca de ideias estéticos e sociais, e na ênfase que se deslocou da
decoração e ornamento para elementos estruturais e formais.
Longe de ser uma questão de altruísmo, o design voltado ao bem-estar da
humanidade contribui ao mesmo tempo para o sucesso das empresas produzindo
soluções globais para produtos e serviços. Dito isto, fica claro que as empresas que
já voltaram seus olhares e esforços para o desafio de uma abordagem centrada no
ser humano, com foco para as questões sociais, estão fazendo o design de amanhã
hoje.
No artigo entitulado A Responsabilidade Social e Moral do Designer,
Papanek (1971) define como tola, falsa e equivocada a visão de que os designers que
tentam fazer a diferença estão “trabalhando para a minoria”. Uma vez que,
independente da cultura ou localização geográfica, todos tornam-se adolescentes,
adultos de meia idade, idosos, todos precisam de transporte, comunicação, abrigo,
vestuário, ar e água limpos, todos pertencem a grupos de “necessidades especiais”
portanto. Combinando todas as necessidades das “minorias”, encontra-se o design
que deve ser feito para a maioria.
Para Papanek (1971) todas as pessoas estão juntas na “pequena nave
chamada Terra” onde cinquenta ou sessenta por cento da população não pode
ajudar em nada, muitas vezes, não por culpa deles, não podem nem se manter
vivos. Não pensar no potencial de todas as pessoas que estão na “nave” é
inaceitável.
Segundo Niemeyer (2003), quando um produto entra em circulação, passa a
ser também um elemento de comunicação, transmite mensagens objetivas, do
usuário para si próprio, e do usuário para os outros. Nesse sentido, o produto é
resultado de um cenário político, econômico, social e cultural, incorporados à
dimensões histórica e geográfica, cabendo ao designer o desafio de conciliar não só
os aspectos supracitados com seu público alvo, mas com a sociedade em geral, até
mesmo as pessoas que dificilmente entrarão em contato com o produto.
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Isso porque qualquer produto de design em circulação, seja uma peça
gráfica ou um objeto, é carregado de significação que necessariamente impactará a
sociedade, em maiores ou menores níveis, sobretudo nos aspectos ambientais e
comportamentais.
Após séculos concentrando-se no objeto e não no sistema, o design parece
estar retomando premissas no desafio constante de conciliação da melhoria de vida
para as pessoas e o sucesso das empresas. Adiante, na seção 4 (Metodologia),
exemplos de produtos pensados em maiores ou menores níveis para o bem-estar
das pessoas são amostras de como a intencionalidade social está sendo utilizada
com consistência, obtendo como resultado a aceitação imediata dos consumidores.

A Dimensão Comunicativa no Design

O design é a materialização do discurso comunicativo. Sem ele a
publicidade entrega apenas expectativas, ao passo que o produto sozinho não é
suficiente para seduzir. Os dois juntos podem ampliar a plataforma de solução com
poder de elevar ou afundar a reputação de uma marca. Nesse sentido a coerência
do discurso com relação aos elementos que compõe a peça gráfica é fundamental.
Dondis (1991) divide os elementos visuais que formam a substância básica
de tudo que se vê em ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, dimensão,
escala e movimento. Atribuindo por meio da Gestalt, ramo da psicologia que estuda
a percepção humana (e que trata da relação entre fenômenos psicofisiológicos e
expressão visual) uma base teórica apoiada por uma abordagem de compreensão e
de análise que reconhece o sistema formado por partes interatuantes, isto é,
passíveis de isolamento e independência, porém indissociáveis para a significação
do todo.
Se comparado aos outros elementos do design, a cor desempenha um
papel relevante do ponto de vista simbólico no que se refere aos produtos
destinados aos cabelos crespos em que destaca-se os tons marrons e escuros,
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Gonçalves e Ribeiro (2006) atribuem à associação e aplicação dos tons marrons e
escuros aos bens de consumo digiridos ao público negro a relação de resgate da
África primitiva e idealizada de cores fortes e elementos rústicos.
A implicação do uso destas cores pode estabelecer tanto uma relação de
identificação como de rejeição dependendo do contexto de utilização. Não basta
colorir os elementos gráficos com tons terrosos, a significação destas cores deve
ser articulada aos elementos a fim de sugerirem uma leitura positiva da peça
gráfica. Além disso, é preciso não esquecer as peculiaridades do público alvo em
um mesmo nicho. Por ter sido muito utilizado em produtos de beleza, os tons
marrons podem ser identificados como um novo paradigma ou uma restrição de
possibilidades, em que os marrons são destinados aos cabelos crespos e cacheados
e todas as demais cores estão à disposição dos produtos destinados aos outros tipos
de cabelo.
Recorre-se ao pensamento semiótico para compreensão da camada
significativa, e portanto comunicativa, contida no conjunto de elementos de uma
peça de design. A delimitação do estudo explica-se pela articulação de diferença de
perspectiva entre design e semiótica dada por Romanini (2011), em que a semiótica
estuda conceitualmente os signos e o design os manipula. Assim, o designer
arranja elementos em um todo coerente, produzindo peças gráficas com
mensagens embutidas cujos propósitos objetivados são passíveis de serem
qualificados como alcançados por meio do estudo semiótico.
De acordo com Culler (1988) em sua leitura sobre a obra de Barthes, as
culturas geram significados míticos a fim de que suas próprias normas pareçam
fatos da natureza, sendo o mito uma ilusão, camada significativa ou o significado de
segunda ordem que se refere a objetos e práticas construído por meio do uso social.
Assim, o vinho na França ou o chá tomado cerimonialmente pela Família Real
Britânica tornam-se exemplos de significados míticos perpetuados a partir de
contextos sociais na medida que não são apenas bebidas como as outras nestes
contextos específicos, mas “atos coercitivos coletivos”, rituais de integração social,
objetos que fazem parte de um sistema de sentidos de segunda ordem, de uma
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linguagem e portanto de um meio de comunicação – o mito, a camada de sentido
convencionada socialmente. Para o teórico, as campanhas publicitárias são
construídas a partir desta ordem de significação, ainda que seus praticantes,
emissores e receptores, neguem, afirmando que induzem ou fazem uso de um
creme por uma questão de qualidade e não de sentido, os sentidos míticos estão em
operação.
É com este sistema de desmistificação que se dá o recorte de classificação
dual dos sentidos utilizado no presente trabalho e denominado por Barthes (1964)
como Conotação e Denotação. Dois sistemas de significação “imbrincados” e
“desengatados” um em relação ao outro. Sendo a Conotação um sistema composto
por significantes (substância material, como sons, objetos, imagens), significados
(representação psíquica da “coisa”) e o processo que os une – a significação. Os
significantes de conotação são constituídos, por sua vez, de signos (significantes e
significados) do sistema Denotado que formam uma mensagem conotada, que não
se esgota e possui propriedade “errática”. Enquanto o sistema Denotativo tem sua
operação fundada em um princípio empírico, não contraditório, mas se constitui em
uma metalingaguem na medida que se encarrega a título de segundo sistema de
linguagem uma linguagem primeira. A grosso modo, o sistema Conotativo contém
as mitologias (que serão chamadas aqui de camadas significativas construídas por
meio do uso social), e o sistema Denotativo trata da percepção pura, simples e
superficial.

Metodologia

As análises a seguir foram feitas a partir das informações coletadas dos
sites oficiais das campanhas das marcas Dove e Salon Line. O direcionamento se dá
a partir da compreensão de como os símbolos e significados presentes nas peças
gráficas das campanhas para produtos de tratamento capilar das marcas
supracitadas, bem como os discursos das campanhas, possuem relação com a
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função social de ressignificação, auto aceitação, e valorização do negro e do cabelo
crespo e cacheado.
Para isso, a categoria de análise foi construída a partir do cabelo como
objeto central da representação do lócus simbólico que tais discussões são
dinamizadas sob a perspectiva de análise qualitativa e descritiva, pautada pelos
aspectos simbólico e perceptivo difundidos pelo teórico Barthes (1964) e pela
articulação dos textos anteriores.
As unidades de análise foram divididas em Embalagem, que diz respeito
aos produtos que estas campanhas lançaram no mercado consumidor e Divulgação,
que diz respeito a maneiras e meios em que os novos produtos foram lançados ao
público, são subcategorias de divulgação Website e Vídeo. Sendo variáveis as
camadas literais, simbólicas e interpretativas das unidades de análise contidas nas
campanhas.

Caso Dove: Campanha “Dove Hair: Love Your Curls”

A Unilever relançou o portfólio de Dove para o tratamento intensivo dos
vários tipos de cabelo com embalagens que ganharam um design premium e várias
cores, cada uma referente a um tipo de cabelo e ou tratamento específico. A cor
cobre (figura 1) foi destinada para a linha de cabelos crespos e cacheados, que em
2015 tornou-se um capítulo à parte da campanha pela valorização da real beleza
difundida há alguns anos pela marca. O design da embalagem é sóbrio e limpo, com
predominância decrescente da cor branca, cobre, e azul, e elementos gráficos
dispostos em um grid geométrico e harmoniozo, coerente com a identidade da
marca como um todo e presente em todas as suas linhas. A simbologia fica por
conta da cor cobre, que remete ao tom marrom muito utilizado por outras marcas
em diversos nichos de produtos para o público negro que podem se referir à
elementos rústicos da África primitiva e ao tom de pele. O cobre com o efeito
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metalizado combinado com os outros elementos da embalagem sugerem ênfase à
um público alvo mais sofisticado e maduro.

Figura 1: Embalagens e Livro da Campanha Dove Hair: Love Your Curls
Fonte: Mmfsalon, 2015

A Ogilvy & Mather Paris é a agência responsável pelo filme “Dove Hair: Love
Your Curls”, lançado para divulgar a nova linha, que propõe a defesa dos cabelos
cacheados focando no empoderamento das meninas ainda na infância. O filme
começa com a afirmação, coletada por uma pesquisa feita pela Dove nos Estados
Unidos, de que quatro entre dez garotas de cabelo cacheado acham seu cabelo
bonito e segue mostrando depoimentos de meninas que não gostam de seus
cabelos enrolados e algumas que chegam a dizer que preferiam que fossem lisos.
As crianças são levadas a passear com as mães e amigas e a peça termina com
uma festa com convidados cantando “we all love our curls”, em português, nós todos
amamos nossos cachos. A sugestão é de que a melhor maneira de mudar como
cada uma dessas meninas se sentem em relação aos seus tipos de cabelo é
mostrar como as mulheres adultas se sentem com os delas.
A campanha lançada nos Estados Unidos verificou a ausência de emojis que
representam o púbico alvo da campanha nos meios digitais, e a partir desta
verificação foi desenvolvido um conjunto completo de emojis de personagens
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cacheadas de vários estilos e cores disponíveis para download na App Store e
Google Play (figura 2). Conta ainda com uma publicação gratuita de um livro online
de poemas “Love Your Curls” (figura 1), ame seus cachos. Escrito por Taiye Selasi,
inspirados na sua própria experiência e também nas histórias de mulheres e
meninas comuns, encorajadas a enviar suas histórias para Dove, através de suas
redes sociais, com o tema “Por que você ama seus cachos?” As histórias foram
ilustradas por Annick Poirier com imagens de mulheres e crianças com vários tipos
de cachos e beleza, em aquarela e fundo branco. O livro que inclui um pequeno logo
da Dove na capa e no prefácio os dizeres “dos seus amigos da Dove”, fala sobre a
beleza dos cabelos cacheados e sobre o sentimento de ter “as únicas ondas em um
mar de cabelos lisos”. Funciona como um agente social disponível às novas
gerações para prevenção das angústias geradas pela idealização de belo que excluí
o cabelo crespo e cacheado do “modelo aceitável de beleza”.

Figura 2: Emojis criados pela Campanha Dove Hair: Love Your Curls
Fonte: Thedrum, 2015

O site oficial da campanha (figura 3) disponibiliza ainda a opção de
personalizar o livro, adicionando nome à dedicatória, foto, que é convertida em
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aquarela através de um efeito automático e também a opção de escrever o próprio
poema e incluí-lo à publicação. A estética da interface funde as cores e o grid
geométrico da embalagem a elementos em aquarela em tom azul claro e tipografia
cursiva que referem-se à estética do livro. Possui poucas páginas, por isso a
navegabilidade é amigável, as informações são objetivas e rápidas de serem
encontradas.

Figura 3: Website Oficial da Campanha Dove Hair: Love Your Curls
Fonte: Dove, 2016
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Não é de hoje que a Dove vem “fazendo seu dever de casa” e construindo
uma imagem alinhada socialmente com a angústia que produtos do seguimento de
beleza podem gerar em seus consumidores, relacionada à padrões socialmente
aceitáveis e inalcançáveis, que podem ser evitados com uma simples mudança de
abordagem. A marca demonstra auto conhecimento, postura coerente e
responsável, visando consumidores fiéis, que confiam estar comprando produtos de
qualidade e que, de maneira consciente ou não, transmitem que valorizam o bem
estar, e a beleza que “sai” de dentro pra fora, produtos que pretendem essa
significação.

Caso Salon Line: Campanha “Tô de Cacho”

A marca Salon Line lançou, em 2014, uma nova linha que apresentou
cremes para pentear definidores especialmente criada para cabelos crespos e
cacheados que mais tarde foi ampliada e já conta com vários produtos de
tratamento. A decisão de primeira compra já fica por conta da embalagem (figura 4),
que demonstra atenção especial com este nicho de mercado e fragmenta o “grande
grupo” de cabelo crespo e cacheado, normalmente considerado como um grupo
com necessidades equivalentes, em vários graus de curvatura de fio dividindo-os
em três grupos – cachos dos sonhos, crespo divino, e crespíssimo poderoso. Para
cada grupo a linha conta com um creme específico e uma roupagem lúdica e
colorida, bem diferente das outras linhas da marca, mais sérias e sóbrias.
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Figura 4: Embalagens da Campanha Salon Line Tô de Cacho
Fonte: Revista, 2015

Os grafismos são distribuidos em um grid orgânico, repleto de elementos
lúdicos como a hashtag, a marca de pontuação chave, ilustração vetorial,
combinação de vários tipos de tipografias e uma paleta de cores que combina tons
vibrantes. Um dos últimos lançamentos da linha, “Maionese Capilar” (figura 5),
propõe um formato e apresentação gráfica iconicamente parecidos com a maionese
comestível. A riqueza de elementos simbólicos sugerem o rompimento do
paradigma dos tons terrosos e escuros para o público negro, o rompimento de
generalização dos cabelos crespos e cacheados, e a referência à internet, visando
consumidoras ousadas, com espírito estusiasmado, que buscam a significação de
aceitação do novo e do diferente.

Figura 5: Embalagem Maionese Capilar da Campanha Salon Line Tô de Cacho
Fonte: Mundo, 2016
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Para lançar os novos produtos a marca apostou na publicidade digital que
conta com perfis nas redes sociais bem ativos, um site oficial da campanha (figura 6)
e a hashtag “Tô de cacho”. A marca encoraja as mulheres comuns, através das
redes sociais, a postarem selfies com a hashtag da campanha para serem
publicadas no site oficial. A interface conta também com informações sobre os
produtos da linha disponibilizadas a partir da seleção do tipo de cabelo, uma relação
de blogueiras crespas e cacheadas convidadas pela Salon Line para encontros e
lançamentos de produtos, e vídeos com conteúdos sobre cabelos crespos e
cacheados de blogueiras que experimentaram, usam, e ou comentaram sobre os
produtos Salon Line, além de dicas para as usuárias que não necessariamente
dizem respeito à marca e aos seus produtos capilares.
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Figura 6: Website Oficial da Campanha Salon Line Tô de Cacho
Fonte: Salon, 2015

A quantidade de conteúdo do site é densa, voltada à um perfil de usuário
familiarizado com interfaces digitais, e a identidade visual segue a mesma linha
lúdica, vibrante e vetorial da embalagem que, neste caso, possui mais relação com o
espírito jovem e entusiasta das usuárias do que à categorização de uma faixa etária.
O uso das figuras públicas de um time de blogueiras funciona como a clássica figura
da top model no anúncio da revista, mas nesse caso, ao contrário da mensagem de
beleza ideal, distante, e inalcançável, as bloguers sugerem proximidade, verdade, e
a valorização das diferentes belezas.
Completa-se à campanha a websérie “Tô de Cacho”, que consiste em
entrevistas com mulheres comuns que passaram pelo proceso de transição capilar,
do uso de produtos químicos para alisamento ao ato de assumir os cabelos naturais.
Essas mulheres relatam suas experiências de preconceito, processo de aceitação,
construção de autoestima e resitência em episódios de até cinco minutos de duração
de uma forma muito leve e confiante. Cada episódio é publicado em um dia da
semana e procura abordar um aspecto diferente sobre os tipos de cabelos crespos e
cacheados e as etapas de aceitação categorizando os assuntos por temas. Os relatos

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

sugerem o perfil de consumidora dos produtos da linha - mulheres fortes,
confiantes, vaidosas e orgulhosas de suas origens e histórias.
As estratégias utilizadas pela Salon Line na campanha da nova linha
demonstram uma postura que vai além da intencionalidade de ressignificação do
cabelo crespo, abrangendo o encorajamento para a aceitação da beleza natural, por
meio de informação e bom humor conquistando consumidoras que buscam a
significação de aceitação do novo e do diferente.

Discussão dos resultados

Os casos apresentados demonstram que as empresas do segmento de
beleza estão decretando o fim da objetivação da felicidade supostamente alcançada
por meio da idealização de definição de corpo, forma, e auto observação, passando à
ênfase ao discurso multicultural e à auto aceitação. As análises possibilitam a
compreensão de como os conflitos raciais são expressos por meio dos cabelos e
quão importante se torna a presença destas discussões nos produtos e no discurso
das marcas por meio de uma postura alinhada com necessidades reais, que embora
sigam uma tendencia que se movimenta nesse sentido, demonstra respeito.
Tanto a campanha lançada nos Estados Unidos “Dove Hair: Love Your Curls”
como a companha lançada no Brasil pela Salon Line “Tô de Cacho”, são exemplos de
possibilidades de articulação do processo de design centrado no ser humano e de
viabilidade de execução de campanhas publicitárias com coexistência de projeto
social eficaz, que previne ou repara justamente o aspecto social que afeta.

Considerações finais
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O processo de design centrado no ser humano capta necessidades latentes
e as converte em demandas com soluções que alinham atitudes que fazem a
diferença ao sucesso de marcas, empresas e negócios. Isso porque o pensamento
de design desempenha um papel fundamental na melhoria e qualidade de um
produto, serviço, e da própria estrutura organizacional e postura da empresa, além
de ser fator indispensável para aceitação e decisão de compra do consumidor final.
A responsabilidade social e ecológica aplicada ao design faz com que os
produtos pareçam bons e sejam bons de fato. Criar peças gráficas a partir de
decodificações

de

interesses

sociais

implica

novos

condicionamentos

comportamentais que gerarão, por sua vez, outros interesses sociais, e assim por
diante. O bom design não pode prometer o que não cumpre, ele deve materializar
uma boa ideia para o consumidor que pretende significá-la.
Nenhuma produção de sentido é neutra, as peças gráficas são permeadas
de signos cujos significados procuram suprir necessidades e evidenciar categorias
culturais, e é papel do design selecionar a mensagem correta a ser absorvida e
disseminada. Sem o entendimento de que o design deve necessariamente diminuir
o impacto dos seus produtos e converter esforços para que sua intervenção só faça
bem, o design continuará disseminando discursos que muitas vezes reforçam
estereótipos,

impactando

muito

negativamente

a

sociedade

sem

ser

responsabilizado por isto.
O tema da pesquisa não se delimita às discussões e aos resultados
contruídos, possibilitando aprofundamentos em pesquisas futuras, análises de
referências empíricas e análises comparativas com outros períodos.
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A representação imagética da mulher nas revistas “O Malho” e “Careta”
(1910-1935): Um princípio de emancipação das mulheres a partir das
vestimentas
Khyara Gabrielly Mendes FONTANINI1
Maria Luiza Favoreto NERY2

Este trabalho parte de uma preocupação do nosso presente dentro de um
contexto geral das discussões sobre gênero e feminismo, especialmente sobre a
liberdade de comportamentos das mulheres. Procuramos analisar através de
imagens das revistas O Malho e Careta de 1910 a 1935, entre elas charges,
fotografias e propagandas, com enfoque para a moda e as possibilidades de
emancipação que esta propõe para a época. A análise parte da metodologia de Peter
Burke através dos conceitos de iconologia e iconografia, e a contextualização
histórica foi feita a partir de autoras brasileiras que estudam o início do movimento
feminista no Brasil. Destaca-se o fato de que o conteúdo apresentado nas imagens
faz uma crítica social à reação de estranhamento da população frente as quebras de
regra que se deram por meio da vestimenta feminina.

Palavras-chaves: Imagem, moda, feminismo.

