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Ao recebermos o convite, na sala de imprensa do evento, fomos seduzidos por 

um estranhamento, que despertou o nosso desejo em participar daquele 

espetáculo. O convite apresentava uma configuração plástica que se diferenciava 

dos demais, uma embalagem em isopor e film-pack com uma estampa de carne, 

na qual estava escrito: “Ronaldo Fraga em: CORPO CRU”, além de uma etiqueta 

constando a informação: “qualidade garantida, válido por tempo indeterminado”.  

 

              

 

Figura 1. Imagens e convite do desfile CORPO CRU, de Ronaldo Fraga, inverno 2002. 

Fonte: <http://www.voltz.com.br/old/pap_rfraga.htm> 

Acesso em: 20 Fev. 2010. 

  

Quando adentramos a sala de desfiles, percebemos que o cenário era composto 

por uma enorme roldana de açougue, o qual também fugia dos cenários 

convencionais. O brinde oferecido aos convidados foi representado por um 

avental branco de açougueiro, estampado com a mesma imagem de carne do 

convite. Assim, fomos cada vez mais sendo dominados pela vontade de nos 

envolvermos naquele roteiro de sentidos, algo que provocava a ansiedade e 
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despertava a sensação de um pingo de colírio nos olhos, a fim de enxergarmos 

através de uma vista embaçada, rodeada por imagens que existem há longo 

tempo - de desfiles repetitivos e cenários previsíveis, passarelas em formato de 

“I”, luz branca e modelos a marchar - uma nova maneira de narrar . 

 

As surpresas, encantamentos e estranhamentos foram acontecendo ao longo do 

espetáculo. Para tanto, Ronaldo Fraga construiu uma narrativa entremeada por 

um corpo que abandona a roupa, cansado de ser subjugado por ela. Uma crítica à 

indústria da moda, que provocou o seguinte questionamento: qual modelo 

construir quando o corpo não existe, ou que corpo perseguir quando o modelo 

não existe? Visto isso, ao iniciar o desfile, notamos que as tradicionais modelos, 

com altura e medidas padrão, não estavam em cena. O corpo real foi substituído 

por bonecos de madeira, cabides e pedaços de braços e pernas, onde eram 

exibidos roupas e acessórios. Para Kathia Castilho: 

A condição humana é corpórea: suas fronteiras são traçadas pela 

carne, limite físico que a compõe, cujos traços a distinguem dos 

“outros” indivíduos. É, em suma, o corpo que nos presentifica e 

nos torna presentes no mundo. Padrões de comportamento, 

traços de uma cultura, diálogos sociohistóricos são aspectos que 

podem ser reconhecidos nos “corpos”, cuja realidade se funda no 

caráter comunicacional dos seres humanos (2005, p. 87). 

 

Fraga se apropriou desta carne viva, ou melhor, crua, que apesar de ser o limite 

físico humano, foi empregada por meio de uma manifestação ideológica. Numa 

metamorfose cromática, têxtil e formal, as roupas adquiriram características 

corporais. Com isso, os volumes foram recriados pela transposição de pences nas 

costuras, nervuras e acabamentos ao avesso. Paradoxalmente, as roupas 

padecem com a ausência do corpo, visto que a silhueta é afastada, mas, ao 

mesmo tempo, zombam dos poderes corporais que foram adquiridos e saboreiam 
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a ilusão de poder viver mais do que o corpo que as sustentava. As cores e 

estampas simbolizam as partes do CORPO CRU, envolvendo epiderme, derme, 

tecidos subcutâneos, vasos sanguíneos, entre outros. As escarificações, incisões 

e cortes profundos sobre a epiderme são representados pelo vermelho sangue, 

cor sem limites, essencialmente quente, estimulante, que retrata uma carne 

sofrida, moída e dilacerada com as exigências do mundo contemporâneo.  

 

                              

    

Figura 2. Desfile CORPO CRU de Ronaldo Fraga – inverno 2002.  

Fonte: <http://almanaque.folha.uol.com.br/spfw01_ronaldofraga.htm> 

Acesso em: 10 Jan. 2010. 

 

 

Um sentimento de surpresa e apreensão tomou conta do desfile, quando no meio 

da apresentação o carrossel de açougue parou de funcionar. Os espectadores 

não entenderam se aquilo era mesmo falha da máquina ou se foi propositalmente 

articulado para causar novas sensações, pois tocava um tango no mesmo ritmo 

da engrenagem que tentava funcionar. A engrenagem de fato parou e o roteiro foi 

improvisado com um final estimulante. As camareiras de Fraga entraram 

uniformizadas carregando os bonecos que faltavam. Tudo feito na maior maestria. 
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A platéia vibrou e aplaudiu. Novas sensações foram reiteradas ao espetáculo. 

Mas será que foi proposital? Na saída da sala de desfiles, dúvidas e 

questionamentos nos assolaram e provocaram um interesse em examinar com 

mais profundidade a concepção de uma narrativa de moda. 

 

Por meio das curiosidades e vivências relatadas acerca das roupas e suas 

narrativas, nos colocamos a pensar sobre os modos de estruturar este trabalho. 

Percebemos que as ideias se ampliaram no sentido de levantar problemas que 

têm estado no foco de nossas atividades profissionais de docência, como a 

ausência de publicações mais investigativas a respeito da construção de 

narrativas de moda, além da análise dos componentes visuais que configuram 

seu arranjo e a concepção plástica da roupa.   

 

Deste modo, a nossa pesquisa foi pautada pela investigação do que vem a ser 

uma narrativa de moda, seus componentes visuais proeminentes e os ritmos que 

se configuram no arranjo da plasticidade da roupa bem como suas manifestações 

de sentidos. Para exemplificar essa questão, nos debruçamos sobre o trabalho do 

designer de moda Ronaldo Fraga, que cria narrativas por meio da elaboração de 

roupas, permitindo abrir espaço para uma relação sensível com o objeto a partir 

dos modos como o mesmo é produzido. As roupas criadas pelo designer revelam 

detalhes das marcas viscerais engendradas pelo fazer manual, que compõem 

uma rede de sentidos numa travessia descontínua e dilatada.  

 

O título do trabalho: “Narrativas de moda: entre as rendas de um turista aprendiz e 

os avessos de Riobaldo”, corporifica uma aproximação com as seguintes 



 17 

narrativas concebidas pelo designer Ronaldo Fraga: verão 2011, inspirada na 

obra de Mário de Andrade, “O Turista Aprendiz”, que surgiu por meio das viagens 

etnográficas realizadas pelo autor no final da década de 1920; verão 2007, 

inspirada na obra de Guimarães Rosa, “Grande Sertão: Veredas”, que narra o 

romance dos personagens Riobaldo e Diadorim, atravessado por dores 

existenciais e as contradições do sertão. Assim, as narrativas citadas tornaram-se 

o nosso foco de análise, entremeadas por um recorte que buscou privilegiar 

autores e obras literárias que, além de expressarem um interesse pessoal, 

também fazem menção aos interesses de Fraga pela literatura. As narrativas de 

moda em questão nos permitiram destrinchar as camadas que permearam as 

suas concepções por meio de instrumentos como: caderno de esboços e roupas 

oriundas do processo de criação do designer. 

 

Para tanto, o nosso tema: “o que é uma narrativa de moda?”, não está pautado 

apenas em exemplificar um processo criativo por intermédio de certas narrativas 

de moda, mas também de tratá-las como ficção, mais do que como história, 

permitindo vê-las, além de suas funções intencionais, como portadoras de uma 

representação inconsciente da mente oculta (REDE, 1996). 

 

O referencial teórico é formado por autores que dialogam pelas vertentes da 

moda, da história da arte, da filosofia, da cultura visual, do corpo, da cultura 

material e da literatura, como Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Gilles Deleuze, 

Peter Stallybrass, Michael Baxandall, William John Thomas Mitchell, Rosane 

Preciosa, Denise Bernuzzi de Sant’anna, Kathia Castilho, Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses, Marcelo Rede, Guimarães Rosa, entre outros. A partir desses autores, 
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construímos uma bibliografia interdisciplinar, que explora as concepções de uma 

narrativa em Barthes e Todorov, e os modos de criar uma história em Delleuze, 

que afirma que tudo tem uma história. Assim como a filosofia conta histórias com 

conceitos, o cinema, a pintura, a música e, por conseguinte, a moda, também 

explora a criação de histórias por blocos, porém, cada qual com as suas 

peculiaridades. Stallybrass destaca o valor das marcas impressas nas roupas e a 

construção de sentidos e sentimentos que nos apegam a elas, da mesma forma 

que Baxandall elucida-nos em apresentar que o objeto não está no passado, e 

sim no presente. Numa complementação bibliográfica, Meneses e Rede 

esclarecem sobre a importância da circulação social do objeto e a exposição das 

mentalidades na construção do mesmo. Por fim, Guimarães Rosa nos emociona 

ao narrar os sertões e suas veredas.  

 

A metodologia de investigação desta pesquisa priorizou o método analítico-

sintético, pois a mesma foi norteada pela análise material de roupas, caderno de 

esboços, imagens fotográficas de peças isoladas e passarelas de Ronaldo Fraga, 

vídeos de desfiles, além de entrevista com o designer, cuja síntese fundamentou 

a concepção da pesquisa. O método qualitativo foi privilegiado como método de 

procedimento através da apreensão dos sentidos transmitidos nos discursos 

narrativos. 

 

A dissertação foi dividida em três capítulos. O capítulo 1, “TUDO TEM UMA 

HISTÓRIA: COSER OU COSTURAR”, apresentou de maneira comparativa 

alguns tipos de costura, como a costura pespontada, organizada em blocos e 

cruzada, na intenção de relacionar os modos de costurar com as interfaces de 
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uma narrativa (de moda). O capítulo foi concluído com uma metáfora à costura 

cruzada, sublinhando um possível diálogo entre narrativa e sua imersão nas 

visualidades contemporâneas. 

 

O capítulo 2, “ALGUMAS NARRATIVAS E SEUS COMPONENTES: POR UMA 

VEREDA FRAGUIANA”, teve como objetivo formatar um recorte a respeito de 

alguns exemplos de narrativas de moda concebidas por meio de uma vertente 

fraguiana. Visto isso, partimos da análise da narrativa de verão 2011, inspirada na 

obra de Mário de Andrade, “O Turista Aprendiz”, com a finalidade de investigar o 

processo criativo de uma narrativa de moda, cujo registro se deu através de um 

caderno de esboços. Posteriormente, abordamos verão 2007, inspirada na obra 

de Guimarães Rosa, “Grande Sertão: Veredas”, que nos permitiu investigar a 

formação de blocos, suas passagens e a materialidade de certas roupas que 

sustentam uma narrativa de moda. Diante do propósito em contemplar o campo 

acadêmico da Cultura Visual, o qual é marcado por uma trama de disciplinas em 

torno da visualidade, intentamo-nos a produzir uma análise que almejasse os 

modos de concepção das narrativas visuais contemporâneas, as quais se 

distinguem pela falta de linearidade. Para tanto, as narrativas citadas 

anteriormente foram investigadas numa ordem cronológica não-linear, iniciando-

se pela narrativa criada para a estação de Verão 2010 e, em seguida, Verão 

2007. 