Introdução

Este trabalho tem por objetivo perpassar, mesmo que de forma não tão
profunda, todos os passos para a realização de uma pesquisa histórica de forma
científica, ou seja, que tenha o embasamento teórico e metodológico necessário
para abarcar a um recorte temático. Não temos a pretensão de desenvolver uma
1
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verdade histórica, nem mesmo de concluir fatos a partir de um único aspecto. Nosso
recorte temático é escolhido a partir de nossa posição no presente, de mulheres que
se vestem e que podem estar iguais ou não aos homens, que podem seguir ou não
as tendências da moda de acordo com sua vontade. Teria sido sempre assim? A
partir de que momento as mulheres trocaram suas saias por calças, ou usaram
algum modelo igual ao dito masculino, uma posição de igualdade expressa-se
também por meio da roupa.
Para atender a tal inquietação procuramos então por imagens que
representassem as mulheres e as roupas e acessórios que eram utilizados, tais
imagens foram retiradas de duas revistas brasileiras O Malho e Careta, ambas
revistas cariocas. A escolha dessas revistas justifica-se por serem de grande
circulação, ambas possuíam um valor (preço) para a capital (Rio de Janeiro) e outro
para os demais estados. A duração do tempo de circulação de ambas foi extensa,
porém como não é possível analisar todas as imagens visto que são muitas,
separamos apenas quatro. Para analisá-las recorreremos a historiografia produzida
referente a mulher e ao movimento feminista nesse período.
Mesmo detendo nosso olhar ao que se refere às vestimentas não podemos
deixar de destacar que as revistas traziam a imagem da mulher também ligada com
outras características que lhes conferiam uma certa dose de emancipação, como
por exemplo a participação na política, uma opção de vida de mulheres que eram
consideradas ousadas porque escolheram viver fora do laço do matrimônio,
mulheres que eram reconhecidas por seu trabalho ou por serem exímias artistas.
Muito também passou-se a falar sobre o feminismo, mas não podemos deixar de
notar que ainda não são vozes de mulheres falando por elas mesmas, e sim por
homens que compunham esse meio da imprensa.
A presença de imagens nas revistas facilita a procura do objeto vestimenta,
visto que olhar para a peça diz mais do que somente descrevê-la, o historiador Peter
Burke pontua a importância deste tipo de fonte - a fonte imagética- destacando o
fato de que também devem ser analisadas e interrogadas assim como as fontes
oficiais. Entre as imagens escolhidas por nós encontramos desenhos (divididos
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entre charges e propagandas) e fotografias, é certo que cada categoria de imagem
deveria ser melhor conceituada de acordo com suas especificidades, porém por
ausência de tempo hábil e de referências específicas vamos conceituá-las de
maneira geral por imagens, não pretendemos embalá-las na mesma categoria, mas
sim desenvolver o mínimo de diferenciação necessária para que a análise possa ser
feita.
As imagens geralmente também possuem relação com o texto que as
acompanha e o conjunto relaciona-se com o leitor, aí mora uma problemática ainda
mais extensa e subjetiva a qual tentaremos abarcar.
Para completar nossa introdução deixamos aqui, mais como uma epígrafe
atrasada do que como um texto a ser analisado, uma pequena dissertação da revista
Careta sobre o que é a mulher, banhado em um certo machismo que não é
incoerente à época, e que hora é satirizado hora é apoiado pelas publicações:

A MULHER
Que é a mulher?
As definições variam. Tot capita quot sententia.
Em uma reunião feminista, no meio de um discurso inflamado, a oradora
exlama: “Que é a mulher? Sabeis o que é a mulher?”
- “Sei, exclama um dentre os assistentes; a mulher é um ser animado,
com o poder da palavra extraordinariamente desenvolvido, e inteiramente
envolvido em vestes que abotoam atrás.”
Essa definição é bôa, mas não abrange todos os casos; o que é o mesmo
que dizer que não presta. O Ecclesiastes diz que a mulher é uma víbora.
Não sei quem é esse Ecclesiastes, nunca o vi, mas elle deve ter suas
razões para maldizer a mulher. S. Bernardo também disse della cousas
bem desagradáveis.
Os santos podem dizer das mulheres o que quiserem. Porque o regimem
habitual deles é o jejum. Quando não jejuam, qualquer raiz os satisfaz.
Nós, porém, o commum dos homens, que dependemos das cozinheiras
para o almoço e o jantar, somos obrigados a todas as considerações para
com o sexo, sob pena de graves consequências perniciosíssimas.
Mas, afinal de contas, que vem a ser a mulher? A mulher é a mulher, o
homem é o homem; e o gato é o gato mesmo. (CARETA, 1911)
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Metodologia e fonte

As utilizações de imagens como fontes históricas têm sido um avanço para
a pesquisa dos historiadores. As fontes tradicionais não deixam de ser importantes,
porém quanto mais ampliarmos nossos horizontes, mais será possível
dissertarmos sobre aquilo que já foi: o passado. As figuras impressas não são em si
só o passado, mas sim um sintoma deste e devem ser interrogadas e
problematizadas dentro de seus respectivos contextos. Burke (2004) dá-nos a
orientação e incentivo teórico para adentrar neste tipo de análise não tão nova, visto
que como o próprio teórico destacou, já foi utilizado algumas vezes essa apreciação.
Porém romperemos até mesmo com as pinturas eruditas das paredes dos
museus,com os vitrais e com uma iconologia já consagrada. Entraremos em uma
perspectiva de vida cotidiana, exposta nas páginas das revistas que circulavam na
sociedade brasileira.

Em resumo, as imagens nos permitem “imaginar” o passado de forma
mais vívida. (...) O uso de imagens, em diferentes períodos, como objetos
de devoção ou meios de persuasão, de transmitir informação ou de
oferecer prazer, permite-lhes testemunhar antigas formas de religião, de
conhecimento, crença, deleite, etc. Embora os textos também ofereçam
indícios valiosos, imagens constituem-se no melhor guia para o poder de
representações visuais nas vidas religiosas e política de culturas
passadas. (BURKE, 2004, p. 17).

A evolução das formas de impressão da tipografia brasileira possibilitou o
aparecimento de desenhos, fotografias e charges nas páginas das revistas. As
imagens como as charges e caricaturas vêm sendo analisadas por historiadores,
porém ainda necessitam de mais aparatos metodológicos para que as
interroguemos. Burke (2004), a partir da metodologia desenvolvida por Panofsky, diz
que existe uma diferença entre a iconografia e a iconologia na interpretação das
imagens. A iconografia diz respeito aos significados naturais presentes nas
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imagens, os elementos que a compõem e o tema; já a iconologia põe em pauta o
“significado intrínseco” das imagens: o que significam, o que podem dizer, qual sua
ideia e contexto. É necessário fazer observação sobre os dois aspectos a fim de que
se possa ter uma melhor compreensão sobre o exposto.

Como outras formas de evidência, imagens não foram criadas, pelo
menos em sua grande maioria, tendo em mente os futuros historiadores.
Seus criadores tinham suas próprias preocupações, suas próprias
mensagens. (BURKE, 2004, p. 43).

Como dito anteriormente as imagens que nos servem de fonte estão
divididas entre fotografias, charges e desenhos que indicavam as novas tendências
da moda. Quanto às fotografias Boris Kossoy em seu texto “Fotografia e história”
destaca a importância desta para a história e suas formas de análise “As fotografias
não devem ser entendidas como meras “ilustrações do texto” mas também não são
de todo a realidade visto que foi tirada por alguém, para ser vista por alguém, para
causar ou não algum defeito”.
Quanto às charges Gawryszewski (2008) no artigo “Conceito de caricatura:
não tem graça nenhuma”, descreve um pouco sobre como este tipo de humor
gráfico deve ser analisado, primeiro devemos perceber que ele não tem a função
exclusiva de causar o riso, nem mesmo a necessidade de conter traços grotescos, a
principal ação da charge ou caricatura está na sua relação com o leitor, assim ela
pode ser crítica, satírica, humilhante ou conter diversas características de acordo
com a identificação dela pelo leitor.

São imagens que possuem uma intensa cumplicidade com o seu leitor –
que só assim poderiam causar o riso –, com uma carga agressiva e de
crítica como característica básica, denunciando uma situação políticosocial (ou defendendo) ou desnudando o caráter do personagem retratado.
(GAWRYSZEWSKI, 2008, p. 18)
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Enfim a metodologia é simples, folheamos as revistas online e destacamos
as imagens consideradas importantes, depois de termos as reconhecido
procuramos os teóricos que nos auxiliam em seu entendimento quanto fonte
histórica (tais teóricos já foram resumidamente descritos acima, a ordem
cronológica do texto não condiz com a ordem da pesquisa visto que primeiro
escolhemos as fontes para depois escolher os teóricos que nos emprestariam suas
lentes para melhor entendermos a esta).

Apresentação das revistas

O Malho e Careta são revistas cariocas que tiveram grande circulação no
período determinado, não somente elas mas também outras como O Cruzeiro, Fon
Fon, A Cigarra, entre outras tiveram grande importância no período. As revistas nos
aproximam mais do popular, do não-oficial, do que estava na boca do povo e trazia o
que o povo queria ler, é certo que quando uso a expressão “povo” não trata-se de
todos, mas sim dos que sabiam ler e tinham condições de comprar a revista. Mas
ainda assim a escolha pelas imagens dentro das revistas pode até mesmo ter
abarcado “leitores que não sabiam ler” já que as imagens podem ser observadas
por todos. Assim um desenho ou uma propaganda, mesmo que o consumidor não
entenda sua legenda, podem transmitir alguma mensagem.
Segundo o site Fundação Casa Rui Barbosa, a revista “O Malho” teve sua
primeira edição publicada em 20 de setembro de 1902 e seu último exemplar em
1954. O periódico foi fundado por Luís Bartolomeu de Souza e Silva e contou com
uma equipe de jornalistas, cartunistas e desenhistas. O Malho apresentava
elementos da cultura e dos costumes muito bem ilustrados, com imagens, fotos e
charges. Quase todas as edições apresentavam uma tablatura para piano e uma
quantidade maciça de propagandas. No entanto, o principal destaque era para a
política, recheada por charges e apresentada nas capas ou quadros específicos. Já a
revista Careta circulou de 1908 até 1964, ela tem sido estudada por muitos
historiadores por conter um conteúdo diversificado e uma grande quantidade de
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exemplares que perpassam por diferentes épocas da política brasileira, foi fundada
por Jorge Schimidt e após sua morte foi administrada ainda por seus filhos.

(...) com cerca de 40 páginas, tinha uma caráter eminentemente
comercial, como dito no próprio editorial de abertura: "Todavia, nossa
esperança é justamente que o público morra pela Careta, a fim de que ela
viva. E, feita cinicamente essa confissão egoísta (...)". Ainda conforme este:
"(...) Careta é feita para o público, o grande e respeitável público, com P
maiúsculo!"3 Este seria um público seleto, formador de opinião, intelectual
e refinado. Mas não quer dizer que seu alvo também não era a população
mais humilde. As charges e caricaturas coloridas em sua capa, a
qualidade gráfica, as colunas variadas (criadas no decorrer do tempo)
repletas ou não de fotografias (de festas, bailes, esportes, solenidades,
etc.), caricaturas, charges, charadas, tiradas de humor, etc. atraíam um
público maior do que a elite financeira e intelectual, seja pelo acesso
direto pela compra, seja pelo acesso indireto em locais públicos
(barbearias, engraxates, etc.). Portanto, o alcance da revista Careta foi
extraordinário para o período de sua existência. Deve-se dar destaque ao
fato de que a maioria da população brasileira era analfabeta e, assim, as
imagens possuíam uma potencial de atração e, também, de uma
interpretação diferenciada. (GAWRYSZEWSKI, 2016, p. 15).

O Feminismo no Brasil: vertente liberal e libertária

A luta feminista começa, ao redor do mundo, antes do século XX. O ideário
de libertação corre por vários países através do movimento de sufrágio feminino; no
Brasil o sufrágio ocorreu em 1934, porem em países como os Estados Unidos e
Inglaterra o voto feminino foi permitido na década de 20, o que não significa uma
participação efetiva das mulheres na política.
O feminismo é um movimento social, político e intelectual que tem grande
impacto na sociedade, ele ganha cada vez mais importância por “questionar a
organização sexual, social, política, econômica e cultural de um mundo
3

Careta Ano I, nº 01, 06/06/1908, p.03.
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profundamente hierárquico, autoritário, masculino, branco e excludente” (Rago, p.
12, 1996).
No meio do conservadorismo da sociedade brasileira do início do século XX,
o movimento feminista começa a tomar forma ao construir uma identidade feminina
para a época, definir a condição e o lugar da mulher. Elas estavam ocupando cada
vez mais espaço na rua, nas industrias, repartições públicas, nas universidades, etc.
e precisavam de representação. Porém, como as mulheres não são um grupo único
e homogêneo, foi necessário o surgimento de vertentes que representassem todas
elas, por isso o Feminismo Liberal e o Feminismo Anarquista.
Não havia ainda, no Brasil, um movimento feminista organizado; portanto
esses grupos eram os responsáveis por pregar a emancipação feminina. As
feministas liberais eram mulheres de classes altas, burguesas, estavam focadas –
além do sufrágio – na educação da mulher, para que esta pudesse educar as futuras
gerações. Não contestavam a ordem social vigente, apenas exigiam a igualdade de
direitos, queriam ter estudos pois a sociedade exigia mulheres mais preparadas,
mas a maternidade ainda era vista como sua principal função.
As liberais pensavam que mulheres pobres eram predestinadas a
ignorância pela sua condição econômica, sendo assim cabia as mulheres das
classes alta e média – que tinham acesso à cultura – serem responsáveis por
reerguer moralmente a sociedade. Cabia a elas pensar o vestuário, a conduta gestos
e comportamentos da mulher moderna, inclusive dentro do espaço privado.
Desconheciam as produções e ideias das feministas libertárias (anarquistas).
Já as feministas libertárias acreditavam que, além da educação, era o
trabalho da mulher sua principal emancipação, pois assim ela não dependeria mais
que o pai ou marido que a sustentasse, não seria forçada a um casamento
desgostoso e não recorreria à prostituição. A preocupação das classes mais baixas
da população, estimulava que as trabalhadoras exigissem redução da jornada de
trabalho para que pudessem estudar e assim ir contra a exploração no emprego.
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Além do trabalho e da educação, as anarquistas se preocupavam com o
direito a escolha e ao amor livre, ou seja, a mulher tem o direito de exprimir suas
vontades, não precisam se prender ao casamento, podem buscar o prazer e usar o
seu corpo como quiserem.
Feministas liberais e anarquistas tinham opiniões diferentes quanto ao
matrimônio, ambos os grupos propunham a entrada da mulher na esfera pública,
entretanto a mulher liberal continuava a acreditar que o casamento era prioridade, a
responsabilidade da mulher era estimar o marido e cuidar dos filhos, eram o centro
e o fundamento da família. Do lado das libertárias o discurso rumava para a
superação desse modo de vida, criticavam a situação vigente e encorajavam a
mulher e se libertar social e sexualmente.
Dentre as reações que o feminismo recebia – que iam da misoginia à piada
– a principal era o medo. “Medo da mulher não mais procriar, medo da mulher (e
em especial da feminista) virar homem, medo da mulher substituir o homem no
trabalho, em suma, medo de o homem não mais conseguir se mostrar superior a
mulher” (Marson, 1996, p.83). Essas preocupações chegam a ser retratadas nas
revistas. A sociedade passa a justificar o lar, o privado como espaço da mulher
retratando-o como dádiva dada pelos homens, e as feministas como ingratas que
não sabem reconhecer a bondade masculina. Uma tentativa misógina do homem de
tentar se manter superior no meio de uma agitação por busca de direitos iguais e
emancipações em diversos espaços.

O íntimo e o público: o corpo e a vestimenta da mulher

Segundo Rago (1996) o começo do século XX veio acompanhado de uma
acentuada preocupação com o corpo e o crescimento industrial, a modernização das
cidades e os ideias democráticos de constituição do corpo foram os responsáveis. A
aparência pessoal e a estética passam a ser o centro de atenções, as mulheres
tinham seus gestos, comportamentos e vestuários analisados e examinados, seja
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essa mulher trabalhadora da fábrica, burguesa, vendedora ambulante ou dona de
casa.
A imprensa não foge do assunto em voga, nas décadas de 10 e 20 começam
a aparecer em número abundante artigos e ilustrações que descrevem, criticam e
comparam as roupas que as mulheres usavam em locais públicos (cinema, rua,
concertos). Estas passam a se preocupar em adquirir artigos de moda francesa para
participarem das atividades de lazer. Cresce também a indústria de cosméticos,
maquiagem, cremes, perfumes, roupas e lingeries, incitando o cuidado estético e
higiênico.
As classes sociais dominantes passaram a se preocupar mais com a
demarcação do espaço público e privado, pois o medo da prostituição, do
homossexualismo e do feminismo estava presente, e para alguns “a emancipação
da mulher traria inevitavelmente sua masculinização e o abandono de suas funções
naturais” (RAGO, 1996, p.30). A promoção da mulher moderna era uma afronta aos
modelos tradicionais de feminilidade, ao papel que o discurso masculino tinha dado
às mulheres – passiva, do lar, que negava seus potenciais intelectual e político,
esquecia do corpo e de si para cuidar da família.
Na revista O Malho e Careta podemos perceber que a mulher busca por
essa igualdade, entre outros aspectos, através da vestimenta. Peças essas usadas
por mulheres ricas que desenlaçavam-se do socialmente comum para seguir às
modas da época, principalmente as modas francesas. As moças pobres podiam
também ver e desejar tais peças, porém o acesso era muito mais difícil.
Nas quatro

imagens a serem analisadas devemos primeiro, e

principalmente, destacar que eram imagens e matérias feitas por homens, mas
estes homens não concordavam com o pensamento conservador da época e sim
faziam críticas a este através do humor, um caricaturista raramente concorda de
forma acrítica com o pensamento de seus contemporâneos e sim os denuncia.
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As imagens serão apresentadas de acordo com a classificação por nós dada
de íntima ou pública, a primeira (figura 1) trata-se de uma charge que aborda a
perspectiva pública na emancipação das vestimentas.
A charge foi se desenvolvendo ao longo de toda edição de um número da
revista Careta, o exagero da charge composta por nove quadros, que foram
distribuídos ao longo das páginas, justifica-se pelo real espanto da sociedade
carioca ao ver que a moda tinha criado, pela primeira vez, uma calça para as
mulheres - a jupe-culotte. Dentro de oito páginas, apareciam pessoas correndo para
ver algo inesperado ou “Um grande escândalo”, entre elas, homens e mulheres a
pé, no bonde e a cavalo. Não somente esta charge e esta edição da revista
dedicaram-se a tal assunto, ao longo de mais quatro edições apareceram outras
charges, textos e até mesmo poemas sobre a tão ousada calça.
É importante notar que era uma mulher rica que usava as calças, o
conservadorismo da sociedade espantou-se com tal ousadia, além de estar vestindo
calças, a moça ainda estava desacompanhada de um homem ou de uma dama de
companhia na rua. Um ato considerado de muita ousadia.
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Figura 1: Um grande escândalo, Careta, 1911, Edição 0148.

Figura 2: Um grande escândalo, Careta, 1911, Edição 0148.
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As mudanças no comportamento feminino ocorridas ao longo das três
primeiras décadas deste século incomodaram conservadores, deixaram
perplexos os desavisados, estimularam debates entre os mais
progressistas. Afinal, era muito recente a presença das moças das
camadas médias e altas, as chamadas “de boa família”, que se
aventuravam sozinhas pelas ruas da cidade para abastecer a casa ou para
tudo o que se fizesse necessário. Dada à ênfase com que os
contemporâneos interpretam tais mudanças, parecia ter soado um
alarme (MALUF e MOTT, 1998, p. 368).

A próxima imagem também diz respeito ao público, ou seja, aquilo que será
posto a olhos vistos pela sociedade e que são libertados de seu pudor, que não tem
nem mesmo uma característica de mostrar intimidades do corpo, apenas de
desafiar o que era comum, buscando por uma situação de igualdade com os
homens.
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Figura 3: O Malho, r.91, p.12, 1935.

O interessante desta fotorreportagem é que não se tratam de mulheres
usando chapéus de homens, e sim de homens usando chapéus de mulheres. A
crítica que o texto coloca é sobre como chapéus muito exagerados não caem bem
para homens e também não servem para mulheres. No título lê-se “Cabeças de

homens para chapeus de mulher” e no corpo do texto há três parágrafos separados
que dizem: “Minhas senhoras! ... “Vu”, revista parisiense, vos apresenta, por nosso

intermedio, uma suggestão para quando tiverdes de experimentar um chapéo novo.
Procurae um homem em cuja cabeça possam servir os chapéos que escolhestes, e,
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de longe, a alguns passos, vêde si os chapéos lhe assentam. É bem certo que vos
constatareis o seguinte: o chapéo de uma dama nem sempre fica mal em um
cavalheiro...
E não é coisa para lá espantar ninguém. Os barbudos foram os primeiros a
usar chapéo, e quase todas chapelarias parisienses tem se inspirado num chapéo
masculino: tricornes, escoceses, boinas, turbantes, feltros tyrolezes, toreadores,
chapa cossaca, tonkineses, capacetes, etc. Tanto é verdade isso, que as mulheres
adoptam, volta e meia, para designar seus chapéos, o nome de um chapéo de
homem.
Entretanto, quando a moda degenera, quando os chapéos deixam de ser de
estylo, affectam formas bizarras, tomam proporções gigantescas e, quando
sobrecarregados, cobertos de flores ou de plumas, tornam-se ridículos para
homens...Como para damas!!!”
Esta matéria, também é característica por não ter sido assinada por um
homem, e sim por uma colunista mulher chamada Francine, as fotos são de origem
francesa e de personagens de famílias tradicionais como os Valois e os Bourbon.
Tanto a figura 1 quanto a 2 tratam-se de uma corrente feminista liberal,
conforme contextualizado anteriormente, visto que eram fruto de mulheres da alta
sociedade e destinado a elas.
A próxima imagem tem como público mulheres de classe alta, com
potencial de comprar peças de roupa caras como as lingeries de luxo, apresentadas
nas gravuras. A propaganda foi publicada em 1935 na revista O Malho, e trata-se de
uma campanha publicitaria de uma novidade: roupa intima bonita e “elegante”. O
texto da imagem dá as descrições da peça, o tecido e modelagem.
Pode não ser uma campanha voltada diretamente para as feministas e sim
para as mulheres em geral, porém o grupo de feminismo liberal da época defendia
que, mesmo no âmbito privado do seu lar, a mulher não devia deixar de se cuidar.
Manter um bom casamento e cuidar do seu marido ainda devia fazer parte das suas
preocupações.
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Figura 4: O Malho, r.91, p.40, 1935.

Para a mulher moderna, mais ousada, uma peça de lingerie é uma maneira
de empoderamento e libertação dentro da sua casa e dentro do seu casamento. Faz
parte de novas maneiras de se comportar, buscar uma relação que a satisfaça ao
mesmo tempo que satisfaz seu marido.
A última imagem é uma charge, que como foi apontado no texto, faz críticas
ao pensamento da sociedade da época. Essa em especial mostra o que a corrosão
dos costumes está fazendo com a moda de praia das mulheres, como ao se mostrar
para o público, com o passar do tempo, mais mulheres têm deixado seu corpo muito
a mostra. O autor da charge – Théo – deixa em evidência o exagero com que está
sendo encarada a situação.
Na imagem encontra-se a legenda: “O nosso companheiro Théo apresenta

nesta secção uma evolução interessante das modas de banho de mar nas praias

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

cariocas...”. Cada traje de banho pertence a uma época distinta, o primeiro de 1850, o
segundo de 1900, o terceiro de 1920 (o atual) e o quarto de 1955, uma previsão do
que viria a acontecer caso as coisas continuassem mudando rápido.

Figura 5: O Malho, r.90, p.29, 1935.

Por meio dela é possível perceber o medo que essa nova mulher causava
nos homens, a mulher mais livre dos seus costumes chocava a sociedade, muitos
homens ainda não aceitavam que elas estivessem expondo uma identidade pública.
Seja feminista liberal ou libertária, a moça cheia de liberdades era o antípoda do
esperado para a época.

Conclusões

Além do que as fontes nos mostram, em seu conteúdo e análise
específicos, o principal é contribuirmos pra a história das mulheres. História das
Mulheres significa uma história especializada, tendo a mulher como sujeito do
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estudo e também gênero como uma categoria de analise, principalmente no que
tange a relação homem-mulher e a construção das diferenças.
A constituição da história das mulheres como campo de estudo se deu nas
décadas de 1970/80, porém era um campo visto como marginalizado no currículo,
como algo dispensável e de representação diferenciada. É um movimento com
associação política, pois não pode ser separado completamente do feminismo, que
estava em alta nos anos 60.
Trabalhar com a história das mulheres ainda hoje tem conotação política,
pois vai contra o tradicional da disciplina e busca olhar a história através de outros
sujeitos que não os homens. É também carregada de ideologia e um amplo campo
de estudos. Entretanto, ainda é vista como um suplemento para a disciplina, como
se suprisse uma carência, torna-se necessário superar essa visão e criar um
aumento de consciência sobre a importância deste campo de estudo. Trabalhos
como esse, são importantes para integrar as mulheres na história, priorizar as
diferenças não biológicas entre os sexos e deixar claro que “mulheres” não é um
grupo universal.
Assim podemos perceber que novos campos de pesquisa suscitam novas
fontes, as imagens nos possibilitam ampliar as fontes históricas. Porém ainda
assim há uma dificuldade em se encontrar fontes- imagéticas, tradicionais ou
outras- que nos de acesso a diferentes indivíduos da sociedade, ora achamos muito
mais imagens sobre mulheres ricas do que sobre mulheres pobres. São nesses
não-lugares, nessas não-fontes que encontramos mais desafios a serem
trabalhados.
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Vestido de noiva como cultura material histórica
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Resumo: Demonstramos as mudanças dos elementos compositivos dos
vestidos de noiva de seis irmãs, relativo ao tempo decorrido entre eles e a
importância para o rito matrimonial. A pergunta que norteia é porque as irmãs não
usaram o mesmo vestido? Visto que a família não possuía condições financeiras.
Pela pesquisa bibliográfica, identificamos as tendências de moda e, por meio de
entrevistas semiestruturadas, a história familiar e os costumes da região. Mediante
a teoria da imagem pela mimese (WULF, 2013), e do conceito de Pierce
(SANTAELLA, 2005), empregamos a semiótica pela similaridade dos signos nas
imagens fotográficas, e verificamos que faz parte do rito matrimonial usar uma
roupa nova e com o luxo que cada um pode ter. Também por meio dos signos
evidenciamos que a noiva, mesmo sem condições financeiras, busca substituições
para não deixar a estética perder seu valor. Percebemos que a imitação dos ritos e
costumes dos mais afortunados é uma constante na história, logo a teoria da
imagem pela mimese explica que as irmãs foram induzidas, a partir do imaginário,
a desejarem um vestido da época.