 

No terceiro e último capítulo, “AS NARRATIVAS ENREDADAS NOS AVESSOS 

DAS ROUPAS: POR UMA VEREDA ROSIANA”, ainda procuramos ressaltar 

alguns trechos da narrativa de Guimarães Rosa, que exploram os avessos do 
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sertão. Referimo-nos ao trabalho de Ronaldo Fraga através de uma inquirição 

sobre os modos de construção da roupa bem como os ritmos empregados em sua 

configuração plástica. Percebemos que os movimentos rítmicos, regulares e 

irregulares, evidenciaram as marcas viscerais do fazer manual, revelando uma 

aproximação com o objeto construído. Concluímos o capítulo com um retorno ao 

romance de Riobaldo e Diadorim, personagens da obra “Grande Sertão: 

Veredas”, no propósito de mostrar as contradições que entremeiam uma 

narrativa, seja literária ou de moda, como o direito e o avesso, Deus e o diabo. 
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Por ora, vamos nos ater às configurações da narratividade para que, em 

momentos oportunos, venhamos a realçar os princípios de composição comuns 

às narrativas, àqueles que se aproximam da moda, a fim de compreendermos as 

instâncias que perpassam uma narrativa de moda. Assim, a narrativa manifesta 

todos os tempos e espaços da história humana:  

[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os 

lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a 

própria história da humanidade; não há em parte alguma povo 

algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos 

têm suas narrativas, e frequentemente essas narrativas são 

apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, e 

mesmo opostas [...] (BARTHES, 2009, p. 19). 

 

 

 

Pode-se concluir, então, que os seres-humanos são animais dotados do saber 

narrativo, além de apreciarem o ato de ouvir e contar histórias. Para tanto, a 

narrativa é considerada uma necessidade ontológica, que começa com a história 

da humanidade, ou seja, compreendemos que ela se caracteriza como sendo 

uma necessidade imemorial humana.  

 

Alguns questionamentos nos instigaram ao iniciarmos uma reflexão sobre a 

configuração de uma estrutura narrativa diante da infinidade de narrativas, que 

podem ser abordadas por meio de uma multiplicidade de pontos de vistas 

(histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc.). Barthes levanta a 

seguinte questão: “Onde pois procurar a estrutura da narrativa? Nas narrativas, 

sem dúvida. Todas as narrativas?” (2009, p. 21). O autor argumenta que 

considera utópico o projeto de alguns linguistas, que objetivam criar um modelo 

geral de análise conformado pelo estudo de todas as narrativas que contemplam 

um gênero, uma época ou uma sociedade. Deste modo, a narrativa deve 

conceber, inicialmente, um procedimento dedutivo para que, aos poucos, a partir 



 24 

deste modelo, ela vá ao encontro dos gêneros que, concomitantemente, 

comungam e se afastam do modelo. Para tanto, somente através de um 

instrumento hipotético é que iremos nos confrontar com a diversidade das 

narrativas. Barthes nos esclarece: 

Que dizer então da análise narrativa, colocada diante de milhões 

de narrativas? Ela está por força condenada a um procedimento 

dedutivo; está obrigada a conceber inicialmente um modelo 

hipotético de descrição (que os linguistas americanos chamam 

uma “teoria”), e a descer em seguida, pouco a pouco, a partir 

deste modelo, em direção às espécies [...] e somente no nível 

destas conformidades e diferenças que reencontrará, munida 

então de um instrumento único de descrição, a pluralidade das 

narrativas, sua diversidade histórica, geográfica, cultural (Ibid., p. 

21). 

 

 

 

Parece contraditório pensar numa teoria para descrever e classificar a diversidade 

de narrativas, até mesmo porque essa teoria sugere que a própria linguística seja 

considerada o modelo edificador à sua análise estrutural. Portanto, podemos 

concluir que as narrativas do mundo, independente de gêneros e substâncias, 

estão submetidas aos moldes linguísticos. 

 

Assim sendo, o nosso desafio está em fazer uma abordagem narratológica que 

apresente formas de base e princípios de composição comuns às narrativas. 

Segundo Barthes, um dos princípios de composição comum diz respeito aos 

níveis de descrição, que são conhecidos pelo nível das funções, nível das ações e 

o nível da narração. O autor nos lembra que estes níveis estão ligados entre si: 

“uma função não tem sentido se não tiver lugar na ação geral de um actante; e a 

própria ação recebe sua significação última pelo fato de ser narrada, confiada a 

um discurso que tem seu próprio código” (Ibid., p. 28). Ler uma narrativa não é 

somente conduzir a história ao seu esgotamento, é também verificar as suas 
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fases, de modo a “projetar os encadeamentos, horizontais do “fio” narrativo sobre 

um eixo implicitamente vertical; ler (escutar) uma narrativa não é somente passar 

de uma palavra a outra, é também passar de um nível a outro” (Ibid., p. 28).  

 

Por este viés, podemos visualizar a aplicação destes princípios numa narrativa de 

moda que, como toda e qualquer narrativa, é formada por fases, estágios ou 

etapas que compreendem uma evolução. Desta forma, ao legitimar uma narrativa 

de moda, torna-se imprescindível perceber a orientação do fio narrativo a conduzir 

os encadeamentos das roupas num sentido horizontal, cuja estruturação formal é 

dada sobre uma linha vertical, representada tanto pela organização das peças de 

roupas ou looks, que se agrupam sobre um eixo verticalizado, quanto pelo 

suporte corporal, que privilegia a posição vertical. Portanto, ler ou visualizar uma 

narrativa de moda, não é somente passar de um look a outro, é também passar 

de um nível a outro. 
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Figura 3. Plano geral de narrativa de moda da marca goiana Gutta Guerra, inverno 2011. 

Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

No exemplo anterior, podemos visualizar um esquema de plano geral de narrativa 

de moda, o qual exibe a passagem de elementos visuais que se movem de um 

look a outro, assim como de um nível a outro da narrativa. Veremos com mais 

profundidade sobre este assunto no capítulo seguinte. 

 

Ao retomar os níveis de descrição, identificamos que o nível das funções é 

compreendido pela relevância da significação, sendo que, todo e qualquer 

detalhe, numa estrutura narrativa, é dotado de significação. Então,  

[...] mesmo quando um detalhe parece irredutivelmente 

insignificante, rebelde a qualquer função, ele tem pelo menos a 

significação de absurdo ou de inútil: ou tudo significa ou nada 

(Ibid., p. 29).  
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No sentido de transpor essa percepção para uma narrativa de moda, sabemos 

que as funções são originadas por meio da roupa, que é tida como a matéria 

capaz de sustentar a história. A função inicial da roupa se dá naquilo que diz 

respeito ao que ela é: uma calça, um top, um vestido. Depois, torna-se 

fundamental saber quais são as intenções e propósitos a que ela deve ser útil. 

Ainda no nível das funções, vemos que os detalhes são de extrema relevância, 

pois servem para diferenciar e dotar uma narrativa de moda de aspectos 

singulares, como o uso de pespontos e diferentes pontos, além de fechos, 

zíperes, botões, formas de golas e mangas, alças, decotes, particularidades de 

acabamentos e outros. 

 

Dentro do nível da ação, admitimos a inclusão do personagem, que faz-nos 

reconhecer que não há uma só narrativa na história da humanidade sem 

personagens. De acordo com Barthes (2009), o personagem é aquele que, a 

princípio, era apenas um nome, mas, aos poucos, ganha carga emocional, 

consistência psicológica e torna-se uma “pessoa”, um ser inteiramente formado. 

Para tanto, antes de agir, “o personagem cessou de ser subordinado à ação, 

encarnou de início uma essência psicológica” (Ibid., p. 44). É importante 

lembrarmo-nos que, antes de ser visto como “pessoa”, considerando que pessoa 

refere-se à idéia de indivíduo, “uma racionalização crítica imposta por nossa 

época” (Ibid., p. 44), muitas narrativas contemplam agentes, e não pessoas de 

fato. Assim, percebemos que, numa narrativa de moda, a criação do personagem 

torna-se essencial, já que é visto como àquele que de fato vai vestir a roupa e 

conduzir os fios narrativos. 
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 Como citação, referimo-nos a John Galliano que, 

[...] é famoso por inventar histórias e personagens admiráveis para 

suas coleções, muitas vezes criando uma musa como foco 

central. A dançarina da década de 1920 Josephine Baker, por 

exemplo, foi inspiração de uma de suas coleções, assim como a 

Condessa de Castiglione. Cada uma dessas personagens não só 

traz um estilo, mas também uma personalidade que ajuda no 

direcionamento das fontes de pesquisa e design, bem como na 

apresentação final da coleção (SEIVEWRIGHT, 2009, p. 39). 

 

 

 

 

No que concerne à ação, aos personagens ou mesmo a detalhes de descrição, 

toda narrativa tende ao exercício da repetição. Deste modo, identificamos 

algumas formas de trabalhar o princípio da repetição. Uma dessas formas é 

caracterizada pela antítese, que evidencia qualquer oposição flagrante, mas, ao 

mesmo tempo, configura-se por elementos que se repetem em ambos os lados. A 

antítese revela um “contraste que pressupõe, para ser percebido, uma parte 

idêntica em cada um dos dois termos” (TODOROV, 2009, p. 223). Vejamos as 

imagens a seguir: 
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Figura 4. Exemplo de antítese: criações dos designers holandeses Viktor & Rolf apresentadas na 

Semana de Moda de Paris, verão 2010.  

Fonte: <http://www.style.com/fashionshows/review/S2010RTW-VIKROLF> 

Acesso em: 18 Nov. 2010. 

 

 

As criações exemplificadas acima, da dupla de designers Viktor & Rolf, revelam 

uma possibilidade de antítese para a roupa numa narrativa de moda. As roupas 

configuram-se tanto por um contraste pela falta de simetria entre os lados - que 

para realçar a exageração da manga no look azul optou-se pela ausência da 

manga no outro lado - quanto pelo contraste de cores, principalmente no look 

preto e branco, que do mesmo modo faz realçar o decote assimétrico e anguloso 

do vestido preto. No look azul também percebemos um contraste que se revela 

pelo efeito do tecido, representado por várias camadas de tule, que no lado da 

saia apresenta certo volume vaporoso, e no lado da manga exibe uma estrutura 

rígida e angulosa, cortada a laser.  
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Compreendemos que, para a antítese ser revelada, é necessário o uso de 

elementos idênticos em cada um dos dois termos, como o uso do tule, que é 

predominante em ambos os lados dos dois looks, bem como as cores. Para tanto, 

o contraste revela um efeito dramático, capaz de excitar e atrair a atenção do 

observador. Gomes Filho reitera que, 

[o] contraste, como estratégia visual para aguçar o significado, 

não só excita e atrai a atenção do observador, como também é 

capaz de dramatizar esse significado para fazê-lo mais importante 

e mais dinâmico (2004, p. 63). 