Palavras-chave: Imagem; História da moda, Semiótica e Mimese
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O vestido de noiva, tem significados relevantes para a maioria das mulheres
além de fazer parte do rito matrimonial, diferentemente de qualquer outro traje
desenvolvido para ocasiões especiais, resgata traços da cultura, da religiosidade e
da história da humanidade. O presente estudo teve início à partir dos álbuns de
casamentos disponibilizados para pesquisa de seis irmãs da família Baronio.
Mesmo se tratando de pessoas distantes das tendências de moda, podemos
diferenciar as épocas de cada um dos matrimônios pelas formas dos vestidos,
equivalentes as tendências vigentes de cada época.
Diante dessa informação, a pergunta que norteia a pesquisa e que não foi
respondida pelas irmãs Baronio é: porque não usaram um vestido comum, ou o
mesmo vestido de noiva, visto que a família não possuía boas condições financeiras,
principalmente nos cinco primeiros casamentos? Se as seis irmãs não sabem
responder a pergunta, podemos analisar as diferentes formas de cada vestido de
noiva, com o intuído de relativizar os gostos das irmãs e relacioná-los com a moda
vigente de cada época. Para tanto, temos como objetivo demonstrar as mudanças
das formas e estruturas dos vestidos de noivas de seis irmãs da família Baronio, em
relação as tendências vigentes e a importância para a realização do rito matrimonial
e ainda questionar o papel desse traje no casamentos das irmãs para a realização
do rito matrimoniais.
Para tanto, realizaremos uma pesquisa bibliográfica no que tange os
aspectos teóricos para esta abordagem relacionados à história do vestido de noiva e
tendências da moda. O método de pesquisa escolhido foi o hipotético dedutivo, para
testar a hipótese de que as costureiras induziam a um novo vestido com um modelo
retirado de revistas da época, através de entrevista semi-estruturada com as seis
irmãs Baronio, para entender como foi a construção do vestido de noiva na época.
Ainda serão realizadas análises formais dos vestidos à partir da comparação do
contexto histórico da moda da época, da descrição dos elementos compositivos
utilizados e das análises pelos conceitos semióticos de Pierce, por meio da
similaridade dos signos em comum e da teoria da imagem pela mimese. Com essas
análises pretendemos demonstrar a influência da moda no gosto individual, mesmo
em pessoas que tenham pouco ou nenhum contato com ela.
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Dado que, geralmente uma noiva busca mostrar através de simbologias a
assimilação ou reapropriação de uma imagem histórica, considerando o modo de
pensar e os valores de cada cultura e cada sociedade
Tratamos aqui o vestido de noiva como cultura material histórica, já que por
um grande período o evento do casamento para os pobres e ricos acontecia de
forma oposta, já que tinha um traje que condizia com sua situação social. Os ricos
tinham poder social para usar tecidos tingidos e as cores fortes, principalmente
para o vestido de noiva e nos vestidos de festa; enquanto os pobres usavam as
roupas com tecidos crus, sem tingimento, inclusive em ocasiões especiais. “Quando
a Rainha Vitória casou com seu primo, o príncipe Albert, em 1840, ela endossou o
vestido branco como símbolo de status para noivas abastadas.” (WORSLEY, 2010,
12), pois era uma cor desprezada pelos ricos e poderosos já que era usada pelos
plebeus. Nessa época a Rainha era uma mulher romântica e moderna,
considerando que se casou por amor e não só por um contrato político. Seu vestido
adornado por rendas foi considerado simples para uma integrante da família real. E
dessa maneira, constitui-se o traje completo para o rito do matrimônio como
conhecemos até os dias de hoje.
Na década de 1920, o vestido de noiva branco já tinha se tornado um padrão
para as noivas, nesse período as mulheres começaram a lutar por direitos iguais e a
moda refletia essa luta. Mesmo assim, o vestido branco tornou-se símbolo da
pureza e do ideal romântico do casamento. “Se por um lado o matrimônio
representa o planejamento futuro, por outro as noivas costumam recorrer a estilos
do passado, num interessante paradoxo.” (WORSLEY, 2010, 154).
Com a evolução feminina as primeiras revistas, ou periódicos femininos
apareceram no Rio de Janeiro e se tornaram populares em torno de 1920, como
Espelho Diamantino, e FonFon, quando passaram a moldar o gosto pela moda, o
comportamento e o estilo das mulheres da sociedade. A partir de 1940, mesmo com
o grande sucesso das revistas, o rádio tomou conta da comunicação, as
radionovelas estavam no auge e faziam com que as fãs buscassem as fotos dos
atores em revistas e periódicos voltadas para esta finalidade. Nessa época, os
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artistas já ditavam moda, tudo que eles usavam era copiado à medida que chegava
as publicações, afirma (BRAGA, 2011).
Na década de 1960, as revistas já estavam por todo o país, inclusive nas
cidades do interior. Os lançamentos e apresentações da moda dos grandes
costureiros eram restritos às damas da sociedade, e elas eram responsáveis, por
meio das colunas sociais, por apresentar essa moda ao restante do Brasil. As
costureiras informais dependiam dessas publicações, para oferecer a última moda
às suas clientes.
Nos anos de 1960, as transformações ocorridas na Europa e nas Américas,
depois da II Guerra Mundial, impulsionaram as mudanças na criação, produção e no
mercado da moda. Segundo (BRAGA, 2011), com o crescimento dos baby boomers a
moda teve seu tempo áureo no Brasil. As roupas que eram feitas pensando só nos
adultos perderam mercado, e nessa década os jovens baby boomers pediam uma
moda diferenciada.
No início da década de 1970, segundo Braga (2011, 272), “a distinção dos
grupos e classes sociais deixou de ser evidenciada pelo modelo de roupa, ou pelo
tecido sofisticado para se diferenciar através das etiquetas das grifes ou marcas,”
pois nesse período era comum estas marcas serem anexadas às roupas. A moda da
década foi direcionada por um período de reorganização e de formação de núcleos
sociais ideais os hippies, glam rock e black is beautiful e no Brasil com o início dos
movimento tropicália. A maioria dos jovens continuava ditando as tendências do
vestir, portanto, ocorreu uma proliferação da moda sem precedentes, com ênfase na
emancipação do corpo.
Até a metade da década de 1970, os costureiros-criadores tiveram destaque
em algumas capitais além da cidade de São Paulo, que já era o centro da moda e
uma grande metrópole. Percebemos que até esse momento não era comum os
criadores serem exclusivos para noivas, como vemos hoje, o tradicional era
terminar o desfile, no sentido de espetáculo ou da apresentação da coleção com
uma noiva.
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De 1980 até 1990, definitivamente a moda democratizou-se e acelerou o
fenômeno do consumo de massa urbano, por meio de estratégias de marketing
ancoradas ainda nas colunas sociais, que já estavam solidificadas. A década foi
marcada pelo surgimento de inúmeros títulos de revistas de moda brasileira e
internacionais.
Portanto nesse período uma grande parte da população já tinha informação
de moda, poder de compra e podiam consumir a moda industrializada. Ao longo do
tempo as mudanças da moda descrita, e sua influência no vestido de noiva
comprovaram o caráter de cultura material histórica desde, já que trata-se de um
instrumento que reflete o modo de pensar, os valores de cada cultura e cada
sociedade.

Cultura material histórica das irmãs Baronio

A partir do estudo da história do vestido de noiva e como esta cultura
material foi gerida e organizada socialmente no período, relacionamos a memória
histórica familiar das irmãs Baronio e os costumes regionais para comparar com as
tendências das épocas.
Segundo relato das irmãs Baronio, a família de Italianos, veio para o Brasil
por volta de 1890, construíram moradia no estado do Rio Grande do Sul para
trabalhar como empregados na agricultura. Ao longo dos anos o casal tive vários
filhos, entre os quais Otávia Fiorelli Baroino que foi criada na fazenda onde a família
trabalhava. Não teve nenhum tipo de estudo, mas como a maioria das mulheres da
época sabia com destreza o trabalho doméstico e a arte de costurar e bordar. Otávia
casou-se em 1943 e teve doze filhos, dez mulheres e dois homens. Das filhas seis
casaram-se em décadas distintas e cada uma dispõe de uma história para o seu
vestido de noiva.
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Figura 1: Casamento de Otávia Fioreli Baroino e Carlos Baronio em 1943
Fonte: Álbum de fotos da família Baronio

As irmãs Baronio nasceram numa vila na zona rural, do município de
Francisco Beltrão, cidade ao sudoeste do estado do Paraná.

Figura 2: Lourdes Baronio – 1964. Figura 3: Helena Baronio – 1968. Figura 4: Gentila Baronio - 1969.
Figura 5: Iria Baronio – 1974. Figura 6: Zelina Baronio – 1975. Figura 7: Metilde Baronio - 1994
Fonte: Álbum de fotos da família Baronio
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Segundo a cultura familiar adotada, as filhas, deveriam se casar em ordem
cronológica, para o pai essa conduta significava pureza e respeito aos mais velhos.
Contudo, a segunda filha Lourdes (figura 2) iniciou um namoro com pretensões de
casamento antes da irmã mais velha, mas para não criar futuros problemas logo o
pai apresentou um pretendente para a filha mais velha. Mesmo com o empenho em
seguir os costumes, a segunda filha Lourdes (figura 2) casou-se em 1965, onde
moravam e não deixou de cumprir nenhum dos ritos matrimoniais. O vestido de
noiva fazia parte do rito e foi confeccionado pela irmã mais velha, que costurava
todas as roupas da casa, devido as poucas condições financeiras da família.
Segundo relato da irmã Gentila (figura 4), nessa década o importante para as noivas
era cumprir os ritos cível e cristão, a festa seria uma consequência da alegria dos
pais.
Apesar disso, Helena (figura 3) a irmã mais velha, casou-se em 1968. Seu
vestido foi confeccionado por uma costureira amiga da família que morava na
mesma vila, e o modelo desenvolvido foi retirado de uma revista da costureira, que
possuía modelos da época.
A terceira irmã Gentila (figura 4) casou-se em 1969 e, assim como as irmãs
mais velhas, todos os ritos matrimoniais foram cumpridos e a festa realizou-se
também na vila onde moravam. O vestido de noiva foi emprestado de uma amiga
que tinha se casado um ano antes. Assim como das outras irmãs mais velhas, o
vestido era de brocado, uma espécie do jacquard, porém menos requintado.
A irmã Iria (figura 5) foi a primeira a sair da zona rural para estudar e
trabalhar na cidade de Francisco Beltrão. Para se casar em 1974, comprou o vestido
já utilizado por uma amiga. A noiva o adquiriu, porque considerava que era um
vestido “autêntico e moderno” e, como acessório usou um casquete, modelo de
chapéu que ficou conhecido a partir da década de 1930, e muito utilizado por noivas
que não queriam flores como ornamento na cabeça. O vestido era de organza e
plumas, que era um adorno utilizado na década.
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A próxima irmã Zelina (figura 6), também já havia saído da casa dos pais
para estudar e trabalhar, quando um ano depois de Iria, em 1975, casou-se com o
mesmo vestido desta, após uma reforma: foi retirada as plumas, a manga passou a
ser curta e delicada e abriu-se um decote formando um V. Essa reforma foi
realizada por uma costureira da cidade. Como acessório usou um chapéu, típico da
época e a flor do decote foram comprados na loja aonde trabalhava a tradicional
Renner, onde, na época, já comercializavam vestidos de noiva prontos e todos os
acessórios necessário.
A caçula das irmãs Baroino, casou-se em 1994. Nessa época a família já
possuía melhores condições financeiras e morava na parte urbana cidade de
Francisco Beltrão. Metilde (figura 7) que trabalhava numa indústria e pode alugar
seu vestido de noiva. Escolheu o modelo e os bordados com pedrarias exatamente
como desejava e estimulada pelas irmãs que diziam que os bordados eram bonitos
e luxuosos, e que ela deveria realizar seu desejo em ter um vestido dos sonhos. A
grinalda (ornamento do cabelo) e o buquê foram presentes de uma das irmãs, que
fazia flores de tecido conforme era a tendência da época.

Imagem, Mimese e Semiótica

Para falar de imagens escolhemos trabalhar com múltiplas áreas do
conhecimento, visto que sua teoria inicia-se de uma construção histórica. O conjunto
de imagens constitui o imaginário e, se não houvesse imaginário não haveria
realidade, porque as narrativas construídas durante a vida dão base as formas de
viver (WULF, 2013). Por meio da natureza e da nossa realidade interna, como a
cultura e a historicidade, as imagens são representadas por ícones, que geralmente
fazem referência a algo maior, que está fora daquela imagem, uma vez que a
sobreposição de diferentes imagens em nossa percepção é consequência do poder
da imaginação. Sem imaginação não existiriam memórias e consequentemente
projeções de futuro, já que as memorias estão ligadas às percepções dos sentidos.
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Para Joly (2012, 16): “De um modo mais ou menos confuso, recordamo-nos de que
Deus criou o homem à sua imagem. Esse termo de imagem, já não evoca uma
representação visual mas sim uma semelhança”.
Partindo dessa compreensão a imagem transforma-se em representação
de algo que nem sempre é realidade, mas a imagem aponta para uma realidade
concreta que já foi decifrada, imitando ou simulando algo para criar o novo. Esse
processo é chamado de mimese (WULF, 2013).
O conceito de mimese é utilizado por filósofos como Platão e muitos de seus
seguidores, como Aristóteles. A origem da palavra é antiga e usualmente
corresponde à imitação, representação, indicação, sempre referente a ideia de fazer
ou criar algo que se assemelha a outro. Platão e Aristóteles partilham do mesmo
conceito, contudo divergem na forma:

Para o primeiro, [a mimese] seduz as partes mais fracas da nossa alma,
para o segundo, [a mimese] é eficaz pelo próprio prazer que nos
proporciona. [...] Instrumento de comunicação, divindade, a imagem
assemelha-se ou confunde-se com aquilo que ela representa.
Visualmente imitadora, pode tanto enganar como educar. (JOLY, 2012,
p.19)

Para Platão, a mimese como imitação empobrece muito o sentido, ainda
que independentemente da verdade, porque ela tem o poder de induzir. Já no
conceito de Aristóteles, discípulo de Platão, a mimese é referente a uma verdade pré
estabelecida, mas tem autonomia nos processos de criação. Assim, podemos
acreditar que o impulso mimético está no princípio da criação artística,
estabelecendo-se sobre a capacidade de reconhecer semelhanças e de produzí-las
por meio da linguagem imagética.
A prática da mimética, deve ser considerada como um apanhado da
atividade de representação, sendo a principal característica a oposição à função
pragmática da linguagem verbal, visto que a função estética indiretamente
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estabelece uma relação com o real. Esta é a distinção entre, mimese e as outras
formas de representação social.

Imagens são criadas na troca com o outro e são feitas para se relacionar
com outros. Fragmentos de imagens são incorporados e reunidos
novamente de uma maneira distinta, imagens fragmentadas são geradas
para se constituir como algo inteiramente novo. Elas estão em
movimento, referenciando-se umas às outras. Sua própria aceleração já é
o primeiro passo para sua assimilação: a mímesis da velocidade. (WULF,
2013, p.33)

A recepção de imagens e a produção mimética podem acontecer por meio
do acúmulo de conhecimentos de quem está criando ou de quem está emitindo.
Através dessas imagens, conceitos e teorias as formas de conhecimento, que se
manifestam

como

elementos

cognitivos

são

socialmente

elaboradas

e

compartilhadas, contribuindo para a construção de uma realidade comum, que
possibilita a comunicação. Deste modo, entendemos que as representações
imagéticas são fenômenos sociais que, mesmo acessadas a partir do seu conteúdo
cognitivo, têm de ser entendidas a partir do seu contexto de produção. Segundo
Costa (1992, 61): “Os sistemas de representação funcionam como uma linguagem
semiológica, cumprindo por um lado, a função básica de toda linguagem, que é
servir como meio de comunicação.”
A teoria da imagem da forma como estamos analisando, pode fazer a
ligação para a compreensão da teoria da semiótica, percebendo a imagem sob o
ponto de vista da significação e, não da emoção, considerando seu modo de
produção de sentido, já que um signo é um signo se apresentar ideias, e se provocar
uma interpretação, possibilitando-nos captar não apenas a complexidade, mas
ainda a força da comunicação pela imagem, ressaltando esse ciclo da imagem entre
semelhança, traço e convenção, ou ícone, índice e símbolo, que fazem parte da
semiótica.
A Semiótica é cada vez mais utilizada nas diversas áreas do campo da
comunicação. O filósofo Charles Sanders Peirce estabelece a semiótica no campo de
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estudos lógicos estudando os signos e como eles se relacionam, iniciando pela
ciência normativa que é dividida em: estética, ética e lógica que provocam um
significado, sempre através de signos. Logo, a teoria semiótica permite atravessar
no próprio movimento interno das mensagens, desse modo e tendo em vista a
qualidade mediadora do signo, Peirce classifica o signo expondo em 3 categorias:

A primeiridade aparece em tudo que estiver relacionado com acaso,
originalidade. A secundidade está ligada às ideias de dependência, ação e
reação. A terceiridade diz respeito à continuidade. A forma mais simples
da terceiridade, segundo Peirce, manifesta-se no signo, visto que o signo
é um primeiro (algo que se apresenta à mente), ligando um segundo
(aquilo que o signo indica, se refere) a um terceiro (o efeito que o signo irá
provocar). (SANTAELLA, 2005, p.07)

Identificando esse processo classificatório, fica claro um sistema múltiplo
que, quando discutido e aprofundado, entende-se a relação entre o signo e a mente
interpretante. Para Santaella (2005), a relação tríade, ou seja o signo, objeto e
interpretante, é a posição lógica que cada um dos elementos ocupa no processo
representativo.
Tudo que se pensa, ou que reside na nossa mente, é um signo, por isso, os
nossos sentimentos, emoções e até as reações formam, ou moldam um objeto,
fornecendo um interpretante. Santaella (2005) afirma, que o interpretante é o
terceiro elemento da tríade com efeito interpretativo, quando o signo produz em
uma mente real ou meramente potencial.
Segue abaixo uma tabela, explicada por Pierce, para que se possa
visualizar a teoria do signo e suas relações, onde o ícone será a base para a análise
final.
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Quadro 1: Relações com a teoria geral dos signos.

Fonte: Baseado em Pierce apud Santaella (2005)

Será usada na análise deste trabalho somente a categoria da primeiridade,
da classificação dos signos, da qual já foi citado como tendo sua propriedade do
signo de bases. Desta forma, entendemos que o signo em relação ao signo é o
quali-signo, que se tem característica de qualidade básica ou o caráter de existência.
No caso de uma imagem de casamento, um exemplo é a mulher de vestido; o signo
em relação ao objeto é o ícone, que é o que representa o fundamento de existência,
como exemplo, a cor branca do vestido, véu, grinalda e buquê; e o signo em relação
ao interpretante emocional, é a relação básica de sentimento, um sentimento de
reconhecimento que é presente nas interpretações, mesmo quando não a
percebemos, um exemplo é a jovem feliz.
Santaella (2005), em fase de definição dos signos diz que, ícones são qualisigno que se reportam a seus objetos por similaridade. O ícone é um fundamento, e
só pode sugerir ou indicar algo porque a qualidade que ele mostra se assemelha a
uma outra qualidade na comparação entre objetos. Entendemos que similaridade
se refere aos objetos semelhantes em relação ao seu signo, que pode transmitir um
mesmo significado, agindo com a mesma função de semelhança, em três níveis:
imagem, diagrama e metáfora.
Na linguagem visual a imagem estabelece uma relação de semelhança com
seu objeto, mas somente no nível da aparência, e o signo icônico identifica nessa
imagem itens específicos, ainda dentro da primeiridade. Como exemplo de análise o
vestido de noiva, é necessário encontrar o fundamento, as primeiras qualidades em
comum que o signo exibe identificando as semelhanças entre os objeto de análise.
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(SANTAELLA 2005, p.36) “... as referências do ícone são muito abertas, ambíguas,
indeterminadas. Elas dependem do campo associativo por similaridade que os
quali-signos despertam na mente de algum intérprete.”
A partir desses argumentos teóricos e para uma análise justa, faremos
adiante a relação das imagens das décadas estudadas, com as fotos familiares dos
vestidos de noiva das irmãs Baronio, ponderando a importância do traje na cultura
familiar.

Analise das imagens dos vestidos de noiva

Selecionamos as fotos dos casamentos das irmãs Baronio por dedução, por
perceber que elas seguiram as tendências de cada década. Por fim, buscamos e
catalogamos as imagens com as principais formas das décadas de 1960 à 1990, e
por meio dos signos por similaridade relacionamos as fotos das noivas com as
imagens de tendências da forma das épocas.

Figura 4: Lourdes Baronio e Luci Baines Johnson
Fonte: Álbum de família e www.realsimple.com
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Quando comparado o vestido de noiva da Lourdes, comprovamos que o
decote fechado arredondado, manga longa, cintura levemente marcada e a forma
triangular da saia do vestido, são formas da década de 1960. Ainda podemos
destacar a similaridade do comprimento do cabelo na altura dos ombros com leves
ondas, adornado por uma grinalda e um véu amplo.

Como já dito usaremos na análise somente a categoria da primeiridade, da
classificação dos signos, onde diante da foto do casamento da irmã Lourdes
entendemos como quali-signo, a primeira imagem que vemos, uma mulher de
vestido, já a cor branca, o véu e a grinalda é uma representação de algo como ícones
e em relação ao objeto e o sentimento que a imagem passa é de uma jovem
apreensiva, tensa e contida entrando na igreja com seu pai.

Figura 5: Helena Baronio e Noiva da década de 1960
Fonte: Álbum de família e
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A segunda irmã Helena, também teve um vestido de noiva típico da década
de 1960. Em comparação com o vestido do costureiro italiano, as semelhanças ficam
evidentes: decote arredondado, corpo estruturado com uma leve abertura formando
um triângulo. A grinalda posicionada no alto da cabeça e o véu são equivalentes.

Na análise da primeiridade da imagem do casamento da irmã Helena
também entendemos como quali-signo, a primeira imagem que vemos, uma
mulher de vestido, já o buque na mão, a cor branca do vestido, o véu e a grinalda
são ícones e em relação ao objeto é o que a imagem nos apresenta e o emocional,
ou o efeito que provoca é de desanimo, cansaço e até um olhar triste, contudo
percebe-se que a noiva cumpre com as formalidades de forma séria.