 

 

 

A gradação é igualmente legitimada como forma de repetição, que pode ser 

observada por meio de uma passagem gradual, ou seja, de um sentimento morno 

ou monótono para outro, que suplementa a ação e confere novas emoções. 

É, por exemplo, o caso de Mme. de Tourvel. Ao longo da segunda 

parte, suas cartas exprimem o mesmo sentimento. A monotonia é 

evitada graças à gradação: cada uma de suas cartas dá um 

indício suplementar, de seu amor por Valmont, de modo que a 

confissão de seu amor vem como uma consequência lógica do 

que precede (TODOROV, 2009, p. 223). 

 

 

 

Vimos anteriormente que, para ler ou visualizar uma narrativa de moda, não é 

considerado suficiente passar de um look a outro, já que ainda é imprescindível 

passar de um nível a outro. Deste modo, entendemos que, na literatura, as 

emoções e os sentimentos emergem um valor gradativo, uma suplementação de 

ações que miram atingir o ápice. Assim, podemos também vislumbrar essa 

gradação numa narrativa de moda. Porém, esse efeito gradativo não requer 

necessariamente uma linearidade factual, principalmente no que diz respeito às 

narrativas contemporâneas, como veremos mais adiante por intermédio de um 

conceito definido como “deformação temporal”, citado pelo autor Tzvetan 

Todorov.   
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A gradação ainda pode ser vista como um princípio da repetição aplicado à roupa, 

a fim de destacar o efeito gradativo numa narrativa de moda.          

 

 

Figura 5. Exemplo de gradação: criação dos designers holandeses Viktor & Rolf apresentada na 

Semana de Moda de Paris, verão 2011.  

Fonte: <http://www.style.com/fashionshows/complete/S2011RTW-VIKROLF> 

Acesso em: 18 Nov. 2010. 

 

 

As imagens acima demonstram um efeito gradativo nos múltiplos punhos, que 

atingem o ápice de uma configuração extravagante à medida que se aproximam 

dos ombros. Podemos classificá-los como punhos de camisa que, em profusão, 

aumentam de tamanho a partir de sua localização habitual, situado entre o 

antebraço e a mão, passando pelo braço até a marcação do ombro. O exagero 

provocado pela repetição, além do efeito gradativo, expressa uma visualidade 

intensa e amplificada no sentido de propor um chamamento da atenção à roupa e 

as manifestações de sentidos. 
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Uma das formas mais difundidas da repetição diz respeito ao paralelismo, cuja 

formação é caracterizada por no mínimo duas sequências, que abrigam 

concomitantemente elementos idênticos e distintos, dos quais a diferença é 

explicitada por meio de partes ou elementos que se repetem. “Graças aos 

elementos idênticos, as dessemelhanças encontram-se acentuadas: a linguagem, 

nós o sabemos, funciona antes de tudo através das diferenças” (Ibid., p. 223). 

 

     

Figura 6. Exemplo de paralelismo: criações do designer escocês Christopher Kane apresentadas 

na Semana de Moda de Londres, verão 2009.  

Fonte: <http://iwantigot.geekigirl.com/2008/09/19/christoper-kane-ready-to-wear-spring-2009> 

Acesso em: 18 Nov. 2010. 

 

As criações apresentadas por Christopher Kane, designer da nova geração 

internacional, nos mostram um exemplo de paralelismo aplicado à roupa. A 

intenção foi de reforçar este princípio numa narrativa de moda, que é articulado 
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pela sequência paralela de elementos visuais, representados por fios e pedaços 

de tecidos circulares em dimensões que, ao mesmo tempo, se repetem e se 

distinguem, além dos sentidos em que os círculos são aplicados, tanto no sentido 

horizontal quanto no vertical. Os círculos exibem um efeito tridimensional com 

textura que remete à pele dos dinossauros, inspiração que orientou o processo 

criativo do designer. Para intensificar esta manifestação de sentido, Kane então 

se apropriou da repetição com resultado paralelo, onde pôde alcançar uma 

organização plástica atraente e harmoniosa visualmente. Assim, em virtude dos 

elementos que se repetem, as dessemelhanças são acentuadas, lembrando que 

a linguagem visual move-se, de preferência, por meio das diferenças.    

 

Adentrando o nível da narração, identificamos uma função de troca, que é dividida 

entre um doador e um beneficiário. A narrativa, como objeto, pressupõe uma 

comunicação, que se estabelece entre o doador da narrativa e o destinatário da 

mesma. Porém, sabemos que o autor de um romance nem sempre assume o 

papel de narrador da história. Então, quem é, de fato, o doador da narrativa? 

Barthes aponta três concepções: a primeira contempla que a narrativa é 

enunciada por meio de uma pessoa, identificada com nome, sobrenome e que se 

configura no autor, figura que assume o papel de escrever a narrativa. Portanto, 

“esta pessoa tem um nome, é o autor, em que se trocam sem interrupção a 

“personalidade” e a arte de um indivíduo perfeitamente identificado, [...] não é 

então mais que a expressão de um eu que lhe é exterior” (2009, p. 49). A 

segunda concepção aponta o narrador como uma espécie de “Deus”, aquele que 

é superior aos personagens e tem o poder de controlar os seus destinos. Nesse 

sentido, “o narrador é ao mesmo tempo interior a seus personagens (pois sabe 
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tudo o que neles se passa) e exterior (pois não se identifica mais com um que 

com outro)” (Ibid., p. 50). A terceira e mais recente concepção adverte que os 

personagens são considerados os emissores da narrativa. Deste modo, estas três 

concepções realistas “são igualmente constrangedoras na medida em que 

parecem todas três ver no narrador e nos personagens pessoas reais, “vivas” (é 

conhecida a indefectível potência deste mito literário)” (Ibid., p. 50). Barthes 

conclui afirmando que, “ao menos em nosso ponto de vista, narrador e 

personagens são essencialmente “seres de papel” (Ibid., p. 50).  

 

Visto isso, compreendemos que o autor da narrativa modela seu instrumento de 

papel, cuja expressão maior lhe permite traçar, recortar e compor cenários, casas, 

roupas, narrador e personagens. Todavia, o autor não pode ser confundido como 

aquele que narra, e sim como aquele que tem o poder de se mostrar, de se 

esconder ou de se apagar, enquanto narrador e personagens são imanentes à 

narrativa. “Quem fala (na narrativa) não é quem escreve (na vida) e quem escreve 

não é quem é” (Ibid., p. 50).  

 

Ainda no nível da narração, percebemos que a narrativa, apresentada como 

história, não carece de uma linearidade cronológica, algo que seja considerado 

ideal. Até mesmo porque, a partir do momento em que há mais de um 

personagem a ocupar a história, sabemos que uma linearidade tida como ideal é 

irrelevante. Todorov salienta:  

A razão disto é que, para salvaguardar esta ordem, deveríamos 

saltar a cada frase de um personagem para outro para dizer o que 

este segundo personagem fazia “durante este tempo”. Pois a 

história raramente é simples: contêm frequentemente muitos “fios” 

e é apenas a partir de um certo momento que estes fios se 

reúnem (2009, p. 222). 
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Os múltiplos fios da narrativa levam-nos a pensar que a história é uma abstração, 

ou seja, ela não existe na sequência dos acontecimentos, pois ela é sempre 

apreendida e narrada por alguém. Desta maneira, o autor da narrativa prescreve 

uma deformação da história, cujo exemplo nos mostra que,  

[o] relato de um agente de polícia sobre um fait divers [...] expõe 

os acontecimentos o mais claramente possível (enquanto o 

escritor que daí tira a intriga de sua narrativa passará em silêncio 

tal detalhe importante que nos será revelado apenas no fim) (Ibid., 

p. 222).  
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contos, encontraremos uma dimensão parabólica, com referências indiretas ao 

nosso mundo; 

2. A história irá construir um universo imaginário, outro mundo possível, cercado 

de detalhes e informações tão precisas, que será possível acreditar na 

existência deste mundo, assim como ocorre na ficção científica; 

3. A história, em um constante vaivém, irá confundir as remissões ao nosso 

universo, com a intenção de modificar, em cada ida ou vinda, alguns 

elementos, e assim nos encontraremos diante de um romance de vanguarda, 

por exemplo; 

 

Além destas características, que servirão para diagnosticar os modos como o 

espaço será trabalhado, bem como as suas funções no contexto das histórias, “os 

lugares também vão determinar a orientação temática e genérica das narrativas” 

(REUTER, 2007, p. 54). Portanto, os temas e a qualidade das histórias irão se 

distinguir na medida em que o contexto espacial dinamizar os rumos da narrativa 

para um ou vários lugares, como “as paisagens tormentosas do romantismo; a 

pintura detalhada e os bairros populares do naturalismo” (Ibid., p. 54). 

 

Da mesma forma que o espaço é analisado em seus modos e funções, o tempo, 

inseparável do espaço, também nos permite investigações. A começar pelos 

modos de análise temporais, Reuter (2007) elucida:  

1. As categorias temporais estarão em correspondência ou não com aquelas 

utilizadas em nosso universo; sua natureza (minutos, dias, séculos); àquilo a 

que se aplicam (uma pessoa, uma família, uma nação);  
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2. Os modos de construção do tempo serão explícitos ou não; apresentarão 

detalhes ou não; identificáveis ou misturados; 

3. A importância funcional do tempo exibirá apenas uma moldura ou será visto 

como relevante em diferentes capítulos da história; 

Por meio dessas análises, perceberemos com mais clareza os modos pelos quais 

o tempo participará do desenrolar das histórias. 

 

As indicações funcionais do tempo também contribuirão para definir a temática 

realista ou não realista da história. Reuter (2007) mostra que: 

1. A história poderá carecer de referências que façam menção ao nosso universo 

ou agregar registros que remetam a um tempo imaginário (“Era uma vez...”) e 

simbólico; 

2. A história poderá misturar referências ao nosso universo com elementos 

incontroláveis (a comunicação com outras vidas ou outras épocas), como no 

caso do fantástico; 

3. A história poderá conceber um tempo imaginário, mas de maneira tão real, 

que o leitor logo reconhecerá (ficção científica); 

 

Reuter (2007) complementa afirmando que as indicações temporais também 

assumem múltiplas funções narrativas:  

1. Indicam lugares, ações e personagens de maneira direta ou indireta (rugas, 

rachaduras, poeira, desgastes); 

2. Organizam e diferenciam os grupos de personagens (mortos ou vivos; jovens 

ou idosos; adultos ou crianças);   

3. Delimitam as fases da vida; 
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4. Facilitam, dificultam ou determinam as ações; 

5. Fortalecem a dramatização das narrativas (no gênero do suspense, o tempo é 

ampliado e as indicações temporais se multiplicam).  

 

Depois de exemplificarmos os modos de análise e as funções relativas ao 

espaço-tempo, vamos perceber com mais nitidez o tempo da narrativa. De acordo 

com Reuter (2007), toda narrativa é concebida por meio de múltiplas relações 

entre duas categorias temporais: o tempo real ou fictício da história contada, e o 

tempo usado para contá-la (o tempo de sua narração). Para facilitar o 

entendimento destas relações temporais, o autor propõe quatro noções: o 

momento da narração; a velocidade; a frequência e a ordem.  

 

Reuter (2007) define que o momento da narração remete ao momento em que a 

história é narrada, em detrimento ao momento em que supostamente ela 

acontece. Assim, para o momento da narração, existem três posições básicas: 

1. A narração ulterior: ocorre quando o narrador conta o que aconteceu 

anteriormente, em um passado mais ou menos longínquo. 

2. A narração simultânea: reflete a impressão de que o narrador conta a história 

no mesmo instante em que ela se dá. 

3. A narração anterior: reflete a impressão de que o narrador conta certa história 

que irá acontecer em um futuro mais ou menos longínquo. 

 

Reuter (2007) considera que a velocidade da narração contempla a relação entre 

a duração do discurso e a duração da narração. Para tanto, alguns efeitos podem 

ser criados de modo a conduzir a narração, como acelerar ou reduzir o tempo 
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destinado a contar uma história. Com relação à frequência da narração, Reuter 

(2007) assinala a igualdade ou a falta de igualdade entre o número de vezes em 

que determinadas ações acontecem no discurso e o número de vezes em que 

são contadas na narração. Já no que diz respeito à ordem, o autor indica a 

relação entre a sequência dos acontecimentos no discurso e a ordem na qual a 

história é contada na narração.  

A maior parte das narrativas modifica, mais ou menos 

frequentemente, a ordem de aparição dos acontecimentos. Essas 

anacronias narrativas vão permitir a produção de certos efeitos e a 

relevância de certos fatos (Ibid., p. 93). 

 

 

Todorov argumenta que a problemática temporal na narrativa ocorre devido a 

uma dessemelhança entre a temporalidade da história e a do discurso, sendo 

que, para o autor, o tempo apresentado no discurso é, de certa forma, um tempo 

linear, enquanto o tempo da história é pluridimensional. “Na história, muitos 

acontecimentos podem-se desenrolar ao mesmo tempo; mas o discurso deve 

obrigatoriamente colocá-los um em seguida ao outro” (2009, p. 242). 

 

Deste modo, muitos autores vêem a necessidade de romper a ordem natural dos 

fatos, utilizando-se da inversão cronológica para certos fins estéticos, cuja 

intenção contribui para imprimir novos sentidos e um caráter mais autêntico para 

a narrativa. Vamos imaginar a história de um assassinato: 

[...] obter-se-á uma certa impressão se o leitor é posto 

primeiramente ao corrente da ameaça, depois conservado na 

ignorância quanto à sua realização, e enfim se o assassínio não é 

relatado a não ser após este suspense. A impressão será, 

entretanto, completamente outra se o autor começa pela narrativa 

da descoberta do cadáver, e então somente, em uma ordem 

cronológica inversa, narra o assassínio e a ameaça (Ibid., p. 243). 
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A deformação temporal (TODOROV, 2009) é tida como uma maneira de arrancar 

a estabilidade emocional e provocar a pausa, a suspensão, de modo que as 

cenas de um assassínio possam ser recortadas e alinhavadas numa disposição 

cronológica às avessas, qualquer coisa que desarme a nossa expectativa pela 

previsibilidade do final. Da mesma forma, percebemos que os princípios de 

construção estética aplicam-se a qualquer atividade criadora, assim como na 

estrutura de uma melodia, por exemplo, que se constitui pela correlação dinâmica 

dos sons, além dos versos, que não são formados pela simples adição das 

palavras, mas sua sucessão dinâmica. Para tanto, dois sons ou duas palavras, 

combinando-se, adquirem certa correlação que se define pela ordem de sucessão 

dos elementos, igualmente com dois acontecimentos que, combinando-se, 

alcançam uma nova correlação dinâmica, demarcada pela ordem e pela 

disposição destas ações. “Assim os sons a, b, c, ou as palavras a, b, c, ou os 

acontecimentos a, b, c trocam completamente de sentido e de significação 

emocional, se os colocamos, digamos, na ordem seguinte: b, c, a; b, a, c” (Ibid., p. 

242). Entendemos que a ordem e a disposição de determinadas ações na 

narrativa, a composição das frases, representações, imagens, sons, roupas e 

outros, cumprem as mesmas leis de construção estética. 

 

A fim de arrematar estas ideias, Gilles Deleuze (1999) convence-nos ao afirmar 

que todas as disciplinas focadas numa atividade criadora são pautadas pelo 

alinhamento de características que lhes são comuns, embora essas disciplinas 

tenham como dispositivo a intencionalidade e a articulação de elementos que 

possam diferenciá-las das demais, assim como acontece no cinema, na pintura, 

na música, na moda e, por conseguinte, na filosofia. Deste modo, o autor deixa 
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claro que as características que se configuram no alinhamento das atividades 

criadoras são determinadas pela presença dos espaços-tempos na dinâmica dos 

processos criativos, ou seja, 

[a] criação é antes algo bastante solitário_, mas é em nome de 

minha criação que tenho algo a dizer para alguém. Se eu 

alinhasse todas essas disciplinas que se definem pela sua 

atividade criadora, diria que há um limite que lhes é comum. O 

limite que é comum a todas essas séries de invenções, invenções 

de funções, invenções de blocos de duração/movimento, invenção 

de conceitos, é o espaço-tempo. Se todas as disciplinas se 

comunicam entre si, isso se dá no plano daquilo que nunca se 

destaca por si mesmo, mas que está como que entranhado em 

toda a disciplina criadora, a saber, a constituição dos espaços-

tempos (1999, p. 4). 

 

 

Deleuze (1999) assinala que tudo tem uma história, seja no cinema, na pintura, na 

música, na moda e outros. As histórias se corporificam através de blocos, que são 

constituídos por elementos intrínsecos à narrativa, cujo movimento se realiza por 

meio dos espaços-tempos, intervalos passíveis de serem visualizados na forma 

de “entremeios”, que na moda são reconhecidos por uma espécie de tira bordada 

ou renda, aplicados entre duas peças. A costura entre os blocos se faz na 

intenção de exibir as histórias singulares inventadas por cada atividade criadora. 

O autor reitera que: 

[...] não se trata de invocar uma história ou de recusá-la. Tudo tem 

uma história. A filosofia também conta histórias. Histórias com 

conceitos. O cinema conta histórias com blocos de 

movimento/duração. A pintura inventa um tipo totalmente diverso 

de bloco. Não são nem blocos de conceitos, nem blocos de 

movimento/duração, mas blocos de linhas/cores. A música inventa 

um outro tipo de bloco, também todo peculiar (1999, p. 4). 

 

 

 

Para exemplificar as histórias e os blocos inventados pelo cinema, Deleuze (1999) 

cita Robert Bresson (diretor francês, 1907), que foi um dos primeiros a configurar 

o espaço com pequenos fragmentos desconexos, ou seja, fragmentos cuja 
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ligação não é preconcebida.  Contudo, o autor argumenta a seguinte questão: de 

que modo estes pequenos fragmentos de espaço visual são costurados? 

Pela mão. Não se trata de teoria nem de filosofia. Não é um 

processo dedutivo. O que quero dizer é que o espaço de Bresson 

é a valorização cinematográfica da mão no seio da imagem. A 

junção de pequenos trechos de espaço bressoniano pelo fato 

mesmo de serem trechos, pedaços desconexos do espaço, pode 

ser exclusivamente uma junção manual. Daí a exaustão da mão 

em todo o seu cinema (Ibid., p. 4). 

 

 

Deleuze considera que a mão é a potência capaz de pespontar as costuras de 

uma parte a outra do espaço, fazendo emergir os valores táteis a um patamar de 

extrema relevância no processo criativo. Assim, as mãos aparecem em função de 

uma necessidade aclamada pelo criador, pois “um criador não é um ser que 

trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade” 

(Ibid., p. 4). 

 

Baxandall (2006) também explora as questões da pintura enquanto história ao 

interpretar o quadro de Chardin, “uma dama tomando chá”, óleo sobre tela, 1735.   

                           

Figura 7. Chardin, Uma dama tomando chá. Óleo sobre tela, 1735. 

Fonte: BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. Trad. Vera 

Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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Baxandall (2006) percebe em todo o quadro vários blocos de cores, luzes e 

sombras, além de um jogo mais delicado de nitidez e luminosidade, como os 

traços internos do rosto da senhora, que são difíceis de distinguir, ao passo que a 

mão que segura a taça realça, por sua grande nitidez, o centro do plano mais 

nítido. Uma parte do problema do artista era saber como conciliar esse esquema 

de uso da luz, de grande função dramática, com o agrupamento de coisas 

inanimadas e as cenas da vida cotidiana burguesa. Chardin usa uma variação da 

composição dramática de luzes e sombras: fundo escuro, plano intermediário 

intensamente iluminado a partir da esquerda e ênfase no lado direito do primeiro 

plano. Nesse sentido, no primeiro plano do quadro há uma dupla trama no jogo de 

cores. Os vermelhos avançam e os azuis recuam. Mas, ao mesmo tempo, os 

vermelhos, em particular a mesa vermelha, diminuem, enquanto os azuis e os 

tons escuros se expandem. Atrás de toda essa agitação colorida, atrás inclusive 

de seu vestido, está a dama, e é no plano dela que Chardin desenvolve o jogo 

complexo e delicado dos níveis de nitidez de nosso campo visual. Para Baxandall 

(2006), Chardin é um dos grandes pintores narrativos do século XVIII, sendo 

capaz de construir uma história a partir do conteúdo de uma sacola de compras, e 

muitas vezes é isso mesmo que ele faz. Sua pintura configura a história de uma 

experiência perceptiva camuflada na despretensão de sensações que não duram 

mais que alguns instantes. O que percebemos em uma dama tomando chá é um 

registro de atenção reconstituído que nós mesmos, guiados pela nitidez e por 

outros elementos, sumariamente voltamos a reconstituir. Essa narrativa da 

atenção tem uma grande carga: têm focos, pontos de fixação privilegiados, falhas, 

modos característicos de relaxamento, consciência de contrastes e curiosidade 

acerca de tudo o que nos escapa à compreensão. 
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decodificar os sentidos originais da imagem (Iconografia), além de perceber sua 

inserção numa visão de mundo sintomática (Iconologia). 

 

 Percorrendo os alinhavos históricos da visualidade, percebemos que a 

Antropologia, após a História da Arte, vai cedo manifestar a importância do valor 

cognitivo dos registros visuais, servindo-se principalmente da fotografia, do filme e 

do vídeo como instrumentos de pesquisa. Para Meneses (2003), os esforços 

prévios da Antropologia contribuíram, desde a década de 1960, para o 

reconhecimento de uma importante dimensão da cultura associada à visualidade. 

Assim, a formação da Antropologia Visual, como um novo campo disciplinar, se 

deu por meio da legitimação da natureza discursiva das fontes visuais que, além 

da produção, circulação e consumo das imagens, incluíram a interação entre o 

observador e o observado, com a intenção de compreender o sentido dialógico na 

produção de sentido, que é considerado socialmente construído e mutável. 