Figura 6: Gentila Baronio e modelo de vestido de noiva da década de 1960
Fonte: Álbum de família
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Gentila última irmã que casou-se na da década de 1960, mostra um vestido
correspondente ao modelo criado pelo costureiro italiano. A forma das mangas
abertas é característica do movimento Hippie, que na época começa a ser divulgada,
além do corpo do vestido em formato geométrico. A maior diferença é a ausência de
bordados no vestido da irmã Baronio, que nada interfere na comparação das
formas. Contudo podemos questionar que se a irmã Gentila, casou-se um ano após
a anterior, porque não usou o vestido da irmã, que era mais requintado? Afinal o
vestido que usou não foi feito para ela, foi emprestado de uma amiga que tinha se
casado antes dela. Uma hipótese é a forma mais aproximada do movimento Hippie
que na época estava ganhando cada vez mais adeptos.

No caso da imagem do casamento da irmã Gentila também entendemos
como quali-signo, a primeira imagem que vemos, uma mulher de vestido, como
ícone extraímos da imagem um terço (tradição cristã católica), a cor branca do
vestido, o véu e a grinalda e como interpretante emocional percebemos um mulher
séria, contente e amorosa, posando para uma foto tradicional.
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Figura 7: Iria Baronio e mulheres da sociedade
Fonte: Álbum de família e www. brightside.me

O vestido de noiva da Iria, quarta irmã a casar-se, tem semelhanças com
duas décadas distintas. O modelo fluido e leve é equivalente aos vestidos
comparados. As plumas e casquete (tipo de chapéu) surgiram como tendência na
década de 1930, porém nos anos de 1970 as plumas eram utilizadas para dar forma
e vivacidade aos vestidos leves da época. Portanto, a irmã Baronio que já morava na
cidade e tinha mais informações que as irmãs mais velhas, seguiu com habilidade a
tendência vigente, comprou um vestido usado de uma amiga que acreditava ser
moderna, pois nesse momento ela tinha mais informação e sabia sobre tendências
e para compor a imagem que desejava, escolheu a casquete um acessório
considerado moderno.
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Na análise dos signos da primeiridade da imagem do casamento da irmã
Iria também entendemos como quali-signo, uma mulher de vestido que é a base, já
o buque na mão, a cor branca do vestido e a grinalda são ícones e em relação ao
objeto é o que vestido e a imagem ainda nos expressa uma jovem muito feliz e a
vontade com a situação.

Figura 8: Zelina Baronio e empresário americano do ramo de tecnologia
Fonte: anglocouture.blogspot.com.br

A Zelina casou-se também na década de 1970 e a comparação do seu
vestido é com o de tendência Hippie é clara. A manga apesar de comprimentos
diferentes tem a mesma forma, a saia fluida e o tecido leve dão o mesmo volume, o
chapéu com abas largas é típico da década também e inclusive o corte de cabelo e o
penteado são similares e tendências da década. Ela usou o mesmo vestido da irmã,
que tinha se casado uma ano antes, porém comprou um chapéu de abas largas,
flores e reformou todo o vestido deixando muito mais romântico, pois trabalhava
numa loja de moda e entendia da tendência Hippie da qual tinha mais identificação,
do que a tendência Glam do vestido da irmã. Essas e outras tendências ocorreram
em paralelo na década 1970, onde tinham muitos adeptos.
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Com a imagem da penúltima irmã a se casar, a Zelina analisamos os signos
da primeiridade como quali-signo, a primeira imagem que vemos, uma mulher de
vestido, já a flor na mão, a cor branca do vestido e a grinalda são ícones e em
relação ao objeto e como interpretante emocional, uma jovem serena e carinhosa é
o que a imagem nos apresenta.

Figura 9: Metilde Baronio e Modelo da revista Brides
Fonte: www.jclillis.com

A semelhança do vestido de noiva da caçula Metilde é evidente com a forma
apresentada numa revista de moda. Conforme tendência da forma dos anos 1990, o
decote com bordados formando uma gargantilha e a cintura formando um funil são
características fortes da década, a saia usada com anágua para destacar os
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babados, o tecido, os ornamentos como renda e bordado, também são visíveis na
comparação. Por fim, o penteado e a grinalda provam a tendência da época no
vestido da irmã Baronio.

Analisando os signos da primeiridade da imagem do casamento da irmã
Metilde entendemos como quali-signo, uma mulher de vestido que é a base, já o
buque na mão, a cor branca e a renda do vestido, o véu e a grinalda são ícones e em
relação ao objeto é o que vestido, e a imagem ainda nos demonstra uma felicidade
como realização de um desejo.

Considerações

Desenvolvemos este artigo, a partir da questão da mudança da forma e
estruturas dos vestidos de noiva das irmãs Baronio. Através da pesquisa
bibliográfica sobre a história do vestido de noiva e da forma a partir de 1960 até
1990, e por meio da pesquisa imagética resgatamos a memória visual da família
Baronio, quando foi possível confirmar que estas noivas usaram as tendências de
cada década, mesmo sendo de família do interior sem acesso direto e privadas as
tendências de moda, no método hipotético dedutivo de natureza exploratória por
entrevista, entendemos que as irmãs eram alheias as novidades por falta de
informação. Por fim, abordamos a teoria da imagem e a semiótica mediante a teoria
dos signos por similaridades, para comparar as noivas analisadas, com as
tendências vigentes e o valor simbólico das tradições e do rito matrimonial ocorrido
nas diferentes gerações.
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Ao observarmos as imagens e o resultado da análise por similaridade, é
evidente a semelhança das formas dos vestidos de noiva das irmãs com as formas
de tendência, mesmo elas morando na zona rural de uma pequena cidade do
interior. A diferença ficou nos tecidos usados por estas noivas. Estes tecidos eram
mais rústicos do que os apresentados pelos costureiros-criadores de cada época,
contudo esta qualidade não modificou a forma, a modelagem também construída
pela irmã mais velha e por mulheres da região com o mesmo perfil, foram fieis a
tendência vigente de cada época. Os vestidos de noiva, os ornamentos, os cabelos
tinham pequenas diferenças de um casamento de uma noiva abastada e com poder
de informação.
Concluímos que as costureiras informais já trabalhavam examinando as
revistas e recriavam ou imitavam com eficiência, destreza e com os poucos recursos
que tinham. Considerando ainda as habilidades manuais, que na época era passado
de geração em geração sem formalidades, de forma corriqueira sem importância
aparente. Percebemos diante da pesquisa bibliográfica, que sempre se procurou
imitar os ritos e costumes dos mais afortunados, como se viessem deles o certo e o
errado, e mesmo a Rainha Vitória no seu casamento fez o movimento contrário.
Portanto, a teoria da imagem pela mimese se faz presente e explica o que
as irmãs não conseguiram responder na entrevista. Porque não usar o mesmo
vestido de noiva ou um vestido comum no dia do casamento? Pela mimese podemos
acreditar que faz parte do rito matrimonial usar uma roupa nova e com todo o luxo
que cada um pode ter, além disso por meio ícones da semiótica a noiva sem
condições financeiras vai buscando alternativas de substituição, sem deixar a
estética perder seu valor.
Inicialmente a hipótese para este estudo era que as irmãs Baronio seguiam
as tendências somente para as ocasiões especiais, por meio das interferências das
costureiras locais. Sem que essa teoria seja excluída, percebemos pelo método
hipotético dedutivo que a tendência da forma chegava sem elas perceberem e
mesmo que com um atraso, a tendência já se estabelecia em um ponto de
democratização inconsciente. Quando procuravam tecidos nas lojas para costurar
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em casa, e quando buscavam novas formas de modelagem, já estavam recebendo
informação de moda, pois, tudo que chegava era influência das tendências dos
costureiros-criadores brasileiros ou europeus. Num trecho do filme, “O Diabo veste
Prada”, a nova assistente da personagem da atriz Meryl Streep, gaba-se por não
seguir as tendências, quando a editora da revista diz que ela está errada, pois, a
blusa que estava usando era exatamente da cor da última coleção de um dos
maiores designer da época, explicando que, a criação se dissipou com tanta rapidez
que

ela

que

desprezava

moda

estava

seguindo

a

tendência

vigente,

inconscientemente, assim como as irmãs Baronio, que sem saber sempre adotaram
tendências de moda da época por intermédio da mimese.
Desse modo, os influenciadores, que podem ser de todas as classes sociais,
criam mundos imaginários, incentivando a noiva entrar em conjunção com
determinados produtos, aos quais são agregados valores subjetivos, que por sua
vez geram a satisfação em relação a imagem que foi construída. Portanto devemos
considerar o relato das irmãs casadas na década de 1960, pois não achavam que
seus vestidos estavam adequados e bonitos, ou não eram os vestidos dos sonhos,
até porque o mundo imaginário delas se restringia aos afazeres domésticos e ao
trabalho do campo e nesse caso não sabiam com o que sonhar.
As irmãs só começaram a valorizar as tendências na época do casamento
da última irmã, quando todas já tinham um comportamento sobre a estética vigente,
por já estarem inseridas no mundo imaginário dos modos e da moda. Esse
imaginário dá permissão para a entrada da mimese nos preparativos para o
casamento, ela imita e se modifica a favor da estética que ela acredita que seja
correta. A ética é a dosagem do que se realiza na estética, mas são os valores e a
cultura que não deixam essa modificação extrapolar, para que no dia do casamento,
por meio dos signos ela possa emitir e sustentar a mensagem que ela planejou.
Portanto, as irmãs que se casaram nos anos 70, tinham informação e dentro das
suas condições financeiras conseguiram comprar um vestido usado e reformar,
para se adequarem as diferentes tendências daquele tempo. Já a irmã Metilde
(figura 7) não poderia ter usado nenhum dos vestidos das irmãs mais velhas, já que
na época tinha poder de escolha e conhecimento estético apurado.
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Para encerrar, temos a motivação para continuar invadindo as memórias
das famílias brasileiras por meio dos álbuns de fotografia, com intuito de estudar
como eram os comportamentos em relação à mudança da forma da moda e como
influenciava os valores estéticos e simbólicos em diferentes décadas.
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Apropriação e a Hibridização no universo da Moda
Mariana LACORDAIRE1
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Resumo: O processo de globalização ocasiona mudanças nos espaços
físicos, além de encurtar distâncias e expor nossas diferenças. Tal processo é capaz
de alterar a cultura e identidade de um povo. A interação e o conhecimento
proporcionam ao indivíduo a necessidade de identificação e a crise de identidade. O
presente estudo tem por objetivo elucidar e diferenciar os conceitos de apropriação
e hibridização cultural aplicado à moda por meio de uma pesquisa exploratória
através de uma revisão sistemática da literatura e pesquisa bibliográfica em bases
de dados. Quatro estudos foram selecionados para exemplificar o conteúdo
abordado na revisão. Embora o termo “hibridização” apareça mais vezes que o
termo “apropriação” nas bases de dados, sua atribuição em sua maioria é errônea,
pois se apropriam de uma cultura sem referencia-la ou respeitá-la alegando que a
cultura é híbrida e a criação com base em releituras não pode ser negada. As
formulações dos casos e do estudo em si são inovadoras, vez que existem poucos
estudos que comparam ou exemplificam, fazendo necessário mais pesquisas e
discussões sobre o tema.

Palavras-chaves: Apropriação Cultural, Coleção de Moda, Hibridização da
moda.
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Introdução

O processo de globalização traz consigo inúmeras mudanças nos espaços
físicos, virtuais, culturais, faz promover debates e reflexões até então com menor
protagonismo e visibilidade. A globalização traz ao homem a visão de um novo velho
mundo, propiciando a crise de identidade de um mundo novo de possibilidades e
conhecimento, mas ainda assim um mundo velho para quem que já o descobriu. Tal
facilidade e acesso ao conhecimento faz o homem se identificar, interagir e se
identificar com conjuntos de características, valores e símbolos que não
necessariamente sejam de seu local de origem. As formas como o indivíduo
interage e se relaciona com tais materiais confere a essa interação como
apropriação, hibridização, ressignificação, tradução, etc.
A clarificação e diferenciação dos conceitos de apropriação e hibridização
cultural será o objetivo do presente estudo, além da aplicação prática dos mesmos
através da apresentação de casos no universo da moda.
Tal

estudo

é

importante

pela

necessidade

de

compreendermos

politicamente o processo inicial da criação, ou seja, a busca pelas referências, a fim
de compreender como trabalhar com culturas que não representamos para assim
se trabalhar com criatividade, respeito e ética pelas culturas minoritárias.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apropriação x Hibridização Cultural

O que para a sociedade moderna e ocidental é apenas um ato pensado de
forma comercial, a fim de satisfazer uma vontade gerada pelo mercado e a mídia,
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para a cultura vestir-se faz parte de um processo de reconhecer-se e orgulhar-se
da própria origem.
O termo “apropriação cultural” já não é mais estranho, isto é tema de
reflexões e debates. Segundo a base Geledés, apropriação cultural é definida como

A adoção de alguns elementos específicos de uma cultura por um grupo
cultural diferente. Ela descreve aculturação ou assimilação, mas pode
implicar uma visão negativa em relação à aculturação de uma cultura
minoritária por uma cultura dominante.

Outro termo muito utilizado e até mais facilmente encontrado nas bases de
dados, a “hibridização cultural”, que é definida segundo Cardoso, 2008, como “fruto
do deslocamento humano que resulta em contato cultural permanente”. A forma
como cada autor denomina o fenômeno e causa dualidade na reflexão do conceito
como por exemplo Canclini, 2011.

Canclini salienta que as culturas pós-modernas podem ser ditas de
fronteiras. São resultantes do contato com o “outro” e decorrentes dos
deslocamentos de bens simbólicos. O autor vê o hibridismo como um
processo multicultural, de diálogo entre diversas culturas. A cultura é
vista como algo não mais genuíno, mas sim, e muitas vezes, como algo
representado. O que existe hoje, para o autor, é o simulacro como marca
cultural (CANCLINI, 2011, p. 348).

Para se compreender a apropriação é preciso entender como originou-se a
ideia de culturas dominantes e dominadas. Indivíduos mudam de seus territórios de
origem desde os primórdios, e boa parte dos imigrantes, saem de forma imposta
como, por exemplo, os povos africanos e indígenas que saíram da terra natal e se
dirigiram a Antilhas do Mar do Caribe como mão-de-obra barata no cultivo e
fabricação de açúcar.
A língua dominante adotada assim como os costumes foi a do povo branco
europeu, sendo estes os detentores da língua e da cultura. Os povos indígenas e
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africanos foram dominados e retirados de seu país de origem e, por uma questão de
sobrevivência e apoio mútuo para com os indígenas, desenvolveram o dialeto
crioulo, sendo este a junção das línguas das minorias como forma de adaptação e
sobrevivência nas plantações, pois estes estavam excluídos e alheios à cultura e
vivência dos europeus. Ao olharmos a relação entre indígenas e africanos, temos a
inter-relação de culturas oprimidas influenciando-se, passando pelo processo de
miscigenação e ressignificação não apenas da língua, mas do modo de viver, comer,
vestir, entre outros, além da convivência com o povo dominante, os povos
dominados, são híbridos, pois a mudança pela qual passaram não mais permite que
estes se dispam de suas crenças e tradições, mas também não excluem os valores
e costumes desenvolvidos após a interação com outros povos.

Quadro 01 - Formas de relação indígenas - negros -brancos

Cultura

Interação

Resultado

Índio - Negro /

Culturas dominadas, não há opressão

Hibridização

Branco - Índio

Cultura dominante, opressão, condicionaram o povo dominado

Apropriação

/ Branco -

a mudança de hábitos, habitat, exclusão à participação da

Negro

cultura, retirada estratégica de elementos da cultura dominada

Negro - Índio

Fonte: Autores, 2017.

Após o período da Segunda Guerra Mundial, os povos das regiões que
sofreram nos confrontos, passaram a migrar por vontade própria bem como por
necessidade e estes levavam consigo sua bagagem cultural, assim, o processo de
migração do ser humano pelo mundo se tornou mais intenso e fomentou o processo
de globalização.
Os indivíduos que migraram de seus locais de origem, que sofriam
influência da nova cultura e que produziam novos costumes a partir da
miscigenação passam a ganhar cada vez mais significado e visibilidade após o
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processo de globalização. Encurtou-se o tempo-espaço, a distância tornou-se uma
passagem aérea, a informação encontra-se a um clique. As tradições que até então
eram imutáveis e desconhecidas e que davam a seus povos a segurança, o senso de
pertencimento e identidade entraram em colapso fazendo com que a sociedade pósmoderna busque por esse “elo perdido” e estreite seus laços com o passado, siga o
fluxo do apagamento da cultura de base e/ou participe ativamente do processo de
mistura entre culturas, fomentando a hibridização, a tradução e a ressignificação.
Tais possibilidades geram no indivíduo a crise de identidade.
Vale ressaltar que a convivência com outras culturas enfraquece a cultura
de primitiva, pois os costumes e as referências sofrem influência e esta passa a ser
questionada. Isso faz com que os valores e costumes sejam repensados e
modificados.
As referências como símbolos, músicas, roupas e religião fazem parte da
cultura e conferem significado de identidade, assim, o indivíduo moderno busca seu
lugar dentro de um contexto globalizante, a fim de encontrar-se nas representações.

O indivíduo pós-moderno está cada vez mais imerso em uma crise de
identidade, que segundo Hall (2005, p. 12) “costura o sujeito à estrutura”
estabilizando estes, os tornando imutáveis e previsíveis. Ocorre que como já dito,
essas coisas estão mudando, e que uma identidade pode se construir de várias
identidades, que um indivíduo ou uma cultura é feita de recortes de outras culturas,
a identidade moderna assim deixa de ser fixa, essa é continuamente repensada,
ressignificada, transformada. A constante interação entre grupos e culturas
diferentes faz com que o indivíduo repense constantemente visto que este é posto
frente “diferentes verdades”, em uma constante transformação proporcionada pela
reflexão de valores que agora são ressignificados, questionados ainda corrobora
Hall (2005, p. 61).
A velocidade do conhecimento pela globalização faz perder a noção de raiz
além de fazer perder o conjunto de tradições que há pouco nos dava a noção de
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certeza e segurança, já que a modernidade nos coloca novas formas de enxergar e
reproduzir pensamentos e ações.
O indivíduo globalizado se pega em uma crise de identidade, e descobre em
suas ferramentas de pesquisa uma forma de entender de onde veio e ressignifica
sua existência e se sente parte da comunidade, essa caminhada em busca de si
repercute na vestimenta e na moda.
Na busca de representações ao indivíduo pensando no universo da moda,
encontra-se o exemplo da Jamaica, país sem peso na economia global,
mundialmente conhecido por seus dread locks, Rastafarianismo, boinas e roupas
nas cores de sua bandeira, assim como o reggae, som típico do país. Esse conjunto
de características do povo jamaicano é utilizado para produção de bens de consumo.
Apenas. A cultura dos negros, dos índios, dos guetos também são exemplos da
visibilidade para comercialização e apagamento das culturas minoritárias.

Sociedade de consumo x Comportamento do consumidor

A forma como o indivíduo se veste reverbera um modelo de autoafirmação
social mostrando aos outros indivíduos suas preferências e valores, assim como
reafirma sua aceitação e pertencimento em determinados grupos, resultando em
uma projeção imagética que está dentro do senso de identificação e pertencimento.
“Funciona como uma camuflagem ou maneira superficial de se apresentar
publicamente, parecendo verdadeira ou ocultando a essência do ser sob essa
camada externa”, relata Stefani, 2005.
Mas este “eu” é muito mais complexo do que parece, ele está diretamente
ligado a uma experiência social, sobre como este se percebe como ele gostaria de
ser percebido e como ele se apresenta aos outros. Nesse sentido os produtos da
moda fazem a ponte do consumidor para com a sociedade.
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A imagem que o indivíduo tem de si, assim como seu comportamento são
motivados pelo consumo. A adesão de peças e acessórios faz-se necessário para
sua projeção. Embora a moda seja a expressão da personalidade, ela também pode
encená-la. Uma parcela dos consumidores se submete a pagar caro por produtos da
moda de marca e assim passam a ideia não do que são, mais do que almejam ser,
pois é necessário para esse indivíduo o pertencimento e a auto aceitação. Nesses
casos o produto está mais atrelado ao seu valor social do que sua funcionalidade,
relata Stefani.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo se desenvolveu por meio de uma pesquisa de natureza
exploratória através de uma revisão sistemática da literatura e de uma pesquisa
bibliográfica consultadas nas bases de dados Google Scholar, Scielo, Geledés, além
de matérias da internet, revistas eletrônicas, fóruns de discussão a fim de elucidar
as particularidades e subjetividades do tema por meio de exemplos palpáveis e
aplicáveis ao universo da moda, dando conformidade ao estudo qualitativo.
Para melhor compreensão e aplicação do estudo, utilizou a técnica de
pesquisa de estudo de casos múltiplos, na qual foram selecionados 04 casos para
exemplificação do conteúdo abordado na revisão de literatura e futura análise e
discussão.

ESTUDO DE CASO MÚLTIPLOS - MARCAS

Caso 1: Marc Jacobs

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Marc Jacobs em desfile primavera/verão 2017 usa dreads em modelos,
referência negra. O estilista não concorda com a acusação e ainda alega que não
compreende o fato como pessoas acreditam que o gesto é apropriação e não
acreditam que “mulheres de cor” alisarem seus cabelos não o seja.

Figura 01: Caso 01: Desfile Marc Jacobs primavera/verão 2017
Fonte: Imagem site Stylish3.

3

Disponível em: <http://www.usmagazine.com/stylish/news/marc-jacobs-apologizes-for-dreadlocks-comments-w440863>.
Acesso em: 12 jan. 2017.
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Figura 02: Caso 01: Caso Marc Jacobs
Fonte: Imagem site Jornal Ciência4.

Caso 2: Valentino
Valentino lança sua coleção primavera/verão 2016 cuja inspiração foi a
África. Como esperado, a coleção contou com tranças, penteados, acessórios,
estampas étnicas, cores que foram referência das criações. A reclamação está na
falta de representação das peças em modelos que contemplem as características
das inspirações, ou seja, negras, de descendência africana.

4

Disponível
em:
<http://www.jornalciencia.com/polemica-tecnologia-cosmetica-avanca-e-ja-existem-cremes-quetransformam-uma-pessoa-negra-em-branca/>. Acesso em 15 jan. 2017.
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Figura 03: Caso 2: Valentino
Fonte: Imagem site Sigbol Fashion5.

Caso 3: Ronaldo Fraga
Ronaldo Fraga fez uma trama de informações, referências como música,
estilo de vida das mulheres transexuais dentro da inspiração das décadas de 20 a
40, a qual foi apresentada na 42º edição do São Paulo Fashion Week. Além da
representatividade se fazer presente na música, tema, nos cabelos, maquiagens e
roupas, todas as modelos eram transexuais.

5

Disponível em:<https://blogsigbolfashion.com/2016/01/28/africa-na-moda-2/>. Acesso em: 14 jan. 2017.
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Figura 04: caso 3: Ronaldo Fraga
Fonte: Imagem site Globo6.

Caso 4
A cidade de Tijuana localizada no México faz fronteira com os Estados
Unidos e é considerada uma das mais cosmopolitas do país. Esse crescimento se
deve em partes ao elevado número de imigrantes que tentam atravessar a fronteira
para os Estados Unidos e não conseguem que por ali fixam moradia. Segundo o
GOB, esta taxa migratória na década de 90 foi de 0,09/ 1000 hab (habitantes), no
período 2001-2010, foi de 0,15/1000 hab e a previsão dos estudiosos é que o
fenômeno continue a acontecer em uma taxa média de 0,05/1000 hab nessa década
(PORTAL DO GOVERNO DO MÉXICO) (GOB.MX)7.