 

A partir desses desdobramentos, Meneses (2003) nos faz perceber a importância 

da atuação de antropólogos e sociólogos em algumas frentes, seja por meio do 

reconhecimento do potencial cognitivo da imagem, ou mesmo através de um 

processo de valorização da dimensão visual da vida social, como também da 

substituição de um padrão epistêmico observacional por outro, interativo e 

discursivo.  

 

Os múltiplos alinhavos visuais apontam para o surgimento de um novo campo 

acadêmico marcado pela interdisciplinaridade, que resulta numa trama de 

abordagens, interesses e disciplinas em torno do campo comum da visualidade, 

formando uma tecitura sob a denominação de Cultura Visual. O início dos 
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Estudos Visuais que têm como objeto de estudo a Cultura Visual (Mitchell, 2006), 

consolida-se no final dos anos 80, sobretudo no cenário acadêmico anglo-saxão. 

Deste modo, podemos compreender Cultura Visual como a interface entre todas 

as disciplinas que almejam investigar a visualidade e a cultura contemporânea. 

 

De acordo com Mirzoeff (1999), a Cultura Visual não é simplesmente uma história 

das imagens. Para o pesquisador, a Cultura Visual tem como objetivo o estudo da 

vida na contemporaneidade do ponto de vista do consumidor (receptor) mais do 

que do produtor (emissor) e um meio de perceber a resposta do consumidor 

(receptor) à mídia visual. Mirzoeff (1999) defende que a Cultura Visual não 

depende propriamente das imagens, mas também do pressuposto 

contemporâneo de visualizar a existência.  

 

Para Mitchell (2006), a Cultura Visual contempla o exercício de mostrar o ver, que 

significa arrancar o véu da familiaridade e acordar para o sentido de 

deslumbramento, de tal modo que muitas das coisas sobre as quais tínhamos 

certeza sejam colocadas em dúvida. Portanto, no exercício da visualidade, a 

Cultura Visual tem como foco a relevância da construção visual do social. 

 

Ainda no contexto da Cultura Visual, compreendemos que a imagem, além de 

representação, pode ser entendida como um artefato cultural. Meneses esclarece 

que, 

[a] aceitação de que toda imagem é, antes de mais nada, um 

objeto tridimensional (e não somente uma abstrata projeção de 

três dimensões num plano) introduz, automaticamente, dois outros 

problemas: as coisas, imersas na vida social e suas 

contingências, também podem contar com uma biografia. A 

segunda questão é a participação da imagem na “instituição” das 
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pessoas sociais. Estes dois problemas incluem integralmente as 

imagens (2005, p. 52). 

 

 

 

O autor argumenta que as imagens não são meras abstrações, pelo contrário, 

devem ser reconhecidas como artefatos, coisas materiais. Meneses (2003) 

também nos alerta para a dificuldade em legitimar a especificidade visual da 

imagem, que muitas vezes é convertida em tema e tratada como fonte 

documental de conteúdo reduzido, ou ainda considerada a desempenhar mera 

função ilustrativa. Para o autor, tal dificuldade deriva do próprio historiador, que 

provém de uma formação logocêntrica, focada na palavra, e que não necessita do 

trabalho de campo através dos registros visuais, evitando qualquer tipo de 

contaminação com o concreto e o empírico. 

 

As narrativas visuais concebidas por artistas contemporâneos emergem sentidos 

enviesados bem como um modo particular de contar histórias. Desta maneira, as 

narrativas contemporâneas relatam histórias às avessas, fazendo com que o 

começo-meio-fim tão aclamado seja surpreendido pela falta de linearidade, a qual 

sugere o uso de sobreposições, deslocamentos e alinhavos de fragmentos 

(CANTON, 2009). 

 

Para compreendermos melhor as ideias advindas do conceito de narrativas 

visuais enviesadas, vamos regressar ao período seguinte à Segunda Guerra 

Mundial, fase em que as experiências de vanguarda atingiram os Estados Unidos.  

Visto isso, Nova York acolheu muitos artistas europeus que ali se refugiaram, 

transformando-se numa cidade exílio de grande efervescência cultural, palco de 

múltiplas experiências artísticas. A arte norte-americana de vanguarda buscava o 
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novo absoluto, desprovido de tradições comprometidas com o passado 

hegemônico europeu. Um dos artistas de maior destaque foi Jackson Pollock, 

precursor da action painting (pintura de ação), que propagava a valorização do 

tempo presente em movimentos de pinceladas e drippings (respingos). O 

minimalismo, movimento que marcou as décadas de 60 e 70, recitava aos quatro 

cantos que, “menos é mais”. “Isso correspondia, na dança do coreógrafo Merce 

Cunningham, à incorporação do acaso, à economia de gestos ou à possibilidade 

de dançar sem música” (Ibid., p. 18). 

 

Para tanto, a arte moderna norte-americana empenhava-se em promover um 

desarraigamento das narrativas intrínsecas no cotidiano, convidando o espectador 

a imergir em “um mundo sintético, puro e transcendente: o mundo da arte 

abstrata” (Ibid., p. 22). A expectativa de artistas era de romper com a 

representação da realidade, como se a arte fosse coibida de representar imagens 

externas a ela mesma, uma espécie de exaltação à abstração pura. Contudo, 

mesmo que eles propusessem uma arte desvinculada do cotidiano, de modo que 

o espectador fosse conduzido a não se identificar com qualquer intenção de 

narrativa, entendemos que seria quase impossível que o espectador, imbuído de 

todo um repertório sócio-cultural, se isentasse de construir qualquer interpretação 

ou julgamento diante de uma tela pintada. Neste caso, é importante levarmos em 

conta a possibilidade de contaminações e associações com a obra de arte. 

 

Com o passar do tempo, especialmente a partir da década de 80 e culminando na 

década de 90, diversos artistas perceberam a importância de se reaproximar do 

cotidiano e do público. Deste modo, eles procuraram retomar certas 
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possibilidades de estetizar a vida cotidiana no escopo de problematizar e explorar 

a ambiguidade, a instabilidade, a multiplicidade e a provisoriedade dos sentidos. 

 

Visto isso, percebermos que artistas contemporâneos estão comprometidos com 

uma atitude de reflexão e problematização de temas e questões que permeiam o 

nosso tempo: 

Os artistas contemporâneos não podem compartilhar uma atitude 

modernista, que buscava na arte uma resposta transcendente, 

abstrata e sintética, acima das coisas que formam a complexa 

tessitura do mundo real. A arte não redime mais. E os artistas 

contemporâneos comentam a vida em suas grandezas e 

pequenezas, em seus potenciais de estranhamento e em suas 

banalidades (Ibid., p. 34). 

 

 

 

Uma das características que configura o nosso tempo é a avalanche de imagens 

na qual estamos imersos. Desta maneira, contar histórias revela um meio de se 

aproximar do outro, a fim de promover trocas de sentidos em si e nesse outro. 

Katia Canton explica que, 

essa estratégia de aumento do interesse pelo storytelling (ato de 

contar histórias) começou no final dos anos 1980 e início dos 

1990. Em Nova York, proliferam desde essa época espaços 

alternativos que recebem todo tipo de contadores de histórias. 

Vive-se ali uma explosão do storytelling (Ibid., p. 37). 

 

 

 

Compreendemos que as pequenas histórias, contadas de um jeito particular e 

dotadas de singularidade, acabam por substituir as histórias totalizantes 

conhecidas por metanarrativas, que pretendem descrever e explicar a realidade a 

partir de uma perspectiva geral, hegemônica. Então, artistas contemporâneos se 

inspiram em estratégias que promovem um encontro às avessas. Eles se 

apropriam de histórias conhecidas pelo grande público e as remodelam por meio 

de desconstruções. “Não há risco de que a identificação com o espectador ou 
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leitor desapareça, considerando-se a popularidade de que são revestidas” (Ibid., 

p. 39).  

 

Nessas misturas deslizantes e instáveis, artistas contemporâneos esquivam-se de 

qualquer postura fascista. Eles perturbam e corrompem os sentidos de obras que 

visam imprimir uma narrativa de caráter único, totalizante e linear. Mas, 

sobretudo, desejam criar maneiras de desprogramar nossas certezas com relação 

aos modos de ver e viver a vida, injetando 

[...] sutilezas, incertezas, sons que se recombinam e se estranham 

entre si. Os sentidos, na obra dos artistas contemporâneos, não 

estão prontos, mas se configuram no acontecimento, isto é, na 

construção das múltiplas relações que acontecem entre a obra e o 

observador (Ibid., p. 51). 

 

 

 

Diante da possibilidade de sobrepor fragmentos de pequenas costuras e virar os 

sentidos pelo avesso, entendemos que as histórias contadas por artistas e 

designers contemporâneos também fazem eco no design de moda que, assim 

como na arte, concebe imagens que instigam, desafiam e promovem uma 

condição de estranhamento e instabilidade para uma dita Cultura Visual que 

considera, no exercício da visualidade, os modos de ver e a construção visual do 

social. Para tanto, vislumbramos uma maneira de narrar, que contempla a roupa 

enquanto matéria ou substância de uma narrativa visual no gênero da moda.  

 

As narrativas de moda relatam uma forma singular de contar histórias, 

configuradas por elementos que sugerem o uso de repetições, cruzamentos e 

desvios. Contam histórias, mas se negam a conceber uma narrativa cujo sentido 

seja cessado em si mesmo, ou que possa ter linearidade. Ronaldo Fraga, criador 

de moda contemporâneo, pode ser visto como exemplo de designer narrativo, que 
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se preocupa em contar pequenas histórias, aquelas que emergem temas e 

questões instaladas na periferia, permitindo o cruzamento de fronteiras e novos 

modos de vestir o nosso tempo.  

 

 

 

 



2. ALGUMAS NARRATIVAS E 
   SEUS COMPONENTES: 
   por uma vereda  fraguiana





 55 

Através de narrativas curiosas, as quais se encontram registradas em sua 

memória, Ronaldo Fraga
9
 nos conta que, até certo momento de sua vida, não 

tinha a pretensão de quando crescer vir a se tornar um estilista. Na verdade, a 

profissão de estilista ou costureiro aconteceu por acaso, quando resolveu se 

inscrever em um curso de figurino do SENAC, que ministrava gratuitamente 

desenho de moda para profissionais de lojas de tecidos. Posteriormente, cobriu 

férias em uma loja de tecidos no centro da cidade de Belo Horizonte – MG. E, a 

partir deste momento, foi surpreendido por mulheres que carregavam seus 

tecidos em baixo do braço, pelas histórias que embrulhavam seus tecidos e pelos 

absurdos do homem comum, que perpassavam pelo vestido de casamento, pela 

roupa do batizado, do velório, do baile de debutantes... Enfim, Fraga foi seduzido 

pela possibilidade de vestir personagens comuns e narrar, por meio de croquis, os 

anseios daquelas figuras, seus medos, bizarrices e frustrações que, no fundo, 

revestiam-se de histórias de amor e do simples desejo de ser visto e aceito pelo 

outro.  

 

Fraga
10 

se recorda ao dizer que cada croqui era uma história. Para tanto, 

podemos deduzir que as suas criações configuravam-se por meio das histórias, e 

foi a partir dessas vivências que ele alcançou o status de “contador de histórias”. 