6

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/ela/moda/ronaldo-fraga-faz-desfile-com-elenco-de-transexuais-20363031>. Acesso
em: 25. jan. 2017.
7
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63892/02_Cuadernillo_BajaCalifornia.compressed.pdf pagina 23.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Figura 05: Caso 4:
Fonte: Imagem site Uol.

Figura 06: Caso 4:
Fonte: Imagem Desfile Lydia Lavin, Eluxe Magazine

Análises, Discussões e Considerações finais
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Após selecionados os casos, estes foram analisados com base em
informações obtidas sites da internet e posteriormente analisados sobre a possível
apropriação ou hibridização cultural com base nos critérios de criação,
representação e referenciação de seus criadores.
A análise e discussão fora posta em quadros para melhor compreensão.

Quadro 02 - Análises e discussões: casos 1, 2, 3 e 4.

Caso 1

O estilista não compreende como seu gesto de obter a
referência de uma cultura sem credibiliza-la e referencia-la
seja apropriação, mantendo a mesma linha de raciocínio
para mulheres de cor. As mulheres negras fazem parte de
uma cultura minoritária que vive dentro de uma cultura
maior, logo, sofrem opressão. A vivência e os estímulos que
a mulher negra tem dentro da sociedade fazem esta sentir
diretamente opressão para que se encaixe dentro de um
padrão de beleza caucasiano europeu fazendo-as passarem
por ainda mais processos de mudanças estéticas além do
alisamento e clareamento capilar como clareamento da pele,
alterações plásticas no nariz, ângulo da mandíbula, costelas,
lábios, etc.
Ainda sobre o primeiro caso, a opressão dos negros dentro
da cultura branca. Algumas negras estão se submetendo ao
clareamento da pele, ainda que este procedimento não esteja
completamente descrito na literatura e sua fórmula não seja
totalmente explicada, jovens estão se submetendo ao
procedimento

mesmo

com

a

possibilidade

de

ser

cancerígeno.
“Ele promete, a me ver, uma nova vida aos usuários, pois
pretende ser a solução para o racismo. Afinal, próprio site do
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fabricante relata a marginalização da classe negra e
autoestima desses jovens. Acredito que a solução para o
racismo seja um problema social e não cosmético” disse
Joyce Quenca, cosmetóloga e farmacêutica da Biodiversité.

Caso 2

A criatividade ultrapassa os limites da razão e da obviedade,
isso é certo. A liberdade em utilizar referências culturais,
também. No entanto, o desfile mesmo em uma inovação não
fugiu de características fortes e muito pontuais do que é a
África. Lembrar dos cabelos, das estampas e acessórios mas
se esquecer de seu povo, faz alusão a todos os colonizadores
e exploradores de terras e riquezas que tivemos ao longo da
história da civilização. Com quase 90 modelos contou com
apenas 8 modelos negras no casting. Acreditar que é
indevida a reclamação pela falta de representatividade do
povo que carrega consigo esses signos alegando a
“caricaturização” ou vitimismo é dizer as culturas exploradas
que elas não são importantes o suficiente para representar
em si a sua herança, o seu povo.

Caso 3

Ronaldo se concentrou na representatividade em todos os
quesitos de seu trabalho, se preocupou em formar um

casting do grupo que representou, produzindo de acordo com
sua irreverência e ousadia e ao mesmo tempo sem se
esquecer do povo que foi matéria-prima em suas criações. O
criador está sempre surpreende pela fuga ao óbvio e por
trazer a baila questões como liberdade e visibilidade das
minorias. Vale ressaltar que não houve interação cultural
direta entre dois povos, o criador apenas trouxe a baila um
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determinado grupo social que está excluso.

A cidade de Tijuana embora seja influenciada pelos povos

Caso 4

que por ali passam, não abre mão de características pontuais
como as cores quentes, os ponchos, os detalhes étnicos das
tribos que ali habitam, e, em paralelo, aproveitam da
tecnologia dos imigrantes ou de seus vizinhos, os
americanos, para impulsionar sua economia, traduzir seus
os valores de seus antepassados e restaurar seus centro
comerciais e culturais. Como exemplo, Lydia Lavin, uma
marca mexicana que preserva a tradição das características
e tecidos típicos do país.

Conclusão

Falar de apropriação e hibridização cultural embora seja um termo -ainda
que pouco- já estudado, é motivo de muita leitura, interpretação e reflexão. Embora
o termo “hibridização” apareça mais vezes que o termo “apropriação” nas bases de
dados, sua significação em sua maioria é errada pois, se apropriam de uma cultura
sem referencia-la ou respeitá-la alegando que a cultura é híbrida e a criação com
base em releituras não pode ser negada. Mas o não referenciamento e
responsabilidade é uma forma de silenciar o povo que dela pertence e apagá-los da
história a fim de construir uma nova com motivações apenas comerciais. A moda
não é futilidade, é posicionamento político. Embora possam parecer sutis, diferenças
entre os dois casos existem: respeitar a cultura do povo no qual se inspirou, fazendo
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toda referenciação, dar espaço de fala ao povo estudado, estudar mas sem impor
outra cultura ou não querer impor os valores de quem estuda, zelo e
responsabilidade que se deve assumir em casos de contatos mais íntimos com a
cultura estudada, como por exemplo com tribos e comunidades, não apenas
retirando, mas deixando solidariedade, respeito e auxílio ao povo que tão
gentilmente forneceu ao designer a matéria prima de sua criação. As formulações
dos casos e do estudo em si estão abertas à contestação já que identidade, cultura e
criatividade são temas subjetivos e complexos, existem poucos estudos em
comparação ou com exemplificações dos casos, fazendo-se necessário mais
pesquisas e discussões sobre o tema.
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O cigarro em propaganda nas revistas ilustradas da Sociedade Anônima
O Malho
Lara LOPES
(Universidade Federal de Uberlândia)1

Resumo: Este trabalho busca compreender a construção das propagandas
de cigarro publicadas nas revistas da editora Sociedade Anônima O Malho nas
décadas de 1930 e 1940. Estas propagandas são compostas por reproduções de
fotografias de atrizes hollywoodianas segurando um cigarro e textos ou legendas
que associam o uso do produto a adjetivos como beleza, elegância e sensualidade.
Apesar de o cigarro ganhar destaque, não há menção em nenhum momento a
marcas ou anunciantes, a propaganda é camuflada e se integra as publicações
como parte delas. Assim, são analisadas as imagens e textos destas páginas e
como foram integrados a fim de disseminar uma mensagem aos leitores. Como se
tratam de reproduções de fotografias são consideradas as questões técnicas que
envolvem a publicação destas bem como as possíveis alterações realizadas a fim de
criar sentidos. Ao analisar estas propagandas podemos refletir em como elementos
simbólicos como o cigarro, a mulher e o cinema foram integrados através de
imagens e textos a fim de transformar o ato de fumar em uma experiência estética.

Palavras-chaves: Revistas ilustradas, propaganda, cigarro.

Este trabalho é parte das reflexões realizadas a partir de um projeto de
pesquisa que resultou na dissertação intitulada “Páginas Singulares”: propagandas
de cigarro na revista Ilustração Brasileira apresentada ao Programa de pósgraduação em História da Universidade Federal de Uberlândia defendida em
fevereiro de 2014 e que tem seu prosseguimento também no projeto de doutorado
1

Doutoranda em História Social no Programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia sob
orientação da professora Doutora Ana Paula Spini e bolsista da CAPES.
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“Apropriações e usos de fotografias de atrizes Hollywoodianas nas revistas da
Sociedade Anônima O Malho” apresentado à mesma instituição com previsão de
defesa para fevereiro de 2019. A intenção do trabalho e refletir a cerca das
propagandas de cigarros veiculadas em três revistas ilustradas, O Malho, a Cinearte

e a Ilustração Brasileira, entre os anos de 1930 e 1940. Todas estas revistas faziam
parte do rol de publicações da editora Sociedade Anônima O Malho, uma das
principais editoras do Brasil na primeira metade do século XX, responsável por
várias outras revistas de sucesso do período como Tico-Tico, Para Todos, Leitura

Para Todos, Moda e Bordado, Arte de Bordar, Annuario das Senhoras, Almanaque
d’o Tico Tico, Almanaque d’O Malho, além de álbuns, coleções e livros.

O cigarro em propaganda nas revistas O Malho, Ilustração
Brasileira e Cinearte

A revista O Malho foi um dos periódicos da editora que obteve grande
sucesso sendo editada de 1902 a 1954, traçando uma longa trajetória. Fundada pelo
jornalista Luís Bartolomeu de Souza Silva e o diretor artístico e caricaturista Crispim
do Amaral a revista era descrita por ela mesma como um “Semanário humorístico,
artístico e literário”. Tratava-se de uma publicação semanal, que na década de 1940
tornou-se mensal, era conhecida pelo seu conteúdo de crítica e sátira política e pelo
uso constante da charge contando com a colaboração de artistas de renome da
época como Kalixto, Raul Pederneiras e J. Carlos. Como uma revista de variedades
que era também publicava matérias variadas que iam desde fatos e acontecimentos
nacionais e internacionais até dicas de penteados e maquiagem. É considerada uma
das revistas mais importantes do início do século XX sendo objeto de estudo de
diversos pesquisadores.
A revista Cinearte foi publicada entre 1926 e 1942 e como o próprio nome
indica era voltada ao cinema. Nasceu do desenvolvimento de uma seção dedicada
ao tema que existia dentro da revista Para Todos, publicada pela mesma editora. A

Cinearte foi a primeira revista a ser impressa em Offset no Brasil, técnica que
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mudou significativamente o cenário das impressões gráficas, uma vez que integrava
de maneira satisfatória textos e imagens em uma mesma página, além de
possibilitar altas tiragens sem perda de qualidade (CARDOSO, 2009, p.64). Era
editada nos moldes das revistas de fãs estadunidense em especial a revista

Photoplay lançada em 1910 (LUCAS, 2005, p.70). Trazia em seu conteúdo crítica de
cinema tanto nacional quanto internacional, as últimas novidades das produções
cinematográficas, fofocas de Hollywood e detalhes de produções.
Por sua vez, a Revista Ilustração Brasileira era uma publicação mensal
editada entre 1909 e 1958. Trazia em suas páginas matérias sobre artes, política,
comportamento, contos, poesias em meio a uma grande série de ilustrações tanto
fotográficas como em desenho. O primor técnico da Ilustração Brasileira é uma de
suas principais características, considerada uma revista de luxo no contexto em que
foi publicada. Outra característica importante da revista foi a constante publicação de
reprodução de obras de arte com grande qualidade técnica.
Um dos elementos que estas revistas têm em comum e que nos interessa
neste trabalho, além de fazerem parte de uma mesma editora, é a constante
utilização de fotografias de atrizes para compor suas matérias e propagandas. Estas
imagens eram apropriadas e associadas aos mais diversos assuntos e geralmente
eram integradas a textos ou legendas que eram determinantes para a leitura que
queriam que se fizessem destas. A revista O malho publicava imagens de atrizes
principalmente em seu suplemento feminino (parte da revista em que o conteúdo
era direcionado às mulheres). As principais formas que víamos essas fotografias
eram em propagandas indiretas de cigarro e em uma seção intitulada As “estrellas”

do cinema, que em algumas edições aparece também com o título Como vestem as
estrellas do cinema. Compostas de fotografias e textos essas páginas destacavam o
figurino das atrizes e o fato destas serem adeptas ao cigarro tido nessas páginas
com acessório de moda. Também era comum ver atrizes na seção Segredos de

beleza a qual dava dicas relacionadas aos cabelos, maquiagem e etc. e em
Broadcasting, seção que trazia entrevistas e bastidores de filmes.
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A revista Ilustração Brasileira não dava grande espaço ao cinema e suas
estrelas em suas páginas. A publicação de fotografias de atrizes eram feitas em
função da promoção do uso do cigarro e limitadas a este. Já na Cinearte, por ser
uma revista especializada, a publicação de imagens de atrizes e atores se estendia
por todo o conteúdo da publicação em reportagens sobre os artistas, bastidores dos
filmes, seção de moda e também em propaganda indireta de cigarros. Apesar de
apresentar o uso das fotografias de atrizes hollywoodianas de formas diferentes, as
três revistas tinham em comum a publicação das propagandas de cigarro nos
mesmos moldes.
Na edição de 1937 (Figura 1), a revista Ilustração Brasileira publica pela
primeira vez uma destas propagandas composta de uma grande fotografia em preto
e branco que ocupa quase metade da página. Nela, uma mulher com olhar
longínquo segura um cigarro que ganha destaque por estar em frente ao seu rosto,
no primeiro plano da imagem. Logo abaixo, o título Os gestos em épocas distinctas e
o texto salientando que em cada época as mulheres utilizaram-se de gestos e poses
para realçar sua beleza. E adverte que, “nos nossos dias, o gesto característico é
esse de saber levar um delicioso cigarro aos lábios, sorver com delícia o fumo
suave, e sopral-o[sic], com elegância” (Ilustração Brasileira, 1937, p.51). Assim, de
acordo com o texto, que também nos induz a ler a imagem, a mulher que se fazia
bela era aquela que sabia utilizar o cigarro, explorar os gestos de segurá-lo, sorver
e soprar sua fumaça.
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Figura 1: Revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, ano XV, n.
32, dez. 1937, p. 51.

Ainda que o texto e a imagem tragam o cigarro como elemento fundamental
para a construção da página, em nenhum momento o texto se refere a marcas
específicas, apenas sugere o consumo do produto em si. Apesar de não trazer
nitidamente marcas de possíveis anunciantes, não podemos afirmar que os leitores
não tinham consciência de que se tratava de uma propaganda comercial. Segundo
Vestergaard e Schroder, essa é uma das maneiras usadas para que o anúncio
chame atenção, “fingindo que não é anúncio” (VESTERGAARD; SCHRODER, 2004,
p.93). Esse método é interessante principalmente quando pensamos no tipo de
publicação em que o anúncio foi veiculado, revistas ilustradas, em que o interesse
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do público que consome o impresso possivelmente está nos artigos, nas imagens,
dicas e curiosidades que são publicados nesses meios. Essa torna-se, então, uma
estratégia da propaganda comercial para se fazer notar em meio à diversidade da
publicação, integrando-se ao conjunto dela. Para este trabalho estas páginas serão
chamadas de propagandas indiretas de cigarros, pois apesar de mencionar o
cigarro não traz de forma clara e direta o anunciante do produto.
Na revista O Malho há também a recorrência de propagandas indiretas de
cigarro, assim como ocorre na Ilustração Brasileira. As propagandas irão aparecer
ainda de duas formas: em uma seção intitulada As “estrellas” do cinema, que em
algumas edições aparece também com o título Como vestem as estrellas do cinema,
ou, de forma semelhante a que aparece na revista Ilustração Brasileira, sem título
fixo.

As “estrellas” do cinema (Figura 02) configurava-se como uma página que
trazia fotografias de atrizes de Hollywood acompanhas de legendas que
comentavam seus figurinos.
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Figura 02: Revista O Malho, Rio de Janeiro, ano XXXIX, n.3, abr. 1940, p.59.

Na edição de abril de 1940, O Malho publicou em destaque na seção a
fotografia de duas atrizes, Katerine Hepburn e Lupe Velez. Apenas a primeira delas
aparece segurando um cigarro, enquanto a legenda acima da fotografia ressalta o
modelo de seu vestido de lã e seda, ideal para jantares. No entanto, o texto não
deixa de evidenciar também “a elegância que se estende à forma de segurar o
cigarro” (O MALHO, 1940, p.59). Apesar de não aparecer com um cigarro na imagem
da mesma página, Lupe Velez é uma figura recorrente quando se trata do produto.
Ela aparece em muitas dessas propagandas segurando um cigarro, tendo inclusive
também por várias vezes sua imagem publicada nas páginas da Ilustração
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Brasileira. Na edição de fevereiro de 1943, por exemplo, foi publicada uma fotografia
de Lupe na revista O Malho em que ela segura o seu cigarro (Figura 03).
No mesmo ano, no mês de março, exatamente um mês depois da página
publicada em O Malho, a revista Ilustração Brasileira traz também fotografia da atriz
segurando um cigarro (Figura 04). O que chama a atenção é a semelhança na
estrutura da página das duas revistas, pois, ainda que utilizem imagens diferentes
da mesma atriz, ambas são compostas por uma grande fotografia e um texto
intitulado Lupe. Os dois textos também apresentam a mesma estrutura, exaltando a
figura de Lupe Velez em um primeiro momento e posteriormente ressaltando que
ela, como mulher elegante, era adepta do cigarro.

Figuras 03: Revista O Malho, Rio de Janeiro, ano XLII,

n.37,fev. 1943, p.48.
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Figura 04: Revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, ano XXI, n.95, mar.1943, p.39

A revista Cinearte também publicava com muita regularidade páginas
semelhantes. A propaganda da edição de março de 1941 também traz uma grande
fotografia da atriz Lupe Velez (Figura 05).
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Figura 05: Revista Cinearte, Rio de janeiro, ano XVI, n.545, 15 mar. 1941,
p.31.

A página segue a mesma estrutura das que foram publicadas nos outros
periódicos da editora, grande fotografia e logo abaixo um texto. Lupe Velez aparece
com um vestido preto que deixa em evidência parte de sua barriga e, em uma das
mãos, como recorrente em todas as páginas que já foram aqui expostas, um cigarro
em uma piteira. O texto abaixo também segue a mesma estrutura das outras
páginas, primeiramente ressaltando a figura da atriz e valendo-se disso, em um
segundo momento, destaca que sua atitude elegante está relacionada com o
consumo do cigarro (CINEARTE, 1941, p.31).
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É importante salientar que Lupe Velez não foi a única atriz que teve suas
fotografias usadas nas propagandas, muitas outras o tiveram, a imagem dela, no
entanto, foi muito recorrente nesse tipo de propaganda.
A propaganda comercial tem como função mostrar o produto de forma
esteticamente agradável, incitando o desejo do possível consumidor. Para isto
utiliza, com frequência, elementos verbais e textuais para compor a mensagem.
Podemos perceber esses aspectos nas propagandas indiretas de cigarro publicadas
nas revistas. É relevante considerar a importância dos elementos fundamentais que
foram utilizados para compor essas páginas. Considero que esses elementos são o
cigarro industrializado, o cinema e a mulher. É relevante pensar cada um desses
elementos para compreender como eles foram integrados à página para
produzirem significados quando lidos/vistos pelos leitores.

O cigarro, a mulher e o cinema

O cigarro é mais do que um produto industrializado dentro das páginas em
estudo, ele apresenta múltiplos significados. É nesse sentido que operam as
propagandas, elas constroem mensagens nas quais apresentam o produto
agregado de valores simbólicos. Ela tem que “convencer o leitor de que o produto
vai satisfazer alguma necessidade que até então não fora sentida” (VESTERGAARD;
SCHRODER, 2004, p.71). Dentro das propagandas os cigarros aparecem de duas
formas principais: como acessório de elegância e sensualidade e como um amigo
nas horas de solidão. Em ambas os casos é predominante a ideia de que o produto é
sinônimo de distinção social e bom gosto.
Para a propaganda, fumar é sinônimo de distinção e de elegância,
qualidades estas atribuídas às atrizes de Hollywood. E a mulher que também quiser
ter essas qualidades deve, assim como as estrelas, aprender a fumar. A imagem da
atriz hollywoodiana dentro destas páginas segurando o cigarro é então essencial
para a construção da ideia pretendida pela propaganda. Devido ao destaque que
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tem dentro da página a fotografia se torna o principal elemento da mensagem
enquanto o texto parece vir como um complemento, uma sugestão de leitura da
imagem.
Roland Barthes observou esse tipo de prática ao pensar a relação de
imagens e textos em periódicos, podemos estender as observações do autor
também às propagandas. Para ele é comum ver-se uma inversão, em que a
imagem já não ilustra a palavra. É a palavra que passa a ilustrar a imagem
(BARTHES, 2009, p 21).
A fim de dar evidência ao cigarro nas propagandas foram empregados
diversos recursos, tanto visuais quanto textuais. O cigarro aparece sempre em
destaque dentro dos textos que compõem as propagandas, no entanto, outra
estratégia muito utilizada é a de manipular a imagem para ressaltar a fumaça que
sai do cigarro. Manipulações em uma fotografia podem ser feitas desde o momento
em que ela é concebida pelo fotográfico.

Tais manipulações/interpretações, que muitas vezes se confundem em
uma só atitude, envolvem: o fotógrafo, que registra - e cria - o tema; o

cliente ou contratante, que lhe confia a missão de retratar ou documentar;
a casa publicadora (se é que a imagem foi veiculada, seja na época de sua
produção, seja posteriormente em qualquer época), que a utiliza segundo
determinada

orientação

editorial;

os

diferentes

receptores

(

contemporâneos à sua produção, ou que tomaram contato com ela
posteriormente à sua realização, que a veem – seja em sua forma
original, seja impressa- e reagem de formas totalmente diversasemocionalmente ou indiferentemente- na medida em que tenham ou não
alguma espécie de vínculo com o assunto registrado, na medida em que
reconheçam ou não aquilo que vêem (em função dos repertórios culturais
individuais), na medida em que encarem com ou sem preconceitos o que
vêem ( em função das posturas ideológicas de cada um) ( KOSSOY, 2001,
p.118).