O designer
11

 ainda nos descreveu que, durante o intervalo para o almoço, 

procurava andar pelas ruas e observar os modos como as pessoas se vestiam e a 

fotografar detalhes de golas, mangas, o comprimento das saias e o rodado dos 

vestidos, a fim de criar um repertório imagético de partes e detalhes de roupas.  

_____________ 
9 
Ibid. 

10
 Ibid. 

11 
Ibid.
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Após a passagem pela loja de tecidos, Ronaldo Fraga procurou se profissionalizar 

e formou-se em estilismo pela UFMG. Participou de um concurso promovido pela 

Santista Têxtil em 1992, de onde saiu vencedor e recebeu como prêmio um curso 

de pós-graduação na Parsons School, de Nova York. Então, Fraga migrou para 

os Estados Unidos e teve a oportunidade de entrar em contato com lojas e roupas 

de designers como a japonesa Rei Kawakubo12
, que é tida como uma de suas 

grandes referências. Após a sua estada em Nova York, Ronaldo Fraga mudou-se 

para Londres e complementou sua formação em um curso de chapelaria na 

Central Saint Martins College of Art and Design. Ainda no exterior, Fraga foi 

construindo o seu repertório de referências de moda, que também foi marcado 

pelo trabalho do designer belga Martin Margiela13
 e do grupo que ficou conhecido 

como Antwerp Six14
, composto por designers belgas como Dries Van Noten e Ann 

Demeulemeester. 

 

_____________ 
12 

Rei Kawakubo começou a criar roupas femininas em 1969 e, em 1973, criou a marca Comme 
des Garçons. Em 1975, apresentou seu primeiro desfile em Tóquio e, em 1981, apresentou-se em 

Paris. As roupas estranhas, não-convencionais, desestruturadas, amassadas e rasgadas 

trouxeram um novo conceito, geraram polêmica, mas acabaram por seduzir o meio da moda. 

Kawakubo conseguiu, através de sua estética particular, disseminar suas ideias e configurar uma 

imagem assexuada e totalmente inesperada. Nos anos 90, a estilista continuou seu 

questionamento, lançando coleções com enchimentos, que criavam uma silhueta deformada e, 

segundo ela, uma nova beleza (SABINO, 2007, p. 517). 
13 

Martin Margiela estudou na Real Academia de Belas Artes da Antuérpia (1980) e, em 1984, 

apresentou a primeira coleção de prêt-à-porter (pronto para usar) feminino com seu nome. É um 

dos representantes do movimento da desconstrução na moda. Seu trabalho é caracterizado por 

uma apreciação poética da imperfeição, do não-conformismo e da excentricidade. Ficou conhecido 

por seu estilo cru e provocador, fazendo casacos com 4 mangas, cortando as bainhas no fio e 

deixando-as inacabadas, colocando mangas maiores do que as cavas, com consequente sobra de 

tecido, costurando bolsos em lugares inusitados e prendendo sua etiqueta em branco apenas por 

4 pontos de linha. Não gosta de dar entrevistas e nem de se deixar fotografar, prefere mostrar 

apenas a palma de sua mão. Costuma referir-se ao seu trabalho falando sempre na primeira 

pessoa do plural, mostrando que, para ele, não há uma única estrela e sim uma equipe 

responsável pelas coleções, as quais procura sempre apresentar de maneiras não-convencionais 

e em locais inesperados (SABINO, 2007, p. 432). 
14

 The Antwerp Six ou Grupo dos Seis foi composto por designers belgas graduados (1981) pela 

Real Academia de Belas Artes da Antuérpia. Os designers que colocaram a Bélgica no mapa da 

moda foram: Dries Van Noten, Ann Demeulemeeste, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene, Walter 
Van Beirendonck e Marina Yee. Assim, Martin Margiela (contemporâneo do grupo) e The Antwerp 
Six foram inspirados pela abordagem reacionária do design de moda. Seus métodos únicos de 

desconstrução influenciaram a moda ao longo de toda a década de 1990: uma reação direta aos 

excessos da época (RENFREW, 2010, p. 55). 
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Mesmo com toda a experiência adquirida em escolas de design consagradas no 

exterior, Fraga
15 

afirma que não foi na Parsons, nem ao menos na Central Saint 

Martins, que ele aprendeu a vivenciar e a criar roupas por meio das histórias, e 

sim na loja de tecidos. Além do que, a loja de tecidos também lhe conferiu a 

possibilidade de conhecer a fundo os tecidos e suas qualidades intrínsecas, como 

o peso, o volume e a composição, bem como o cheiro e a voz emitidos pela 

sensibilidade da matéria têxtil. 

 

 A loja de tecidos rendeu frutos desejáveis, transformando-se em tema para a 

narrativa de moda, inverno 2008. Fraga criou roupas que eram compostas por 

tecidos em extinção misturados a tecidos a base de algodão. Deste modo, o 

designer reforça que, nos dias de hoje, as pessoas perderam o domínio de seus 

personagens, do ato de comprar o tecido, de escolher a cor e o modelo, além de 

provar a roupa. Ronaldo questiona: “onde está a voz das coisas”
16

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
15 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
16

 Ibid. 
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No sentido de dar voz às coisas, Fraga criou uma narrativa para pensar o início e 

o fim do traço, o novo e o velho, o abandono, o desamparo, assim como a 

efêmera existência do risco de giz. Para tanto, o designer teve como referência os 

personagens esquecidos do nosso tempo, os invisíveis sociais, crianças e velhos, 

além daqueles que se travestem de figuras absurdas, como o político corrupto, a 

sereia que insiste em não envelhecer e tantos outros. A narrativa de inverno 2009 

foi inspirada no espetáculo de bonecos “Giz”, de Álvaro Apocalypse (1937 – 

2003), e apresentou como cenário uma casa abandonada, coberta de lençóis 

brancos. Para marcar o início do desfile, a trilha sonora expôs o som de uma 

porta abrindo misturado ao som de um piano velho, o que fez emergir uma 

sensação assombrosa, de vazio e medo. Fraga encerrou o desfile com a música 

Happy, de Michael Jackson (1958 – 2009), que segundo o designer é o reflexo do 

desamparo. “Eu sou muito guiado pela trilha, é como se fosse a fala da roupa”
17

. 

 

 

As narrativas concebidas pelo designer apresentam grande carga emocional, 

compostas por enredos que não se preocupam em estabelecer uma sequência 

linear dos fatos ocorridos, de modo que a falta de linearidade constitui-se numa 

metodologia que, de acordo com Fraga, possui vínculos no que ele denomina de 

“metodologia do susto”
18

. Assim, as narrativas são transformadas em roupas, que 

são lidas por entre pontos de fixação, contrastes e curiosidade acerca de tudo o 

que nos escapa a compreensão. 

 

_____________ 
17

 Ibid. 
18 

Expressão citada pelo designer mineiro Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da 

professora e pesquisadora Rosane Preciosa, evento “ZigueZague”, momento intitulado de 

“Desfiles Incríveis”, Junho de 2009, São Paulo-SP. 
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A arte popular o seduz completamente, transfigurando-se em temas apaixonantes 

para as suas narrativas, cuja elaboração conceitual se dá, por exemplo, por meio 

das poesias que retratam o tempo em Drummond (1902 – 1987), do romance 

sertanejo de Guimarães Rosa (1908 – 1967), que explora as contradições vividas 

por Riobaldo e Diadorim em “Grande Sertão: Veredas”, bem como por intermédio 

das composições saudosistas de Nara Leão (1942 – 1989), das viagens 

etnográficas de Mário de Andrade (1893 - 1945), além dos bordados em ponto e 

linha que planificam Artur Bispo do Rosário (1911 – 1989) e as manifestações da 

cultura popular brasileira. Em suas criações, Fraga compõe narrativas que se 

reencontram com os elementos têxteis, gráficos, bordados e detalhes minuciosos 

das tradições da costura, como tecidos delicados e confortáveis, bordados, 

aplicações e tingimentos manuais, rendinhas no acabamento das costuras, além 

das estampas e botões lúdicos com gosto de bolachas Maria.  

 

O designer reitera, que é de suma importância pensar na concepção da 

plasticidade da roupa por meio de uma história, no intuito de alimentar a sua 

equipe de criação e todos os seus colaboradores de coisas permeadas por 

narrativas que se obstinam em emocionar-nos, instigar-nos e propor desafios para 

pensar o nosso tempo. Fraga explica que: 

você tem que ter uma narrativa. Sabe por quê? Porque você tem 

vendedores, representantes, uma equipe de designers gráficos, 

arquitetos e outros. Então, se você não alimentar essas pessoas e 

não vender de uma forma mais emocionante as velhas coisas... E 

aí? Você vai ter como retorno aquilo que você vende
19

. 

 

 

 

 

 

_____________ 
19 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
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Os desfiles fantasiados pelo designer são acontecimentos, que se relacionam 

diretamente com as artes performáticas. São mostras que apresentam um 

conteúdo teatral, com cenários e trilhas sonoras estimulantes, as quais exibem 

muito mais do que roupas. Podem ser interpretados como “minidramas”, que 

apresentam um programa narrativo.  

 

Ao observarmos o trabalho de Ronaldo Fraga fica evidente que o designer 

procura resgatar da voracidade da produção em série, própria da 

contemporaneidade, um fazer pessoal. Cada criação sua é única, pensada em 

detalhes, composta em minúcias só permitidas por caixinhas de retalhos 

longamente colecionadas. As misturas de tecidos, bolinhas da chita convivendo 

com a sofisticação do veludo numa união insólita somente autorizada pelo 

acabamento do trabalho manual, reproduzem o capricho das modistas dos 

antigos tempos.  

 

Torna-se possível inverter o lado direito da roupa e, ainda assim, vesti-la. Por 

vezes, o forro de seda pura é mais precioso que o algodão que o recobre. Não é 

de se estranhar que a sua narrativa de verão 2005/06, “Descosturando Nilza”, 

tenha sido uma homenagem à sua costureira mais antiga, profissional que 

aprendeu seu ofício nas casas de tradicionais famílias mineiras. Na realidade, o 

relacionamento desse criador com sua equipe evidencia um vínculo 

verdadeiramente visceral.  

 

As máquinas de costura emendam as histórias contadas pelo designer, para 

integrar o cenário da peça que criou para a estação. Não são roupas. São relatos. 
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E, como relatos, precisam guardar em si a vida das mãos que os teceram, essas 

mãos laboriosas que, ao dar forma a pensamentos, deixaram a marca visível dos 

seus. Pode-se ouvir entre os detalhes costurados – um pequeno coração 

rendado, um bilhetinho de lembrete aplicado, as casinhas de abelha de um punho 

– o murmúrio alegre da oficina. São roupas alegres, humanas, nascidas no 

ambiente caseiro, de tecidos que se casaram em meio a confidências 

modorrentas. Por vezes, um vestido deixa à mostra suas formas em construção, 

nos alinhavos aparentes e recortes sem acabamento, como que gritando que foi 

gente que o costurou.  

 

                                

 

Figura 8. Detalhe do coração rendado estampado no lado avesso da roupa. Peça de roupa da 

narrativa “Descosturando Nilza”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2005/06.  

Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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É possível fazer uma analogia entre Christian Lacroix20
 e Ronaldo Fraga. Ambos 

parecem encontrar gosto em promover colagens de lembranças ao compor suas 

passarelas. Os dois colocam em conflito imagens desconexas para depois 

alinhavá-las em um todo instigante. Um e outro pontilham suas narrativas com um 

humor desconcertante que desperta a reflexão. E, acima de tudo, pode-se sentir 

nas duas trajetórias o comprometimento do autor com sua obra.  

 

Desse modo traçam um percurso personalíssimo, fazendo de suas propostas um 

modo de congregar as reminiscências de um passado caracterizado pelo luxo do 

manufaturado e o presente dominado pela alta tecnologia. Nesse mundo ruidoso 

e informe, eles parecem nos devolver a um lugar de origem, a um berço ancestral 

nunca esquecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
20 

Christian Lacroix é um designer de moda ou costureiro francês, que se tornou sinônimo de 

opulência, luxo e sofisticação inspirados no folclore provençal, em trajes históricos e em Arles, sua 

cidade natal, onde o colorido universo de ciganos costuma mesclar-se ao dos toureiros com sua 

rica e luxuriante indumentária. Em suas criações, Lacroix nunca temeu o uso de cores e 

estampas, assim como de dourados, xadrezes e corsets (SABINO, 2007, p. 174). É interessante 

pensar que tanto Lacroix quanto Fraga já assinaram figurinos para óperas, balés e peças teatrais.  
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Assim, Christian Lacroix traz, por meio de suas criações, a marca da distinção 

primorosa da “alta-costura”
21 

aliada a um humor jovem e provocante. Depois de 

um período em que a atuação de muitos costureiros limitava-se à produção dos 

croquis e à orientação de sua transposição para o resultado tridimensional, 

determinando necessárias correções e modificações, Lacroix retoma uma 

interpretação mais tátil e pessoal de sua arte
22

. 

 

Ao desenhar seus modelos, entrega-se a avanços e hesitações que o levam a 

explorar todas as possibilidades de construção, promovendo encontros, desvios e 

encorajando a ocorrência do acaso na interação dos materiais e formas. Seu 

trabalho reflete sua fascinação com as imagens do passado e a evocação dos 

tempos idos, não de forma saudosista ou reverencial, mas, antes, abolindo 

ludicamente as fronteiras entre o antigo e o novo e propondo a submissão de 

velhas imagens a novas técnicas que as desmantelam e reconstroem.   

 

 

 

 

 

_____________ 
21

A
 

alta-costura é considerada a arte de criar e confeccionar roupas femininas originais, 

sofisticadas e únicas, necessitando de provas até sua finalização e exigindo mão-de-obra 

extremamente qualificada (SABINO, 2007, p. 37). 
22 

Era uma vez... Um costureiro francês que criava figurinos e coleções de alta-costura até declarar 

falência e recomeçar sob o codinome de Monsieur Lacroix. No início deste ano foi lançado um livro 

que traduz o processo criativo de Lacroix por meio da história da Bela Adormecida, permeado por 

lúdicas e ricas ilustrações extremamente coloridas, que foram assinadas pelo próprio designer. 

Segundo Lacroix, o livro Christian Lacroix and the Tale of Slepping Beauty, da autora Camilla 
Morton, serve “para ajudar a suportar a realidade aguçando a imaginação e incentivar as pessoas 

a acreditarem numa vida e num mundo melhor, sem perder a confiança”.  

Disponível em:<http://msn.lilianpacce.com.br/home/christian-lacroix-livro-camilla-morton/>. Acesso 

em: 30 Jan. 2011. 
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Figura 9. Vestígios de colagens, desenhos, fotografias e amostras de materiais, que revelam o 

processo criativo de Christian Lacroix. Fonte: MAURIÈS, Patrick. Christian Lacroix: the diary of a 

collection. London: Simon & Schuster Editions, 1996. 

 

 

 

Figura 10. Ilustrações do livro Christian Lacroix and the Tale of Slepping Beauty, de Camilla 

Morton. Disponível em:<http://msn.lilianpacce.com.br/home/christian-lacroix-livro-camilla-morton/> 

Acesso em: 10 Fev. 2011. 
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Figura 11. Ilustrações do livro Christian Lacroix and the Tale of Slepping Beauty, de Camilla 

Morton. Disponível em:<http://msn.lilianpacce.com.br/home/christian-lacroix-livro-camilla-morton/> 

Acesso em: 10 Fev. 2011. 

 

 

Figura 12. Ilustrações do livro Christian Lacroix and the Tale of Slepping Beauty, de Camilla 

Morton. Disponível em:<http://msn.lilianpacce.com.br/home/christian-lacroix-livro-camilla-morton/> 

Acesso em: 10 Fev. 2011. 
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As criações de Fraga também são autênticas matrizes narrativas. Uma a uma 

remetem-nos à ficção, despertando em nosso íntimo lembranças fugidias de 

trechos lidos que haviam adormecido em nossa memória ou de sonhos vividos no 

silêncio de nossa imaginação. Verdadeiro vendedor de ilusões, o designer 

arrojado e um tanto irreverente povoa suas passarelas de retalhos coloridos e 

divertidos, tecendo o patchwork que nos remete às pacatas cidades do interior 

brasileiro. Costura memórias e imagens perdidas, unindo-as caprichosamente 

com o fio da emoção. 

 

Caprichosamente... Eis a palavra-chave. As roupas que Ronaldo Fraga oferece 

ao seu público resgatam o capricho da agulha movendo-se sobre o tecido, da 

finalização primorosa, onde rendinhas cobrem as inevitáveis imperfeições do 

avesso, em um processo que nos encaminha à arte do “couturier” sempre em 

contato direto com sua obra. São pequenos detalhes, invisíveis ao olhar 

desavisado, mas capazes de marcar a diferença entre os que apenas produzem 

peças de vestuário e aqueles que fazem disso uma profissão de fé. 
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          Figura 13. Ilustrações de figurinos criados por Ronaldo Fraga para a ópera Erwartung. 

          Disponível em:< http://fcs.mg.gov.br/noticia/17-672,entrevista-com-ronaldo-fraga.aspx> 

Acesso em: 10 Fev. 2011. 

 

 

    Figura 14. Croquis ilustrados por Ronaldo Fraga. 

               Disponível em:< http://www.clickmoda.com.br/desenho-de-moda-de-ronaldo-fraga/> 

Acesso em: 10 Fev. 2011. 
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No sentido de propormos uma imersão mais profunda na narrativa de moda 

concebida pelo designer, vamos perceber as nuances da obra que serviu de 

inspiração para a mesma. “O Turista Aprendiz” surgiu por meio das viagens 

etnográficas realizadas por Mário de Andrade (1893-1945) no final da década de 

1920. A primeira delas ocorreu na Região Norte, período entre maio e agosto de 

1927, “quando Mário, aos 34 anos, por sua obra de poeta, ficcionista, teórico do 

modernismo, cronista e crítico, já goza de certa projeção nacional” (LOPEZ, 2005, 

p. 1). A viagem se concretizou em companhia de Olívia Guedes Penteado, 

mecenas do modernismo, Margarida Guedes Nogueira, sobrinha de Olívia, e 

Dulce do Amaral Pinto, filha de Tarsila do Amaral. Telê Ancona Lopez esclarece-

nos que: 

As duas viagens que realiza como Turista Aprendiz, em 1927 e 

1928-1929, são as mais demoradas e extensas de uma vida de 

poucas viagens. Devotadas a uma espécie de impregnação do 

Brasil, ambas lhe rendem diários textuais e imagéticos, estes 

últimos unindo legendas às fotografias. Na primeira, entre maio e 

princípio de agosto de 1927, ao lado de D. Olívia Penteado, na 

verdade, a responsável pela idéia, e de duas mocinhas, a 

sobrinha dela, Margarida Guedes Nogueira e a filha da pintora 

Tarsila do Amaral, Dulce do Amaral Pinto, retroceder visita aos 

estados do Amazonas e do Pará, chega a Porto Velho, a Iquitos, 

no Peru, e à fronteira com a Bolívia. Vai e volta de vapor, com 

escalas nos portos principais; a bordo de embarcações típicas da 

região [...]. Na segunda, ao Nordeste, do final de 1928 até 

fevereiro no ano seguinte, anda por Alagoas, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco (2005, p. 1). 

 

Já para a viagem subsequente, Mário de Andrade partiu sozinho e fez um recorte 

que priorizou quatro estados do Nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas, período entre novembro de 1928 a fevereiro de 1929. 

Todas as viagens foram descritas textualmente e registradas por meio de 

fotografias legendadas em diários, que serviram de instrumento para que ele 

finalmente pudesse interpretar e mostrar um Brasil tão distinto daquele País com 
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que estava acostumado, permeado pelo concreto e urbano. Deste modo, Mário de 

Andrade fotografou mais de seiscentas imagens bem como fez o papel de 

testemunha ocular de diversas manifestações artísticas e culturais. Diante de 

estudo a respeito das viagens realizadas pelo modernista e dos registros 

imagéticos produzidos por ele em torno das representações do Brasil, Telê 

Ancona Lopez (2005) investigou o processo criativo no qual as imagens da Kodak 

constituem o diário visual dos negativos e positivos, que se justapõe ao diário das 

legendas e ao do texto onde se desenvolvem as impressões do viajante e a 

invenção da poesia e da ficção andradiana. Podemos dizer, então, que Ronaldo 

Fraga incorporou o espírito aprendiz de Mário de Andrade bem como seu diário 

imagético, que serviu de referência para que ele criasse o seu próprio diário, uma 

espécie de caderno em que ele pôde registrar todas as etapas do processo 

criativo de sua narrativa “Turista Aprendiz”. Por meio de encontro e entrevista 

durante um workshop sobre processo criativo, tivemos acesso a esse diário, o 

qual Fraga intitula de sketchbook, que é de fato um caderno com páginas em 

branco onde o designer registra observações e invenções, como anotações, 

esboços, desenhos, colagens, fotografias e composições criativas originárias de 

suas pesquisas. Para tanto, Fraga
24

 nos relatou que o caderno tem sido 

empregado em seu processo criativo de narrativas de moda como uma maneira 

de registrar e compilar informações de sua pesquisa temática, a fim de que os 

dados provenientes da pesquisa estejam reunidos dentro de um único 

instrumento que possibilite fácil acesso tanto para arquivar quanto para 

transportar. 

____________ 
24 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
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Mas, além de contribuir para a compilação da pesquisa temática, as páginas em 

branco também favorecem o uso da imaginação por meio de esboços, montagens 

e colagens, que depois de alguns ensaios tomam forma e partem para o arranjo 

tridimensional de cores, materiais, texturas e formas. 

 

De posse do caderno, buscamos compreender as fases do processo criativo que 

Fraga desenvolveu em “Turista Aprendiz”. Porém, o designer
25

 deixou claro que 

essas fases podem variar de acordo com a temática da narrativa, e que não 

existe uma linearidade tida como ideal. Então, podemos deduzir que as etapas de 

um processo criativo no design de moda são determinadas conforme a percepção 

do designer, a temática da narrativa bem como os elementos do design, que 

serão trabalhados segundo a prioridade de alguns em detrimento de outros.  