Sendo assim, tanto a imagem quanto a recepção dela é uma construção
social. As manipulações dentro das fotografias são formas de conferir deferentes
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significados a elas e, no caso das propagandas, visam dar o destaque necessário
para que ao se olhar para a imagem o cigarro não passe despercebido. Conferemlhe importância e destaque tanto nas fotografias quanto nos textos que as
acompanhava.
Hollywood foi essencial na divulgação e disseminação do cigarro
industrializado na década de 1930 em diante. Ver atores e atrizes fumando nas
cenas dos filmes era algo comum, apesar disso, essa presença não pode ser
examinada como uma ação espontânea, supostamente decorrente de práticas e
hábitos

presentes

do

meio

social

e

aparentemente

desprovidas

de

intencionalidades. Desde o seu início o cinema foi utilizado como veículo de
divulgação de produtos e como espaço para propaganda.
Compreender quais as possíveis razões que levaram estas revistas a
optarem pela publicação de fotografias de atrizes em suas propagandas de cigarro é
crucial para esse trabalho e o cinema é o ponto de partida para entendermos essas
questões. O período compreendido entre as décadas de 1920 e 1950 é considerado a
Era de Ouro de Hollywood, quando o cinema detinha o monopólio do entretenimento.
Também foi chamada de Era dos grandes estúdios, quando estúdios como MetroGoldwyn Mayer, Columbia, Paramount, United Artists, RKO dentre outros
assumiram o caráter de grandes estruturas empresariais conservadas até por volta
de 1950, quando o cinema perde espaço para a televisão.
O crescimento da indústria, a ampliação da distribuição dos filmes e a
popularidade do cinema no início do século XX, aumentaram também a curiosidade
do público a respeito dos atores. A indústria cinematográfica apoiou-se também
nesse sucesso para ampliar seus negócios. Passou ela mesma a produzir suas
estrelas por meio de mecanismos como a publicidade, as revistas especializadas e
as colunas de fofoca de jornais. Por esses mecanismos e nesses meios eram
criadas imagens que incitavam fascínio através da aparência de elegância e
glamour.
No star system a estrela torna-se a mediadora que potencializa e propaga
os signos cinematográficos. Para Edgar Morin o fenômeno das estrelas é, ao
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mesmo tempo, estético-mágico-religioso (MORIN,1989). A estrela se torna
idealizada principalmente por sua beleza. Beleza que se torna acessível, uma vez,
que é resultado da junção entre maquiagem, figurino, comportamento, fotografia e
gestos. Não é incomum ver nas revistas do período atrizes dando dicas de
maquiagens ou vinculando sua imagem a produtos de beleza.
O interesse por essas personalidades vai muito além dos papéis que
representam nos filmes, suas vidas privadas tornam-se públicas, objetos de
curiosidade. Esse interesse do público por todos os detalhes acerca das estrelas é
saciado através da imprensa que divulga amplamente foto dos atores e atrizes
inclusive de seus momentos íntimos. Sendo assim, o culto às estrelas vai além do
público do cinema, pois os signos cinematográficos são difundidos também por
outros meios de comunicação através de notícias, editoriais de moda, cartazes dos
filmes e de propagandas. Esse circuito amplia o público que têm acesso às
representações, ultrapassando os frequentadores das salas de exibição e atingindo
aqueles que liam as revistas especializadas em cinema e também as revistas
ilustradas.
Neste sentido é relevante pensarmos sobre o processo de produção e
distribuição das imagens de cinema. Os próprios estúdios cinematográficos eram os
responsáveis por tais materiais que eram produzidos para fazer a divulgação dos
filmes. Muitos fotógrafos foram contratados pelos estúdios como, por exemplo,
George Hurrel considerado o responsável pela criação da estética das imagens de
atores e atrizes na Era de Ouro de Hollywood. Trata-se de imagens que trabalham o
contraste entre claro e escuro criando certa dramatização, dando um ar de
sensualidade e glamour a esses artistas que eram o centro das atenções em
cenários limpos. Essas fotografias produzidas pelos fotógrafos contratados eram
adquiridas e distribuídas pelos estúdios para revistas de todo o mundo e por esse
motivo não era necessário dar crédito aos autores das imagens nas publicações.
Essas imagens foram apropriadas e utilizadas dentro das revistas da
Sociedade Anônima O Malho, inclusive para compor as propagandas de cigarro.
Segundo Walter Benjamin as técnicas de reprodução permitem que uma imagem
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seja utilizada em diversos meios, uma reprodução é capaz de colocar a sua cópia
em situações que não seriam possíveis para o original (BENJAMIN, 2012, p.12).
Assim, a imagem pode adquirir significados múltiplos o que vai depender do uso
que se fizer dela. As fotografias utilizadas nas propagandas de cigarros
provavelmente faziam parte das imagens produzidas e distribuídas pelos estúdios e
seu sentido original talvez não fosse os utilizados pela revista. Ao se apropriar da
imagem a revista a emprega em função do consumo do cigarro e para isso utiliza
também do recurso textual que orienta a leitura da mesma.
A utilização das imagens de atrizes, tanto pela indústria cinematográfica
quanto

pela

imprensa,

era

interessante

para

criar

o

processo

de

projeção/identificação entre as atrizes e o público. Esse processo se tornou possível
devido a produção de uma imagem de glamour criada para essas mulheres,
tratando-as como estrelas. Segundo John Berger o glamour é uma invenção
moderna, é o que torna um indivíduo invejável. “O estado de ser invejado é o que
constitui o glamour” (BERGER, 1999, p. 132-133). Dessa forma, o público não só
apenas se identificava com as estrelas, como queria se parecer com elas e a
propaganda explorava esse desejo mostrando que o glamour era consequência da
aquisição do produto usado pelas atrizes.
A propaganda comercial opera nesse sentido, ela associa o seu produto a
imagem de pessoas invejáveis a fim de criar uma opinião positiva sobre o objeto.
Segundo John Berger a propaganda não se refere ao presente, ela sempre fala do
futuro, ela propõe que nos transformemos ao comprar um produto (BERGER, 1999,
p.133).
A utilização de imagens de atrizes hollywoodianas nas propagandas de
cigarro pela parece relevante nesse sentido. Ao mostrar mulheres bonitas, de
sucesso e principalmente ao associar esses elementos ao uso do cigarro, a
propaganda propõe ao consumidor que ele promova uma autotransformação.
Apesar das atrizes serem distintas, e até representarem papéis totalmente
diferentes nos filmes elas apresentavam algo em comum: a imagem de elegância e
sensualidade. Assim, através dessas imagens, a propaganda insere no indivíduo
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uma insatisfação com sua condição atual sugerindo que, ao comprar o produto
anunciado, ele terá sua imagem transformada.
Utilizando-se de imagens de atrizes famosas nas décadas de 1930 e 1940,
imagens que incitam sensualidade e glamour e de textos que associam essas
mulheres, seus gestos e atitudes ao que há de mais belo e moderno, as revistas em
estudo, através de suas propagandas de cigarro, transformaram o ato de fumar em
uma experiência estética.

Estética essa que podia ser consumida tanto por

mulheres, ao pensar na transformação pessoal exercida ao consumir o cigarro,
quanto por homens que poderiam consumir imagens que incitavam sensualidade e
beleza.

Conclusão

As revistas ilustradas da Sociedade Anônima O Malho utilizavam para
compor suas propagandas indiretas de cigarro reproduções de fotografias de atrizes
em sua maioria hollywoodianas segurando um cigarro em uma das mãos. Os textos
que compunham essas propagandas sempre se referiam a essas atrizes como
mulheres elegantes e sensuais, atributos conferidos ao ato de fumar. O cigarro é
nessas páginas mais do que um produto, é um elemento simbólico. A partir da
utilização de imagens de atrizes a revista transforma o ato de fumar em uma
experiência estética marcada por gestos e atitudes que conferiam elegância,
glamour e sensualidade às mulheres. Estética que era possível de ser adquirida
após o consumo do cigarro. A propaganda utilizava-se então da ideia de
autotransformação do indivíduo ao consumir o produto.
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Wax hollandais: Um estudo de caso de consumo de moda e identificação
étnica
Dandara MAIA (UFRJ - PPGAV)1

As estampas híbridas do estilo euro-africano wax hollandais tornaram-se
parte da cultura tradicional africana, neste artigo demonstramos como elas
conectam-se com a identidade afro-brasileira. Os consumidores que buscam
afirmar sua identificação étnica, veem nos objetos de vestuário estampados, uma
maneira de se posicionarem politicamente.

Buscamos em blogs e revistas

eletrônicas artigos de indivíduos que compartilham suas experiências sobre os
processos de reconhecimento da estética negra. A moda como linguagem é capaz
de emitir mensagens, e os objetos de vestuários vêm sendo usados como uma
importante ferramenta nas mobilizações antirracismo.

Palavras-chaves: identidade afro, etnicidade, moda, objeto

Introdução

A escolha dos objetos que usamos em nossas vidas não é uma mera
seleção aleatória. "O objeto é o mediador entre o homem e o mundo" (MOLES, 1981
p.11), ele é o significante de enunciados mais profundo.

Os consumimos ou

produzimos por seus valores de signo, e, embora Lipovetsky (2008 p.171) se refira à
questão da posição social que os objetos nos conferem do ponto de vista da
hierarquia social, é possível fazer uma leitura deste posicionamento pelo prisma de
demarcações ideológicas e identitárias.

1

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
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Partindo deste princípio, um objeto de vestuário poderia ser usado como
linguagem na comunicação de demandas sociais, políticas antirracismo e
empoderamento. Na atualidade, através de plataformas digitais, grupos formados
por jovens negros, articulam campanhas que exigem mudanças de postura por
parte das empresas por uma maior representatividade.
A internet se torna o principal espaço de articulações políticas, que se
sobrepõe como feminismo e antirracismo. A internet é utilizada pelos indivíduos
para expressarem suas experiências pessoais de libertação de padrões estéticos
eurocêntricos, como alisamento do cabelo e a adoção do uso de penteados nagô e

rastafári. Dentro de grupos organizados na rede social Facebook, jovens negros
promovem debates ideológicos e compartilham conhecimento e notícias.
Ela se apresenta como espaço democrático, no qual as vozes ganham força
para emitir seus discursos. É ampla a crítica à Academia, tanto por ainda ser
bastante excludente quanto por, segundo muitas blogueiras, não acompanhar as
rápidas mudanças da sociedade (BARBOSA, 2016). Textos narram histórias pessoais
e procuram desconstruir as práticas racistas e representar suas histórias em
primeira pessoa, fortalecendo a luta através da massificação das tecnologias de
comunicação (SOARES; ROCHA, 2016).
O que começa no mundo virtual migra para os espaços físicos, através de
encontros, onde os membros dessas comunidades digitais podem se conhecer
pessoalmente. Os afroempreendedores comercializam em feiras de design e
gastronomia, suas produções de objetos que se relacionam com a cultura afrobrasileira. Uma verdadeira rede de mobilização para a afirmação da sua identidade
étnica. Reconhecemos a importância que as plataformas digitais possuem, e através
delas, buscaremos informações sobre os esses atores.
Posto isso, surge a indagação: Poderíamos, através do vestuário, expressar
a relação de pertencimento a um grupo? Os padrões criados no processo de
estamparia se constituem como uma linguagem têxtil, e através dos motivos2, que

2

No design de superfície, os motivos são definidos como os elementos decorativos que, repetidos, são a base de uma
padronagem. (EDWARDS, 2012 p.248)
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funcionam como palavras, ilustram histórias e simbologias de uma cultura
(EDWARDS, 2012 p.30). Essa imagem criada emite uma mensagem visual tanto para
o outro quanto para nós mesmos e pode ser um elemento de ligação entre o homem
e o mundo (JOLY, 2007 p.59).
O uso da imagem como documento de pesquisa torna-se importante como
produção de representações, costumes, percepções, como elementos que circulam,
interpelam, negociam (SCHWACZ, 2014 p.393). É um meio pelo qual as questões de
identidade e poder são representadas, contestadas e resolvidas (WEBSTER, 2003
p.24). As imagens que aqui utilizamos, não dão sinais dos contextos culturais e
sociais que estão inseridos, e que tipo de mensagem podem ser interpretadas a
partir delas.
Através da relação entre a roupa e o corpo se constroem significados, que
se associam com os processos de identidade. Vestir-se e seguir uma determinada
moda é um parecer figurativo ao "Outro" sobre a sua identidade. (KASTILHO, 2004
p.92-95). Vestir-se com a estampa africana é, em termos antropológicos, emitir uma
mensagem de declaração de sua identidade étnica, é expor sua posição e afirmação
social e empoderador para si mesmo.
Apresentamos este trabalho em duas partes. A saber, inicialmente em uma
contextualização histórica sobre a estamparia africana híbrida chama wax

hollandais da qual estamos tratando aqui, e sua associação com a África através de
uma tradição inventada, proposta por Éric Hobasbawm e Terence Ranger. Em
seguida um pequeno debate sobre a identidade étnica, discutida por Stuart Hall e
Lívio Sansone. Por fim, trataremos do mito de origem do objeto antigo proposto por
Jean Baudrillard e como esse se relaciona com a etnicidade na moda.

Wax Hollandais, o tecido híbrido africano

A padronagem africana se expressa através de diversas técnicas de
tingimento, tecelagem e estamparia. Essas chegaram ao continente africano através
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das muitas interações culturais entre, Ásia, Europa e África, anteriores ao período
colonial do século XIX. Os fios de seda usado nos trajes de gala etíopes, por
exemplo, são provenientes da China e as técnicas de impressão com bloco 3 se
desenvolvem primeiro na Índia. Em comum, essas padronagens possuem desenhos
detalhados com cores vibrantes, temas abstratos ou geométricos e por vezes
figurativos.
A estamparia feita com cera, era produzida em Java, parte integrante da
colônia das Índias Ocidentais do Império Holandês no século XIX, hoje conhecida
como Indonésia. A técnica, chamada de batik, é apontada como oriunda da Índia,
consiste em um processo que utiliza cera derretida aplicada ao tecido, com o intuito
de proteger a área no processo de tingimento. Os desenhos são revelados com o
dissolvimento da cera em água quente (PEZZOLO, 2009 p.187).
A indústria holandesa no séc. XIX sofria devido às guerras Napoleônicas, a
mecanização do processo artesanal do batik javanês se apresentava como uma
oportunidade de negócio. Ela possibilitaria a impressão em grande escala sem o
intenso trabalho manual exigido. A "La Javanaise" era máquina desenvolvida por
uma empresa holandesa, que mais tarde viria a se chamar Haarlem Cotton

Company. Essa máquina era capaz de reproduzir os desenhos manuais javaneses
imprimindo a cera nos dois lados do tecido (ELANDS, 2017)
Entretanto, a reprodução industrial não agradou a colônia indonésia. Os
consumidores locais não aceitaram as rachaduras resultantes do vazamento de
pigmento entre as veias da cera, produzidas pelas empresas europeias por
considerarem de baixa qualidade. (ARCHER, 2016). Ademais, o mercado local
desenvolvera novas formas de aumentar a produção e tornar seus produtos mais
baratos. Ainda se pode especular uma possível resistência aos produtos das
empresas colonizadoras.
Uma das teorias mais veiculadas é a de que esse tecido tenha chegado à
África através de soldados ganeses. Ao contrário do mercado javanês, as
rachaduras não teriam incomodado os soldados mercenários levados à Java para
3

Suporte feito de madeira esculpida com os desenhos, que é carimbado ao longo do tecido com tinta. (PEZZOLO, 2009)
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proteger a colônia. Quando retornavam à Gana (Costa do Ouro), eles levavam
consigo os tecidos estampados. Os holandeses e britânicos perceberam, assim, que
o fracasso poderia tornar-se um grande sucesso na África Ocidental (SPRING, 2012).
Entretanto, Nina Sylvanus (2016 p.60-63) e Helen Elands (2017) apontam que
esses tecidos foram introduzidos no mercado africano através do merchant
Ebenezer Brown Fleming. Ele teria investido na comercialização das imitações
produzidas pela Haarlem Cotton Company em um mercado já acostumado com os
florais de cores vibrantes indianos, o chintz, no Brasil conhecido como chita. Até o
início do século XX, a Haarlem seria a única empresa produzindo a estampa
encerada focada no mercado africano ocidental, e o único titular da tecnologia de
fabricação. A Van Vlissen & Co, hoje Vlisco, somente teria entrado na corrida
décadas depois, já no início do século XX. A empresa adquiriu diversas matrizes de
estampas, algumas das quais ainda são produzidas até hoje sob a categoria de
clássicos. Ao contrário, na versão sustentada por Spring, (2012 p.78), Fleming que
teria copiado os designs holandeses da Vlisco.
O encerado holandês, nesta ocasião, tornara-se tão popular que diversas
empresas europeias investiram na sua produção entre os séculos XIX e XX.
Diferentes influencias foram usadas nos primeiros desenhos feitos por designers
masculinos, que nunca haviam visitado a África. Inspirações nas correntes
estilísticas em voga e fontes coletadas em museus sobre arte africana eram
interpretadas pelas ideias sobre primitivismo da época e formavam o material no
qual os desenhos eram baseados (SYLVANUS, 2016 p.65). Esse estilo recebeu
diversos nomes como wax hollandais e Dutch wax. Em Moçambique ele é conhecido
como capulana, em Togo como pagne e em Gana, como mummy cloth.
É importante destacar o papel central que os tecidos desempenham na
cultura africana. De acordo com Spring (2012), eles foram usados como moeda
corrente, do mesmo modo que conchas e alguns tipos de metais. Além disso, os
tecidos são verdadeiros textos imagéticos, podem ser usados para contar histórias.
Neles são estampadas imagens representacionais de provérbios, fábulas, desenhos
com cunho educacional e comemorativos. As cores também carregam significados
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filosóficos, podem representar status social, idade, orientação tribal e estado civil
(HOWARD; SARPONG; AMANKWAH, 2012 p.611)."Tecidos podem, às vezes, oferecer
meios de entender a história religiosa, política, social ou militar de povos africanos
na ausência de um relato histórico escrito detalhado" (SPRING, 2012 p.33).
Howard, Sarpong e Amankwah (2012 p.611) afirmam, em sua pesquisa
sobre os processos de significação de tecidos em Gana, que entre as décadas de 60
e 70 as estampas enceradas recebiam nomes que representavam crenças e
práticas culturais dos ganeses, um sistema totalmente diferente do europeu - e
brasileiro - que classifica as estampas por referências numéricas. Acrescenta que
mulheres construíam guarda-roupas inteiros de acordo com os nomes que os
tecidos recebiam. Eles eram usados para provocar e insultar os rivais, declarar seu
amor, ou emitir uma mensagem do lugar social que se queria alcançar. Esses
dados demonstram a força da simbologia e das tramas entre os povos africanos, e
explica a razão pela qual as empresas europeias tiveram que se adaptar a fim de
agradar seus novos consumidores.
Elas perceberam bem cedo a importância que as sociedades africanas
atribuíam aos tecidos, quantas simbologias e histórias são contadas através destes.
De forma intencional, modificaram os desenhos das estampas, se apropriando
dessas simbologias e as incorporando aos seus designs. A estampa da Figura 1
representa riqueza e bem-estar, e faz alusão à dança senegalesa ventilateur.
A Vlisco, é uma das poucas empresas, junto com ABC que continuam em
operação desde o séc. XIX. Suas táticas de distribuição e marketing contribuem
muito para a construção de um imaginário sobre o wax hollandais que o tornou
reconhecido pelo mundo como a “estamparia africana”. Desde o início do séc. XX
esses tecidos são comercializados por agentes locais, principalmente mulheres,
com licenças hereditárias (em Togo conhecidas como Nana Benz). Esse sistema de
vendas em muito contribuiu para estreitamento dos laços entre os tecidos e as
sociedades africanas. A intensa circulação do estampado encerado pulverizou o seu
uso e influenciou na assimilação do tecido nas culturas africanas. O wax hollandais
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é adotado por designers de moda e artistas plásticos africanos, além de
afrodescendentes na América do Norte.
A grande competição entre estamparias europeias, principalmente após a
Segunda Guerra Mundial e o crescimento da presença chinesa na África nas duas
últimas décadas aumentam a preocupação da Vlisco em diferenciar os seus
produtos da concorrência. A cópia dos designs exclusivos é uma preocupação da
empresa, que desde 1963 estampa a frase “Guaranteed Dutch Wax Vlisco”, em cada
uma de suas peças (ARCHER, 2016). Posto isso, uma padronagem que se
desenvolveu a partir da apropriação dos dados culturais javaneses e mais tarde das
simbologias e cartela de cores vibrantes dos povos africanos poderia ser
considerada propriedade de uma empresa? Quais elementos plásticos desses
desenhos os conferem autonomia para serem reinterpretados por quaisquer
pessoas?

Figura 4 Estampa wax hollandais ventilateur. Séc. XX
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Ao longo desse tempo o tecido passou por diversas e rápidas
transformações,

mesclas

e

intercâmbios

culturais.

Tal

indústria

foi

sistematicamente associada com a cultura africana tanto pela Vlisco, como por
designers e jornalistas de moda, no geral sem se demonstrar especificamente a que
culturas e as quais grupos étnicos. Podemos inferir então que essas inculcações
simbólicas estabelecem uma conexão imediata dos usuários dessas estampas com
um passado original, primitivo, puro e artesanal. Isto se deu de tal forma que se
torna difícil dissociar ou mesmo explicar em que momento precisamente ele se
tornou tão importante.
É justamente nessa imprecisão do princípio, que se estabelece uma
tradição inventada. As fronteiras borradas do tempo dão margem a construções de
raízes metafóricas, distorcem o passado, mas tornam-se realidades em si mesmas.
“Uma organização moderna geralmente afirma ser o oposto do novo, ou seja, estar
enraizada na mais remota antiguidade, e o oposto do construído” (HOBSBAWM;
RANGER, 1997 p.22)
Nina Sylvanus (apud FELSENTHAL, 2012) considera mais importante do que
saber se as estampas são tradicionais ou africanas, o fato de serem considerados,
em lugares como Togo e Costa do Marfim, como cosmopolitas e internacionais.
Mesmo conhecendo a intrincada história desses tecidos, muitos investem um capital
considerável na aquisição dos artigos produzidos na Europa - cinco metros de tecido
vendido pela Vlisco podem chegar a custar cem libras - em detrimento dos
produzidos pelos chineses ou em território africano.
Uma tradição inventada não é necessariamente uma falsa história. São
desenvolvimentos complexos, presentes, principalmente em sociedades modernas,
que passaram por processos de colonização, interações forçadas e homogeneização
de suas culturas. Os resultados são produções culturais híbridas, interseções de
diversas temporalidades históricas, a justaposição entre o moderno e o tradicional
(CANCLINI, 1990 p.71). Tais criações serão inteiramente novas, e beberão nas fontes
tradicionais como forma de legitimação, porém carregam os desenvolvimentos
sociais da modernidade.
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Em meio ao caos e à incompreensão sobre outro é reconfortante ser
reconduzido à uma tradição sedimentada e segura, e isto se dá no Brasil. O olhar
ocidental sobre a África, plural e extremamente complexa, insiste na
homogeneização e na ideia romântica de que o que lá se produz é antigo e aonde a
tradição permanece imaculada pelo tempo. Os sistemas culturais, entretanto, são
móveis (LARAIA, 2006), e as estampas enceradas holandesas foram absorvidas, são
usadas como presente de cortejo e até fazem parte de rituais na forma de vestes
funerais.
O que nos chama atenção é de que maneira uma imagem tradicional pode
reconduzir um grupo à sua identidade étnica. Quais valores são projetados nesse
objeto têxtil, que embora seja recente, cria um passado e constrói pontes entre
territórios da etnicidade.

Etnicidade e mito de origem

A moda como fenômeno sociológico reconhecido pela efemeridade se vê,
através do uso da estamparia wax hollandais no Brasil, como ferramenta de
emergências identitárias e associada às imagens de tradição e patrimônio cultural.
O que pareceria incongruente pode, desta forma, ser explicado através etnicidade.
As identidades do sujeito pós-moderno são múltiplas, fragmentadas. Essa é
uma mudança essencial à concepção anterior sociológica do eu interior estável, que
negocia com alteridade. Esse novo processo produz identidades móveis
atravessadas por antagonismos sociais, que criam uma variedade de identidades
(HALL, 2001 p.12).
Por esta razão se põe como uma das dificuldades da pesquisa, o estudo de
identidades dos atores sociais envolvidos tanto na produção como no consumo de
produtos de vestuário, que utilizam o wax hollandais como tecido estampado
principal. Optamos por trabalhar o conceito de etnicidade, que concentra o estudo na
relação do sujeito com o pertencimento a um grupo. Mesmo com diversas correntes
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de pensamento, a interacionista é a que mais se aproxima de um esclarecimento.
Barth (apud POUTIGNAT & STREIFF-FENART, 1997 p.141) o define como "uma
organização social que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que
se acha validade na ativação de signos culturais". As roupas são, como qualquer
objeto, uma materialização de signos culturais.
As seis características de Anthony Smith citadas por Jonathan M. Hall (2000
p.25) são também bastante explicativas para entender o que é etnicidade, dentre
elas, podemos destacar a conexão com um território e o mito de origem como as
mais distintivas. Lívio Sansone (2005 p.25) acrescenta "o modo de administrar a
aparência física negra e o uso de traços culturais da tradição”, como alguns dos
fatores que baseiam a etnicidade negra brasileira. Ainda, que a identidade negra
está associada com usos específicos do corpo, e através da aparência os indivíduos
reconhecem a si mesmos. Uma imagem e uma estética negra fortalecem os laços
entre os membros desse grupo étnico. De fato, ainda não há uma definição
conclusiva para o conceito, entretanto tomaremos o mito de origem como ponto de
partida.
Segundo Baudrillard (2002, p.83), o objeto antigo é aquele que tem a função
do resgate cultural e de significar o tempo. E por representar aquilo que foi, o objeto
alude ao mito de origem, da mesma forma que se dá a etnicidade. Dentro desta
definição, o autor estende esse sentido aos objetos que chama de "exóticos“,
aqueles que pertencem à um espaço e tempo estranho ao homem ocidental. Como
explica Sansone (2005 p.10) “étnico” substitui termos como exótico, raro e diferente.
Uma estamparia que se relaciona com uma origem na tradição africana, é um objeto
étnico, pois funciona como um resgate cultural, significando o tempo e a história.
O padrão wax hollandais estampado em algodão é importado de países,
como Angola, Benin e Moçambique por designers das marcas brasileiras Nzinga,
Okan Benin e Baobah, estabelecendo uma conexão com o território africano.
Também o discurso emitido por estas marcas, através de suas plataformas digitais,
exprime uma intenção de relacioná-las com a África, unindo estes países com o
Brasil através da estampa e modelagens nacionais. Por último, mas não menos
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importante, todos os modelos - manequins - que posam para as fotos de divulgação
são exclusivamente afrodescendentes com cabelos crespos, tranças nagô ou
rastafári, como podemos ver nas Figuras 2 e 3.
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Figura 5 Conjunto Semba – Nzinga. Fonte: Site Figura 6 Okan Benin. Fonte: Página do Facebook
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Através de observação não sistemática no mercado de trabalho,
percebemos que não é recorrente na indústria da moda brasileira, empresas
declararem as origens dos insumos que abastecem suas fábricas e lojas. Portanto,
a comunicação da origem dos tecidos sugere que esta prática tenha intencionalidade
de estabelecer uma conexão com o território original da etnia afro-brasileira. A Miss
Brasil Raissa Santana posou para um editorial de moda com roupas somente de
empresas que, segundo o site UOL, remetiam ancestralidade negra. Na Figura 4,
uma das fotografias do ensaio em que a Miss Brasil usa vestido da marca Baobá
Brasil.
A questão da representatividade também é pauta importante do movimento
negro, cobrando as empresas que empreguem mais modelos negros em
campanhas publicitárias. "A identidade, até certo ponto, tem-se dado no campo das
mercadorias, criado pelo uso de objetos comercializados sob a forma de
mercadorias de produção étnica." (SANSONE, 2004 p.15). Muitas empresas têm
aderido à essa pressão, como a marca de cosméticos Avon e sua campanha estrela
pela cantora Karol Conká.

Figura 7 A miss Brasil Raissa Santana usa vestido Baobá. Fonte: UOL Moda
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O fluxo de produtos destinado ao público “afro” é cada vez maior,
especialmente para os jovens. Muitos são importados, em sua maioria produtos de
moda e beleza, que podem chegar a custar quinhentos reais em campanhas
estreladas por mulheres negras famosas (TONDO, 2015). Esse crescimento do
mercado é um processo do início dos anos 2000 e que ganha força na atualidade,
principalmente pela forte campanha feita por bloggers e youtubers com dicas de
tratamentos e maquiagem para a pele negra e moda e relatando a chamada
transição capilar.
Luana Helena Uessler (2016), em seu artigo Transição capilar:
empoderamento através da estética no blog Girls on road, define a transição capilar
não somente como o momento do abandono da química de alisamento, mas
também como o entendimento da beleza do próprio cabelo. Ela ainda conta como se
sentia diferente das outras meninas de seu colégio e que, ao alisar seu cabelo,
sentiu-se abandonando suas raízes. Luana aponta as grandes mídias como
corresponsáveis seu embranquecimento.
Em outro blog famoso por seus artigos dedicados ao empoderamento
negro, o Blogueiras Negras, Rebeca Nascimento (2016) faz um relato sobre seu
processo de transição. Após anos de alisamento, a blogueira conta como o contato
com o feminismo negro a fez refletir sobre sua autoestima. Rebeca conta que
precisou da transição para se reconhecer como mulher negra e associa sua
experiência com o reconhecimento de sua própria identidade.
Robin Batista (2016) refuta as críticas ao "movimento tombamento"
(busca da auto valorização através da estética negra, principalmente na moda) em
seu artigo no site Geledés. Ele atribui à exploração branca, desde a colonização
africana, grande contribuição para a inferiorização dos atributos fenotípicos do preto,
bem como os culturais. Através do racismo, acrescenta, fixou-se no imaginário da
sociedade brasileira, que somente embranquecendo-se, o que ele nomeia como
autoviolência estética, poderíamos ser "menos piores".
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Esse posicionamento de autores negros expõe uma corrente de
pensamento que percebe a imagem e moda como uma forma de combate ao
racismo. O artigo “Geração do Lacre” da Revista Trip define a “geração tombamento
“com uma mistura de afirmação da ancestralidade negra com criação e recriação.
Esse movimento acontece em um contexto que utiliza a música, as artes e a moda
para fazer uma amalgama da cultura africana com futuro (RIBEIRO, 2016).
A comunidade jovem negra atua na internet, em feiras e festas que
promovem a música negra. A moda se apresenta, em cada um desses espaços,
revelando a sua importância na comunicação de mensagens e como geração de
capital. Nesse contexto encontra-se a padronagem encerada euro-africana. Uma
imagem materializada em tecido e construída como vestuário, que articula o
tradicional com o moderno. Inserida em uma lógica de mercado cultural, na qual
exerce papel fundamental como política de afirmação identitária.

Considerações finais

Percebemos assim, que existe uma relação estreita entre expressão da
identidade étnica e o consumo de produtos. Observa-se um peso crescente dos
mercados que lidam com as sensibilidades e estética dentro da sociedade.,
resultando em um expressivo trabalho de integração da arte no universo
consumista (LIPOVESTKY; SERROY, 2014). O aspecto hedonista e emocional do
consumo modifica as relações da sociedade com os objetos. Não limitam-se ao
prazer em um consumo desenfreado, mas em todo um universo de bem-estar, que
envolve a sociedade em movimentos por questionamento de padrões de beleza e
comportamento.
O crescimento do acesso ao consumo da população negra4 exige das
empresas uma mudança de postura, isso inclui os aspectos de representação.
Desperta a vontade por um protagonização do discurso e da produção industrial do
4

Dados do IBGE publicados pelo jornal O Dia (2015).
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vestuário de moda. Em uma sociedade em que cada vez mais se modifica o
exercício da cidadania, se obtém as respostas muito mais rapidamente do consumo
privado e da comunicação de massa (CANCLINI, 1999 p.37).
A globalização, as produções e meios de informação transnacionais
abrem espaço para olhares sobre movimentos que acontecem em outros países. A
internet, principalmente, funciona como uma rede de debate de interesse. Canclini,
(1999 p.56) já defendia a construção de alternativas deveriam ser feitas também em
meios eletrônicos, por alcançar as maiorias.
Os objetos que evocam as etnias ganham cada vez mais força de
representação junto ás reivindicações digitais. O wax hollandais esculpido em
vestuário carrega as simbologias a ele imputadas e, no Brasil, somam-se as
significações de luta antirracismo, representatividade e celebração da beleza negra.
Há que se debruçar sobre este e outros objetos como maneira de compreender
como padronagens podem ser utilizadas nas mobilizações de um grupo, como as
que ocorrem no Atlântico Negro.
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Uma marca em construção: as ações de comunicação e marketing da La
Cinquième e do Canal Futura (1994-2002)
Wellington Amarante OLIVEIRA (UNESP/Assis)1

Resumo: Os anúncios publicitários são parte inerente aos modelos
televisivos no mundo. No Brasil, a propaganda não somente patrocinou as primeiras
imagens televisivas, como foi a grande responsável pelo seu desenvolvimento. Na
França, onde a televisão se estruturou inicialmente a partir do monopólio público, a
publicidade teve de aguardar até os anos 1960 para virar rotineira nas telinhas. Na
década de 1990, duas experiências distintas em televisão educativa ganharam a
França e o Brasil. Em terras francesas surgiu, em 1994, a emissora pública La

Cinquième. Em 1997, pelas mãos da iniciativa privada brasileira, nasceu o Canal
Futura. As duas emissoras buscaram ao longo de suas trajetórias construir perante
seus públicos a imagem de emissoras do conhecimento e encontraram na
publicidade uma importante ferramenta. Este trabalho busca analisar históricocomparativamente as ações publicitárias realizadas pela La Cinquième e pelo Canal
Futura e compreender a repercussão dessas ações na construção da imagem de
emissoras do conhecimento e na viabilização de seus negócios televisivos.

Palavras-chaves: Televisão; Publicidade, Comunicação, Marketing, Imagem.

Introdução

No contexto de globalização econômica e liberalismo político que marcou a
última década do século XX, tanto na França quanto no Brasil, as emissoras
televisivas, na condição de empresas, buscaram utilizar as ferramentas mais
1

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Faculdade de Ciências e
Letras, Assis, sob a orientação do Dr. Áureo Busetto. Projeto Financiado pela FAPESP. Processo FAPESP 2013/17906-2. Email: prof.amarante@gmail.com
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modernas da comunicação e do marketing para atingir seu público-alvo. Essa busca
não era privilégio das emissoras generalistas, comerciais ou públicas, mas de
qualquer emissora inserida no campo televisivo que precisasse atingir um
determinado público. Pensar as estratégias de comunicação utilizadas pelas
emissoras educativas nos anos 1990 colabora para compreensão de seu papel
frente à Sociedade do Conhecimento. Mas antes de adentrarmos na análise
histórico-comparativa

das

campanhas

publicitárias

destacaremos

algumas

características gerais de cada uma das emissoras.

Canais educativos: La Cinquième e Futura

A criação da La Cinquième, em 1994, ocorreu após um período de forte
desregulamentação da televisão francesa classificado por alguns autores como
“onda liberal” (SAUVAGE; VEYRAT-MASSON, 2012, p.198). As discussões que
cercaram o projeto foram realizadas sob a presidência do socialista François
Mitterrand, iniciadas no governo do primeiro-ministro Bérégovoy, mas efetivamente
concretizadas pelo primeiro-ministro, conservador, Édouard Balladur, que defendia
que o canal fosse um projeto de educação popular e parceiro do mundo do ensino
(HOOG, 2010, p.80). Essa ambição traduzia-se em três princípios: ser uma
ferramenta pedagógica complementar ao setor educativo, um canal de serviços e
um instrumento para a formação de adultos (VEYRAT-MASSON, 1999, p.212). Como
se pode notar a La Cinquième nasceu com objetivos amplos: nas palavras de
Balladur, seu papel seria o de ajudar na difusão do conhecimento2. Com o intuito de
veicular um conteúdo mais cultural e reflexivo, a grade de programação inaugural
da emissora contava com programas sobre saúde, educação, documentários e jogos
educativos (SAUVAGE; VEYRAT-MASSON, 2012, p.254). Além disso, dotava-se de
uma programação voltada ao mercado de trabalho e o desafio de testar as primeiras
experiências com a internet e a convergência tecnológica (VALENTE, 2008, p.159).
Reportagem na televisão francesa sobre a inauguração da Cinquième. Disponível em http://www.ina.fr/video/CAC94107702
23/07/2014.Acesso realizado em: 23/07/2014.
2
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Durante os primeiros anos de veiculação, a emissora dividiu o sinal com o canal
franco-alemão ARTE, sendo transmitida nos períodos diurno e vespertino, com
início às 6 horas da manhã e encerramento às 19 horas.
Historicamente, as experiências educativas no campo televisivo brasileiro
foram marcadas por ações isoladas, fragmentadas e financeiramente frágeis. Na
década de 1990, existia um modelo de televisão educativa estagnado, em crise, e, há
tempos engolido pela TV comercial. O futuro do segmento não parecia ser nada
promissor e, em alguns casos, sobreviver às inúmeras alterações políticoeconômicas já poderia ser considerado uma vitória para essas emissoras. As crises
políticas e orçamentárias vivenciadas pela TV Cultura de São Paulo e pela TVE do Rio
de Janeiro, em meados da década de 1990, ilustram de forma dramática tal
situação.
Em 22 de setembro de 1997, com o objetivo de fazer frente à essa realidade,
surgiu o Canal Futura. Fruto da parceria da Fundação Roberto Marinho (FRM) com
outras 14 instituições privadas, a emissora era, sem sombra de dúvidas, o maior
exemplo da ousadia e da ambição da Fundação na área educativa. A nova emissora
pretendia superar, em tamanho e alcance, todos os outros projetos de sucesso até
então desenvolvidos ao longo de suas duas décadas de existência, como o Telecurso
2º Grau e o Telecurso 2000. Apesar de ambições maiores, não houve uma ruptura
com o passado. Pelo contrário, as bases para a existência do Canal Futura estavam
assentadas justamente nas experiências anteriores. Tais experiências propiciaram
a FRM uma determinada maneira de agir, que dizia respeito à proposição e
execução de seus projetos, à busca por estabelecer parcerias e convênios com
outras instituições ao aproveitamento de uma estrutura pré-existente e, sobretudo,
pelo fato de saber transformar e reaproveitar seus projetos.

As campanhas publicitárias de inauguração

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Selecionamos as campanhas publicitárias inaugurais da La Cinquième e do
Canal Futura, pois estas ações podem ser consideradas o marco inaugural da
construção das emissoras enquanto uma marca atrelada ao conhecimento. Ao
analisar as duas campanhas de forma histórico-comparativa buscamos identificar
os elementos centrais que colaboraram nesse processo.
A La Cinquième, foi inaugurada no dia 13 de dezembro de 1994. Além da
uma campanha veiculada nos mais diversos meios de comunicação franceses o
início da trajetória da emissora nas telinhas contou com uma grande celebração. No
Brasil, quase três anos depois, em 22 de setembro de 1997, surgiu o Canal Futura.
Diferentemente, da emissora francesa, o Futura iniciou suas transmissões sem
nenhuma festa inaugural, mas com uma ampla repercussão nos meios de
comunicação brasileiros.
Pouco antes de sua inauguração, a La Cinquième lançou uma grande
campanha publicitária. Concebida por Daniel Robert, da agência SNC, tinha por
objetivo dar notoriedade ao surgimento da nova emissora.3 No dia 09 de dezembro
de 1994, o âncora do JA20h, Bruno Masure, informou que a campanha seria
divulgada na imprensa escrita, no rádio e na televisão.4 Na imprensa anúncios
estampavam uma mesma mensagem: “Eduquemos! É um insulto? (figura 1).

Figura 1 – Campanha publicitária de La Cinquième (1994)
Fonte: LA CINQUIÈME. Regards sur la télévision du savoir da la formation et de l’emploi. 1997, p.18.

Os anúncios que traziam a questão provocadora com diversos rostos
estampados parecem ter funcionado de forma satisfatória. Relatórios internos da La
3
4

LA CINQUIÈME. Regards sur la télévision du savoir da la formation et de l’emploi. 1997, p.18. Arquivos France Télévisions.
Vídeo disponibilizado em http://www.ina.fr/video/CAB94107065. Acesso em: 17 de agosto de 2016.
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Cinquième apontam que a campanha foi um sucesso e atingiu uma taxa de
reconhecimento de 84%.5
No dia 13 de dezembro de 1994, entrava no ar a La Cinquième. A cerimônia
de inauguração, transmitida ao vivo a partir das 18 horas, direto do Museu do
Louvre, em Paris, contou com a presença do primeiro-ministro Édouard Balladur,
do presidente da emissora, Jean-Marie Cavada e, de centenas de crianças oriundas
de toda a França. Na tela, assistiu-se a um espetáculo de luzes: o recinto tomado
por meninas e meninos que seguravam e movimentavam cada um(a) sua lanterna,
apontando-as para cima como se os feixes de luz pudessem atingir as paredes de
vidro da grande pirâmide do museu, enquanto uma menina atravessava o salão
segurando o símbolo da nova emissora, como se fosse uma atleta a portar a tocha
olímpica. Alguns metros depois, a menina passou o símbolo para a multidão de
crianças, que o fizeram deslizar sobre suas cabeças, de mão em mão, até chegar ao
outro lado do salão, quando, então, um jovem menino caminhou sozinho com o
símbolo por mais alguns metros até repousá-lo em um pedestal que estava na base
de um grande telão. Nesse momento, o canhão de luz que acompanhou todo o
trajeto se apagou, restando apenas o brilho das inúmeras lanternas e, em coro, as
crianças iniciaram uma contagem regressiva que, após cinco segundos, se encerrou
para a explosão de alegria de todos os presentes. Nascia a La Cinquième.6
Seja pela campanha veiculada nos meios de comunicação, que destacavam
o seu papel educativo/formativo, seja pela grandiosa cerimônia de inauguração,
ocorrida em um os principais símbolos do conhecimento francês, o Louvre, a La

Cinquième deixou o seu recado para os telespectadores e para os concorrentes,
queria ser uma emissora do conhecimento.
O Canal Futura foi lançado durante a TV Link, evento de negócios do
mercado televisivo. Durante a cerimônia, o vice-presidente das Organizações Globo,
João Roberto Marinho, destacou a participação dos parceiros da iniciativa privada.
Em suas palavras:
LA CINQUIÈME. Regards sur la télévision du savoir da la formation et de l’emploi. 1997, p.18. Arquivos France Télévisions.
Trecho audiovisual veiculado pela La Cinquième. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=586sT6avkYI. Acesso
realizado em : 19/09/2014.
5
6
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Até há algum tempo, se dizia que a obrigação dos empresários era criar
empregos e gerar impostos. O Brasil mudou, e o mundo também. Hoje, é
necessário ir além, assumir responsabilidades sociais em favor do povo.
Nesse momento, estamos assumindo essa obrigação no campo da
educação a distância.7

A empresa responsável pela campanha publicitária de inauguração do
Canal Futura foi a agência Standard, a produção dos filmes ficou a cargo da
Conspiração, com a direção de Claudio Torres. Na peça, intitulada, Vencedores,
foram gravados depoimentos de mais de 20 personalidade, entre eles: “Luis
Fernando Veríssimo e Rachel de Queiroz, a apresentadora Hebe Camargo, as atrizes
Camila Pitanga e Eva Wilma, os atletas Tande e Oscar e o cineasta Arnaldo Jabor.8
Além dos filmes para a televisão a “parte impressa da campanha terá anúncios de
jornal e revista que mostram com grafismos, uma TV transferindo conhecimento
por meio de símbolos, e nos quais predomina as cores verde e amarelo”.9

O conhecimento como um valor

O processo de construção da imagem de “canal do conhecimento” perdurou
ao longo de toda a trajetória inicial da La Cinquième e do Canal Futura. Desde o
projeto inicial de identidade visual, passando pelas ações publicitárias que
buscaram cristalizar uma determinada imagem das emissoras frente ao público é
notável e perceptível o esforço por parte das emissoras.
Esse processo recebeu o apoio imprescindível das áreas de comunicação e
marketing. O espaço ocupado por este setor dentro do organograma das emissoras,
bem como o investimento realizado em ações e campanhas publicitárias, revelou
uma preocupação que estava para além da organização de uma grade de

7

O Globo. “Congresso marca o lançamento do novo canal Futura, distribuído através da Net”. 25/29/1997.
Blues Bus. “Conspiração filma nesse momento no Rio campanha da TV Futura”. 09/09/1997.
9
Meio & Mensagem. “Depoimentos gravados”. 15/09/1997.
8
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programação educativa. Tanto a La Cinquième quanto o Canal Futura estavam muito
preocupados em serem reconhecidas pelo público telespectador como marcas
associadas ao conhecimento.
Da parte da La Cinquième, para além das campanhas publicitárias, essa
preocupação com a imagem transparecia nas numerosas pesquisas de audiência
dirigida encomendadas pelo canal. Nessas enquetes eram frequentes perguntas
que buscavam avaliar o impacto da imagem da emissora sobre o público. Em outras
palavras, para a emissora era importante que a sua missão educativa fosse
reconhecida por todos os setores da sociedade, mesmo e, por que não dizer,
sobretudo, por aqueles setores que não faziam parte de sua audiência cativa.
Esse reconhecimento e legitimação seriam importantes à medida que a
emissora crescia e apresentava novos projetos à sociedade. Uma dessas iniciativas,
por exemplo, foi um projeto de associar a marca da La Cinquième a produtos
educativos produzidos por terceiros. Pelo projeto, a La Cinquième colocaria seu logo
em produtos, tais como jogos educativos, livros, brinquedos entre outros artigos,
funcionando com uma espécie de chancela àqueles produtos e como uma bússola
para os pais se guiarem em meio ao mar de produtos que se apresentavam, como
educativos, nas prateleiras das lojas.
Um dos exemplos, foi o jogo educativo, para computadores, La Panthère

Rose: passeport pour le danger, produzido pela BMG Interactive em 1996, o jogo
prometia uma verdadeira aventura do conhecimento para as crianças. Mas apesar
de se apresentar muito atrativo para os pais – com anúncios veiculados na grade de
programação da própria emissora – o jogo sofria com a resistência de algumas
crianças, sobretudo quando comparado aos jogos comerciais. Na edição do dia 19 de
abril de 1998 do programa Arrêt sur Images, dedicada a debater o papel dos
videogames, o convidado mirim Hugo ao ser questionado se ele jogaria aquele tipo
de jogo, ele rapidamente respondeu que não, pois o jogo teria poucos movimentos.
Apesar da crítica do jovem, o jogo educativo havia vendido até a data de transmissão
do programa cerca de 2 mil unidades na França, conforme informou a jornalista
Emmanuelle Walter, número significativo para o gênero educativo.
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No caso do Canal Futura, o trabalho de divulgação, interna e externa, nos
veículos das Organizações Globo era intenso, sobretudo, considerando que a
principal contrapartida para o investimento milionário dos parceiros no canal era a
difusão de sua imagem em todas as campanhas da emissora.
No âmbito da divulgação externa, podemos destacar o alto nível de
qualidade das peças publicitárias e anúncios, que tinham por objetivo, apresentar o
Futura como o “canal do conhecimento”, o “canal da descoberta”. Essas campanhas
publicitárias foram reponsáveis pela construção e reconhecimento da imagem da
emissora ao longo dos anos, tendo um impacto positivo inclusive, em parcela da
população que não tinha acesso ao canal, mas que sabia de sua existência, e de
seus objetivos educacionais, pelos anúncios nos jornais, no rádio e na televisão.
Na segunda campanha publicitária da La Cinquième, o aparelho televisor foi
a estrela principal. A campanha realizada pela agência DDB Arts tinha por objetivo
ampliar a audiência da emissora incentivando novos telespectadores a conhecer o
canal. Foram produzidos três anúncios distintos cada um deles representando uma
das linhas da programação da La Cinquième: educação, descoberta e conhecimento.
O anúncio sobre o conhecimento, por exemplo, apresentava um par de meias de
frente a um aparelho televisor, com a tela iluminada, e nos dizeres: “2 metros. Esta
é a distância máxima que separa cada francês do conhecimento” (figura 2).10

10

LA CINQUIÈME. Regards sur la télévision du savoir da la formation et de l’emploi. 1997, p.18. Arquivos France Télévisions.
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Figura 2 – Campanha publicitária 1995 da La Cinquième
Fonte: Arquivos France Télévisions

Essa campanha fomentou um discurso engajado sobre o papel da televisão
frente aos problemas sociais. E consequentemente, sobre o papel do conhecimento
na superação desses problemas.
No caso do Canal Futura a ênfase no “conhecimento” também persistiu nas
campanhas publicitárias seguintes. Essa estratégia transparece nos relatórios
internos e balanços das ações desenvolvidas pela área de comunicação e marketing
da emissora:

A campanha do 3º ano do Canal Futura visa focar o nosso conteúdo
educativo, onde desenvolvemos o conceito de um canal de televisão útil no
dia-a-dia do espectador e que ensina de forma diferente e inusitada. O
Futura completou três anos anunciando “Uma TV como você nunca
imaginou”. Assim é o Canal Futura. Uma TV que foi desenvolvida para
ampliar o conhecimento através de programas que oferecem a
educadores, crianças e adultos, estudantes e trabalhadores, novas
maneiras de aprender e ensinar (grifo do autor).11

11

FUTURA. Três anos do canal do conhecimento. Rio de Janeiro, 2000.
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No dia 12 de abril de 2001, por exemplo, foi publicado um anúncio de
meia página no jornal O Globo que tratava da estreia da nova temporada do
programa Umas Palavras12, atração comandada por Bia Corrêa do Lago, dedicada a
entrevistas com escritores. No programa que seria levado ao ar no mesmo dia do
anúncio, o entrevistado seria o cantor e compositor Chico Buarque (figura 3).

Figura 3 – Publicidade do programa Umas Palavras

Fonte: FUTURA. Quatro anos de canal do conhecimento. 2001.

As últimas linhas do anúncio traziam uma descrição que ressaltava a
participação de grandes nomes da literatura e da música:

Um programa de entrevistas com Bia Corrêa do Lago, onde Chico
Buarque, Luís Fernando Veríssimo, Titãs, Ferreira Gullar, João Ubaldo
Ribeiro, Zuenir Ventura, Nelson Motta, Nélida Piñon, Paulo Coelho, José
Saramago e outros importantes nomes da cultura falam de si mesmas, do
processo criativo e do uso da língua portuguesa.13

O seleto rol de entrevistados de Bia Fonseca Corrêa do Lago era o
elemento legitimador do programa. Note que mesmo estes nomes não fazendo
parte do casting permanente da emissora, a sua participação especial, em um
programa específico, já era motivo de celebração e notadamente de publicidade ao
12

Inaugurado em 2001, “o programa acompanha o bate-papo de Bia Fonseca Corrêa do Lago com as maiores personalidades
da literatura e da música brasileiras, muitas vezes recebendo também convidados internacionais como José Eduardo
Agualusa, Mia Couto, Mário de Cavalho e Jostein Gaarder. As entrevistas ressaltam a maneira como cada um produz seus
trabalhos, revelando a relação que os autores travam com as infinitas possibilidades da Língua” (FINGUERUT & SUKMAN,
2008, p.215).
13
FUTURA. Quatro anos de canal do conhecimento. 2001. p.3

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

grande público, cumprindo não somente a contrapartida de divulgação que cabia a
emissora junto aos parceiros, como também reforçando a imagem de “canal do
conhecimento”.

Considerações Finais

Em suma, a análise histórico-comparativa das ações publicitárias da La

Cinquième e do Canal Futura, permite-nos afirmar que as duas emissoras
buscaram ao longo de sua trajetória construir uma imagem ligada ao
“conhecimento”. O que revela a importância dos usos do “conhecimento” às
vésperas da entrada no século XXI.
A partir da análise realizada não podemos desconsiderar o impacto da área
de comunicação e marketing na trajetória inicial da La Cinquième e do Canal Futura.
Percebe-se que o setor buscou, ao longo dos seus primeiros anos, construir uma
imagem e uma identidade para as emissoras ligada ao conhecimento. No caso da

La Cinquième, buscou-se demonstrar toda a potencialidade de uma televisão
voltada à educação, ao conhecimento, em oposição as outras emissoras abertas,
sobretudo as comerciais. No Futura, o que se pretendia era criar uma imagem de
uma emissora que possuísse todas as qualidades que a televisão educativa pública
tradicional era acusada de não possuir e, se possuísse, não era capaz de
demonstrar à sociedade dada a escassez de seus recursos humanos e financeiros e
a precariedade de seus meios técnicos.
Dessa forma, as campanhas publicitárias, fossem elas encomendadas a
agências externas, fossem desenvolvidas diretamente pelas áreas de comunicação
e marketing das emissoras constituiram-se como um dos principais pilares na
estratégia de construção das marcas La Cinquième e Futura.
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A importância do cinema em propagandas veiculadas no Jornal Correio
do Povo (1930 – 1940)
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Resumo: Possivelmente muito se ouviu a seguinte frase: ‘uma imagem vale
mais que mil palavras’. No que se refere à publicidade, vale mesmo. No âmbito
publicitário, o uso de fotografias adquiriu notável relevância e possibilidade de
externar ideias, sobretudo imagens de pessoas famosas que confirmam a qualidade
do produto ou serviço. Trata-se de uma estratégia arquitetada durante o mote de
uma campanha publicitária. Ligada à cultura visual, a sétima arte proporcionou
relevante influência no cotidiano e desenvolvimento cultural da sociedade
internacional e, sobretudo da brasileira. Reconhecido como a Era de Ouro do
cinema, o recorte temporal justifica-se pela relevância de acontecimentos de âmbito
mundial (II Guerra Mundial) e nacional (Estado Novo). Ao passo que o mundo
lamentava suas perdas, a Indústria cinematográfica vendia a imagem de que logo
tudo ficaria bem. Rapidamente as empresas de publicidade apostaram na ideia. O
objetivo deste artigo é observar a importância do cinema e suas estrelas em
propagandas comerciais veiculadas no Jornal Correio do Povo (1930 – 1940).

Palavras-chaves: Cinema, Cultura visual, Imagem.

Introdução

1
2

Acadêmica do Curso de História no Centro Universitário Franciscano.
Orientadora e professora mestre no Curso de História no Centro Universitário Franciscano.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

A produção gráfica é um processo importante na dinamização do mundo. A
ilustração/imagem que nos é transmitida sejam por cartazes, embalagens, marcas,
publicidade, revistas, jornais e mesmo por telas de computador, ilustra a relevância
desse veículo que é a comunicação. Com a inovação tecnológica cada vez mais
presente em nosso cotidiano, as grandes empresas em sua maioria, aderem à
mídia digital (veículo de comunicação rápido e acessível), investindo menos nas
mídias impressas. Mas em meados de 1930/1940, o principal veículo de
comunicação era o jornal impresso, logo o meio de comunicação em massa
necessário para a propaganda e o marketing.
Com circulação em todo o estado do Rio Grande do Sul, o Jornal Correio do
Povo inaugurou seu primeiro exemplar em 1º de Outubro de 1895, sob a direção do
Jornalista Caldas Junior3.

Um jornal independente que ostentava o slogan no

cabeçalho de cada exemplar “O jornal de maior circulação e tiragem do Rio Grande
do Sul” (GALVANI, 1995), e como não poderia deixar de ser, a propaganda era a alma
do negócio. De fato, o Correio do Povo tornou-se o Jornal de maior circulação no
estado, sem vinculação política, sendo intitulado “órgão de nenhuma facção”
(GALVANI, 1995), abrindo espaços em seu tabloide para publicações de propagandas
de diversos segmentos, um deles: o cinema.
Desde que surgiu em 1895, o cinema conquistou plateias. Com a pósmodernidade4 (pós - industrial) e o surgimento da eletricidade, a sétima arte passou
a conquistar seu espaço no meio cultural das sociedades, sobretudo urbanas. O
advento da tecnologia contribuiu significativamente, substituindo o cinematógrafo à
manivela por um projetor movido à eletricidade. Ir ao cinema, portanto, era além do
entretenimento, era status. Com o sucesso que a sétima arte produzia não demorou
muito a convidar as vedetes de teatros e companhias teatrais a participar de filmes
como protagonistas (o sistema Star System era recente) e os teatros ainda
proporcionavam grandes espetáculos ao grande público intelectual.
3

Francisco Antonio Vieira Caldas Junior: Jornalista e empresário (Neópolis - 1868 / Porto Alegre-1913). Site:
http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/correio-do-povo-1895-tradi-o-e-hist-ria último acesso em 27 de Fevereiro de 2017.
4
Entende-se por pós-modernidade o conjunto de fenômenos sociais, artísticos, culturais e políticos presentes na Sociedade
pós - industrial. Caracteriza-se pelo aceleramento da produção tecnológica. (SANTOS, 1986).

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Os Studios americanos apostaram na ideia do personagem principal, da
mocinha, do bandido, do herói e essa aposta rendeu vários cartazes. A propaganda
de divulgação do filme já destacava esses personagens dando ênfase na trama. Não
demorou muito para que indústrias de cosméticos e produtos de beleza
arriscassem nesse novo jeito de fazer publicidade, ao passo que empresas dos mais
variados segmentos aderiam à ideia. O uso da imagem de pessoas famosas unidas
a um produto ou serviço agrega valor e fidelidade a ele, assim a peça publicitária
com seu apelo persuasivo pictográfico ou imagético torna-se eficaz em sua
divulgação e venda.
Para essa produção utilizou-se como base bibliográfica Morin (1989), autor
que discute a vida social das estrelas de cinema, a simbiose entre o real e o
imaginário e o sistema Star System, o processo de transformação das estrelas de
cinema e sua influência na identidade cultural da sociedade. Paiva (2015) está sendo
utilizado por abordar o uso da imagem, da iconografia e das representações gráficas
pelo historiador, discutindo a realidade retratada e outras realidades, como a
representação de memórias individuais e coletivas, o vivenciado e o visto.
Teoricamente, Ortiz (1994) está sendo utilizado por abordar a mundialização cultural
das marcas e sua influência na sociedade. Ainda no contexto da indústria
cinematográfica, utilizou-se Brito (1992), autora que aborda a idolatria das estrelas
de cinema nos estúdios de Hollywood e sua relevância na formação de identidades
culturais da sociedade.
Como metodologia, inicialmente fez-se uma revisão bibliográfica, que
sugerem ensaios sobre a importância do cinema em peças publicitárias veiculadas
no Jornal Correio do Povo (1930-1940). O cinema também é visto como espaço de
sociabilidade no meio urbano, entretenimento e troca cultural. Assim, utilizando-se
da sétima arte e seus elementos, grandes empresas e indústrias adotaram imagens
de estrelas de cinema e mesmo o cinema para representar seus produtos e
serviços em peças publicitárias.
Após a revisão bibliográfica (fase atual da pesquisa) far-se-á o uso de
teóricos específicos do cinema, fotografia e cultura visual, como Paiva (2015), já
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mencionado, e demais autores como Fernando Mascarello (2006), Marc Ferro (2010)
Marshall Mcluhan (1972), Stuart Hall (2006), Pierre Bordieu (1983), Jean Baudrillard
(1996), Jean-Pierre Warnier (2003).
Ressalta-se, portanto, a relevância das fontes imagéticas para as pesquisas
acadêmico-científicas, neste caso, encontradas no Jornal Correio do Povo, e tratadas
como fontes primárias.

O mote publicitário, a campanha, o cinema: uma indústria
cultural?)

Johannes Gensfleisch Zur Laden Gutenberg (1398-1468) foi um inventor
alemão que ganhou notoriedade por contribuir na tecnologia da impressão e
tipografia5. Para a tipografia, ainda utilizada, a relevância está no interesse visual,
por meio da escolha das cores, fontes, tipo de papel e layout (composição do texto).
Deve haver uma ressonância durante a combinação desses elementos para que a
arte final ganhe uma ‘atmosfera/equilíbrio’, sendo visualmente envolvente sem
desconsiderar o contexto que está inserido.
Uma campanha é composta por diversos elementos/peças que em
conjunto buscam soluções criativas para o desenvolvimento positivo de persuasão e
impacto

ao

consumidor.

Isso

tudo

é

pensado

durante

o

mote

da

campanha/publicitário6. Ao realizar uma campanha testemunhal de uma pessoa
famosa, as chances de atingir um público maior são relevantes, daí a comunicação
de massa. E foi pensando nesse alcance que as agências de publicidade da época
(1930-1940) apostaram no cinema e suas estrelas. Com a indústria cinematográfica
em ascensão, os publicitários convenceram grandes empresas a contratar pessoas
famosas, como as estrelas de cinema, para testemunhar a qualidade de seus
produtos e serviços (Figuras 01, 02, 03, 04 e 05). E algumas vezes (no período
Tipografia: do grego typos – forma, e graphein – escrita. É a arte e o processo de criação na composição de um texto, física ou
digitalmente. (CARDOSO, 2011)
6
Mote da campanha/publicitário: coluna principal da estratégia publicitária. (LEWIS; NELSON, 2001)
5
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abordado) utilizavam suas imagens sem os consultar. Essa estratégia ainda é muito
utilizada, porém com o uso de contratos que sistematizam o direito de imagem
acordado previamente com o artista.
O cinema surge não apenas como indústria do entretenimento, mas vende a
promessa de que ‘logo tudo ficaria bem’ e os conflitos, assim como nos filmes,
teriam um happy end, ao passo que a humanidade lamentava suas perdas em meio
a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a sociedade brasileira já presenciava
significativa mudança em seu âmbito cultural, principalmente quando o cinema
internacional ganhou notoriedade por apresentar produções sonoras, em meados
dos anos de 1920. Posteriormente, com a transição de gêneros cinematográficos, o
melhoramento das técnicas foi relevante para o desenvolvimento de seu marketing,
sobretudo, oriundas do expressionismo alemão:

Com a repercussão dos filmes alemães e com o êxodo de cineastas para
os EUA, o cinema mundial e, principalmente, o cinema americano, foram
influenciados pelo expressionismo, com se percebe, por exemplo, no
cinema do horror e nos filmes de gângsteres dos anos 1930 -1940 e no
cinema noir dos anos 1940-1950 (CÁNEPA, p. 83, 2011).

Ainda no contexto cinematográfico, o cenário mundial contribuiu para
muitas produções da sétima arte, sobretudo quando estúdios americanos criticavam
o nazismo alemão. Além disso, a sétima arte também contribuiu divulgando notícias
da guerra, os chamados Cinejornais (Figura 06), principalmente em países que não
estavam ‘envolvidos diretamente’ - caso do Brasil. Assim como qualquer
documento, os cinejornais também despertaram a crítica da autenticidade. Contudo
vale mencionar não apenas a intencionalidade das notícias, e sim a velocidade que
se propagavam e o público que as assistia. No que se refere à intencionalidade ou
veracidade dos cinejornais, “a noção de autenticidade é ambígua” (FERRO, 2010, p.
90). Ferro exemplifica que dois filmes podem mostrar diferentes realidades, o que
nos remete a pensar os documentos ditos ‘oficiais’, as fontes primárias e por que
não, o cinema enquanto documento? Para os historiadores, a utilização do cinema
tem sido bastante relevante quando inserido em um contexto histórico. A
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historiografia passou a se preocupar mais com a Nova História Cultural e a cultura
de imagens, ferramenta que, a posteriori contribuirá para o desenvolvimento da
sociedade de consumo e das diferentes identidades culturais.
Além disso, a sociedade pós-moderna, aquela que se modifica ao longo da
inserção capitalista e dos elementos culturais, passa a apresentar mudanças e
fragmentações oriundas do modo de vida, da influência da cultura visual e da
comunicação das massas. A sétima arte, com suas estrelas de cinema,
contribuíram para a realização dessas modificações, no que se refere a refinamento
de costumes, moda do vestuário, penteados, maquiagens, cavalheirismo masculino,
ingenuidade feminina. Há uma transição da cultura identificadora (aquela inata com
a qual nos identificamos) com a cultura industrial (aquela fabricada e vendida por
meio das estrelas de cinema). Assim, “as indústrias da cultura inovam
permanentemente. Elas se modificam e são objetos de remanejamentos
organizacionais constantes” (WARNIER, 2003, p. 69).
Ainda nesse contexto, o Warnier aborda as diferenciações entre a culturatradição e a indústria como cultura, a geração da sociedade de consumo. Tudo
inserido em um processo de globalização. Mesmo a palavra globalização ganhando
notoriedade em meados dos anos 1980, as diferentes definições de cultura são
inextricáveis ao desenvolvimento da comunicação de massa:

As culturas sempre estiveram em contato e em relação de troca umas
com as outras. Mas uma situação histórica totalmente nova apareceu a
partir do momento em que as revoluções industriais sucessivas dotaram
os países chamados de ‘desenvolvidos’ de máquinas para fabricar
produtos culturais e de meios de difusão de grande potência. (WARNIER,
2003, p. 26).

A mundialização da cultura deu-se também por esses constantes
remanejamentos, trocas e aprimoramentos oriundos da comunicação em massa,
resultante da difusão do cinema e televisão. Nos anos entre 1930-1940, a sociedade
mundial vivia momentos críticos na política global, o cinema apareceu como
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subterfúgio das tensões vivenciadas pelo povo. Além disso, o cinema vendia outro
modo de vida, como citado anteriormente, vendia esperanças em um período que
parecia não haver o que esperançar. Daí que a indústria cultural que se tornou o
cinema, promoveu o que chamamos de sociedade de consumo. Não demorou muito
para que as indústrias de diversos segmentos produzissem os famosos ‘bens de
consumo’ inspirados na sétima arte, sobretudo os cosméticos.

Moda e comportamento: uma transformação cultural.

Quando se aborda a temática cultura, é importante ressaltar as inúmeras
diversidades culturais e abrangências que a comporta. Assim, compreender as
diferenciações entre cultura global, local e as identidades culturais que se formam
ao longo do tempo, seja por troca de experiências, seja por influência externa,
tornar-se-á simples. Um exemplo dessa afirmação são as estrelas de cinema.
Em se tratando de identidades, é relevante considerar que o ser humano
por natureza é um sujeito ator, que se adapta ao meio e as pessoas. Ao longo de um
dia ele pode assumir diversas identidades conforme o ambiente ou grupo social que
frequenta, sem com isso, vivenciar uma ‘crise de identidade’.

As identidades

culturais são inextricáveis ao tripé: moda, imagem e comportamento. Em ampla
abrangência os três se inserem no que denominamos cultura. Antes de explorar
esse universo - a cultura - é importante lembrar as variações de identidades que o
individuo é capaz de assumir em determinadas situações ou grupos sociais. Para
Hall (2006, p. 38) “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através
de processos inconscientes, e não algo inato”. Portanto, é um processo ou processos
de formação que se fragmentam e se unem ao longo da vida conforme as
experiências adquiridas e as relações sociais. O ser humano encontra-se em
constante transformação identitária, contudo, quando falamos em cultura e
identidade, o mais adequado seria denominá-las de identidades culturais.
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Assim, tanto a moda e o comportamento estão interligados a essas novas
tendências culturais ou identidade cultural. Visto que o cinema proporcionou a
veiculação de novas imagens, padrões de beleza e estilo de vida a ser
seguido/copiado, da mesma maneira a publicidade não somente colaborou, mas
vendeu muito esse new style massificando, seu público alvo. A moda sem dúvidas
tem seu papel social, diante de tendências e transformações realizadas ao longo do
tempo, processo que reafirma as constantes modificações do ser humano, não se
limitando ao vestuário.
O espaço que vivemos ou grupos sociais que frequentamos influenciam
direta e indiretamente nas roupas que vestimos. A moda não foi feita para cada
individuo a si, foi feita para o outro: “nós nos vestimos para os outros não para nós
mesmos” (CRANE, 2005, p.456). Neste contexto, a moda não se restringe apenas ao
vestuário, mas abrange diversos segmentos, como cosméticos, perfumaria, estilos
de vida, penteados e vícios de linguagens (gírias). Em meados de 1930, ao passo
que a moda se transformava, modificava o comportamento da sociedade, sobretudo
do público feminino; a procura por cosméticos, produtos de beleza e higiene pessoal
tornaram-se cada vez mais frequentes, especialmente quando surgiram as
propagandas impressas no maior meio de comunicação em massa do período: o
jornal. Portanto, a produção de bens de consumo gestada nos Estúdios de Cinema
colaborou e ainda colabora significativamente para as mudanças de comportamento
de uma sociedade.
No âmbito geral os bens de consumo fundamentalmente criam um público

(target) para eles, pois no mundo comercial só haverá venda se existir um
comprador. E, no universo da moda não seria diferente, uma vez “que o ato de
consumir está além do de possuir” (MIRANDA, 2008, p. 14). O importante é
considerar a relação pessoa-objeto que se constrói durante o processo de consumo
simbólico. Essa condição do ‘ter para ser’ é tão indispensável ao indivíduo que chega
a ser comparada a autoafirmação. Culturalmente falando, o ser humano precisa
reafirmar sua identidade ou identidades externando-a por meio do consumo:
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[...] O consumidor não é orientado apenas funcionalmente e o seu
comportamento é extremamente afetado pelos símbolos identificados nas
mercadorias encontradas no mercado (MIRANDA, 2008, p. 25).

Ratificando o consumo simbólico, vale lembrar o papel das estrelas de
cinema nas campanhas publicitárias. Além de vender sua imagem agregada ao
produto ou serviço, vende-se a ‘garantia’ de funcionamento, eficiência e qualidade.
Assim, o cinema, direto e ou indiretamente contribuiu significativamente para que
alternâncias no comportamento da sociedade, sobretudo a dos grandes centros
urbanos brasileiros, fossem possíveis. Além de ‘refinar costumes’ ou tornar-se
‘moderninho’ as campanhas publicitárias incentivaram o público alvo a adotar novos
estilos de vida e padrões de beleza, sobretudo as indústrias de cosméticos e
produtos de higiene pessoal.

Conclusão

Muitas vezes o marketing destaca excepcionalmente a imagem que o
slogan (muitas propagandas de cosméticos), trazia fotos das estrelas de cinema.
Uma vez que rostos conhecidos agregavam qualidade ao produto, a sociedade
seguia a lógica da imitação. Se estivesse na moda e fulano de tal de Hollywood
usava, então era bom. Assim ocorre até a atualidade.
A sociedade de consumo por vezes oriunda dos estúdios de cinema foi
adquirindo diversas identidades culturais, seguindo os padrões de beleza e da moda
gestada pela sétima arte, uma vez que essas transformações influenciaram
significativamente a formação cultural e comportamental da sociedade citadina.
Sobretudo quando se trata de consumo e comércio de produtos, geralmente nos
grandes centros urbanos. Visto que as campanhas publicitárias veiculadas no Jornal
Correio do Povo foram além de propagandas ou propagadoras, tornando-se
catalisadoras desse processo transformador, as modificações sociais foram
intensas. Ocorrendo de forma rápida, sem parecer impactante, os publicitários
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pegaram carona na ascensão do cinema para alavancar suas vendas utilizando as
mesmas ferramentas: as estrelas da sétima arte. As indústrias de diversos
segmentos embarcaram nesse novo jeito de fazer propaganda e a sociedade
rapidamente aderiu à campanha. Afinal, quem é que não gosta de uma boa ideia?

Imagens:

Figura 1: Propaganda de Sabonete.

Figura 2: Propaganda de Creme dental.

Fonte: Jornal Correio do Povo,

Fonte: Jornal Correio de Povo,

30/04/1939.

23/04/1939.
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Figura 3: Propaganda de Sabonete
utilizando estrela de cinema.
Fonte: Jornal Correio do Povo, 11/06/1939.

Figura 04: Propaganda de Companhia elétrica utilizando o
Cinema.
Fonte: Jornal Correio do Povo 09/10/1940.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Figura 5: Propaganda de Complemento
vitamínico utilizando o cinema.
Fonte: Jornal Correio do Povo, 30/11/1940.

Figura 06: Propaganda da sessão de Cinema
para noticiar a Guerra.
Fonte: Jornal Correio do Povo, 30/11/1940.
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