 

Deste modo, os principais elementos do design de moda são: cor, tecido, textura, 

silhueta, proporção e linha, além de detalhes, estampas e ornamentação. Para 

Kathia Castilho,  

a plástica das roupas arquiteta-se por intermédio dos elementos 

mínimos combinados que presentificam, na composição visual, o 

arranjo de pontos, formas, linhas, direções, cores, volumes e 

texturas, que nos permitem estabelecer uma leitura do produto 

pronto (2004, p. 144).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
25

 Ibid. 
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Todavia, para que venhamos a projetar o arranjo arquitetônico de certos 

elementos, que irão se configurar na plasticidade da roupa, é necessário 

desenvolvermos um processo longo e complexo que, na maioria das vezes, inicia-

se com a escolha do tema e sua pesquisa. Portanto, após uma investigação 

aprimorada da pesquisa temática, é que de fato teremos inspiração o bastante 

para que seja feita a definição dos elementos que irão compor a estrutura plástica 

das roupas. 

 

Ronaldo Fraga
26

 nos mostrou que o seu processo de criação inicia-se com a 

escolha do tema. Mas para que cheguemos à eleição de certo tema torna-se 

imprescindível que o designer construa o seu playground, uma espécie de parque 

de diversões permeado por coisas, que se tornarão referências para as quais o 

criador cumpre estabelecer conexões com o seu tempo. Fraga esclarece: 

O designer tem que ter o seu playground construído, além de uma 

fala e uma visão de mundo que são as coisas que lhe interessam, 

da forma como ele estabelece conexões. Mas principalmente, o 

criador tem que ter aquilo que lhe é caro, aquilo que ele 

persegue
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
26 

Ibid. 
27

 Ibid. 
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Assim, para Ronaldo Fraga, o que lhe é caro e o que ele persegue são temas que 

desvelem o nosso País, possibilitando que o homem comum apareça de uma 

forma cativante, estranha ou curiosa. Para tanto, algumas figuras notáveis e 

mesmo comuns já inspiraram suas narrativas, como Arthur Bispo do Rosário, 

Zuzu Angel, Lupicínio Rodrigues, Tom Zé, Carlos Drummond de Andrade, Dona 

Nilza - a sua mais antiga costureira, Guimarães Rosa, Nara Leão, Pina Bausch, 

as simpáticas madames da “loja de tecidos” bem como os invisíveis sociais, 

presidiários, velhos e crianças, rendeiras e bordadeiras, além de tantos outros 

personagens de sua “roda de gigantes”. Compreendemos que os temas e as 

imagens referenciais do designer formaram-se intuitivamente devido às suas 

experiências, que aos poucos se tornaram qualificadas pelo contexto cultural, 

constituindo-se numa visão de mundo tanto pessoal quanto cultural. Fayga 

Ostrower complementa que, 

[as] imagens referenciais não são herdadas. Não são estereótipos 

de percepção, não são conceitos. Formam-se, basicamente, de 

modo intuitivo. Configurando-se em cada pessoa a partir de sua 

própria experiência e como ‘disposição característica’ dos 

fenômenos, isto é, como imagem qualificada pela cultura, sua 

visão é ao mesmo tempo pessoal e cultural. Naturalmente, isso 

não significa que, embora funcionando como visão referencial, ela 

se cristaliza logo a ponto de não poder ser subsequentemente 

elaborada; dependerá do indivíduo e dependerá de como a cultura 

formula suas normas e aspirações (1987, p. 60). 

 

 

Fraga
28 

também nos relatou que, na maioria das vezes, uma narrativa cai na sua 

frente, como se fosse um encontro. Contudo, sabemos que, para este momento 

de escolhas e encontros, o criador se depara com o sentimento da angústia. 

Então, podemos recordar em Deleuze que, “um criador não é um ser que trabalha 

pelo prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade” (1999, p. 

4). 

____________ 
28 

Ibid. 
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Desta maneira, Ronaldo Fraga constitui as amarras de seu processo criativo em 

prol das necessidades que emergem a partir de suas escolhas. Após o encontro 

com o tema, Fraga
29

 reúne uma infinidade de materiais de pesquisa provenientes 

da temática da narrativa, como livros, revistas, jornais, CDs e filmes. Porém, o 

designer
 
nos revelou que a literatura é uma de suas grandes paixões, e mesmo 

que o tema não seja literário, ele procura eleger um livro para certa narrativa a fim 

de que esse livro possa lhe alimentar.  

Eu tenho minhas paixões. Se dependesse de mim, eu falaria 

somente de literatura. Se você ler Carlos Drummond de Andrade, 

você tem uma narrativa inteira pronta. E criar uma narrativa de 

moda, significa entender qual era o playground de Drummond, por 

exemplo. E aí eu gosto de analisar o playground e a visão de 

mundo de determinada figura. Drummond era o tempo. E ele 

falava do tempo o tempo inteiro. E ele falava principalmente do 

nascer, do morrer, do batizar, do casar. Tudo isso misturado a 

uma paixão cotidiana. Ele falava dos absurdos do homem comum. 

Então, mesmo que o tema não seja um livro, eu tenho um livro 

daquela narrativa, que é o que eu vou ler e que me vai alimentar
30

. 

 

 

 

Fraga sustenta que, por meio das evidências do tema, também procura investigar 

se alguém já fez algo sobre esse tema, mas não precisamente na moda, e sim em 

outras áreas, como na literatura, no cinema, na música ou na arte 

contemporânea. O designer reitera: “eu quero criar uma narrativa sobre este 

tema. Mas quem já fez alguma coisa sobre isso? E como fez? É importante este 

exercício, mas não exatamente como fez na moda, e sim como fez em outras 

áreas, pois isso vai te ajudar a criar repertório”
 31

.
 

 

 

 

____________ 
29 

Ibid. 
30 

Ibid. 
31 

Ibid. 
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Nesse sentido, podemos inferir que Fraga define todo um repertório para a sua 

pesquisa, de modo que o encontro com o tema se transfigure em um momento de 

travessias e descobertas que estimulem o uso de uma imaginação profunda e 

criativa. Ostrower nos elucida que, 

[...] O caminho é um caminho de crescimento. Seu caminho, cada 

um o terá que descobrir por si. Descobrirá, caminhando. Contudo, 

jamais seu caminhar será aleatório. Cada um parte de dados 

reais; apenas, o caminho há de lhe ensinar como os poderá 

colocar e com eles irá lidar. Caminhando, saberá. Andando, o 

indivíduo configura o seu caminhar. Cria formas, dentro de si e em 

redor de si. E assim como na arte o artista se procura nas formas 

da imagem criada, cada indivíduo se procura nas formas do seu 

fazer, nas formas do seu viver. Chegará a seu destino. 

Encontrando, saberá o que buscou (1987, p. 76). 

 

 

Vimos que Ronaldo Fraga parte de dados concretos no sentido de percorrer um 

caminho em que ele mesmo irá definir as etapas a serem realizadas de acordo 

com as necessidades encontradas em seu caminhar. Para tanto, a configuração 

de sua travessia será estruturada por meio dos elementos escolhidos e da 

maneira como os mesmos serão arranjados na intenção de criar imagens e 

chegar a seu destino.  

 

Para o designer, o caderno de esboços
32

 ou mesmo o sketchbook é apreciado 

como sendo o ponto de partida de sua travessia, já que ele reúne dados 

concretos de toda a sua pesquisa temática, além de estimular, por meio das 

páginas em branco, experimentos e invenções de toda ordem.  

 

 

____________ 
32 

Cadernos de
 
esboços em branco podem ser obtidos em uma ampla variedade de tamanhos, 

gramaturas de papel, cores e encadernações. Também pode ser algo que você mesmo faz, 

utilizando diferentes tipos de papel, editorando e organizando o trabalho antes de encaderná-lo 

(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 85). 
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Fraga diz: “não existe uma metodologia processual no meu trabalho. Mas criar 

essa imagem, criar esse caderno de informações é essencial. Sem aparecer 

roupa nem nada, só esboço”
33

. 

 

Figura 15. Capa do caderno de esboços da narrativa “Turista Aprendiz”, do designer 

 Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

Para a narrativa de moda “Turista Aprendiz”, Fraga criou um caderno com 

páginas em branco encadernadas no sentido horizontal. A capa foi coberta por 

um tecido laminado que faz referência as roupas de fantasias do carnaval 

pernambucano. De acordo com o designer
34

, a cultura pernambucana serviu de 

pano de fundo para a concepção da narrativa.  Portanto, na tentativa de delimitar 

a temática da narrativa, vimos que Fraga partiu da obra de Mário de Andrade, “O 

Turista Aprendiz”, na intenção de também incorporar um espírito aprendiz, que se 

propôs a fazer um recorte, no mapa do Brasil, de lugares tão distantes do nosso 

lugar, como a cidade de Passira, no Agreste Pernambucano, a cidade de 

Monteiro, na Paraíba, e a cidade de Itabira em Minas Gerais. 

____________ 
33 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
34 

Ibid.
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Deste modo, Passira-PE foi apreciada como sendo o foco da narrativa, pois trazia 

a força e o cenário da cultura pernambucana. Mas, no fundo, Fraga se expôs a 

tornar visível a riqueza do ofício do bordado no Brasil, além de escrever e 

fotografar sobre as imagens que via passar nas mãos de bordadeiras e rendeiras. 

O designer
35

 recordou que Mário de Andrade, diante de toda a sua sagacidade 

intelectual, se colocava como um ficcionista, poeta e crítico ansioso por mapear 

as singularidades da cultura popular brasileira. O poeta mostrava aos amigos o 

mapa do Brasil e dizia: prestem atenção no mapa e vejam o tamanho deste País. 

Fraga complementa: “eu ainda quero fazer a viagem de Mário para ver o que 

mudou neste Brasil podendo comparar as fotos”
36

. Para tanto, Ronaldo Fraga 

acabou por fazer um trabalho de imersão nas cidades que foram citadas, com o 

objetivo de propagar o ofício do bordado e as histórias de bordadeiras e rendeiras 

que se escondem pelo lado avesso. O designer salienta que, 

a atividade econômica de Passira é toda em torno do bordado. 

Mas é uma atividade que está se perdendo, está se esvaziando 

dos novos tempos, pois a nova geração está preocupada por fazer 

biquinhos em toalhas de poliéster da China. Mas existe ainda um 

grupo de bordadeiras que sabe muito do ofício e tem muito 

cuidado com o ofício. É de extrema importância que isso se 

propague para as novas gerações
37

.                      

 

 

A renda renascença
38

, produzida pelas meninas da região de Monteiro, na 

Paraíba, também serviu de referência para a narrativa de moda em questão, além 

do que, os desenhos tradicionais da renda foram transportados para os bordados, 

produzidos tanto no feito à mão quanto pela indústria.  

 

____________ 
35 

Ibid.
 

36 
Ibid.

 

37 
Ibid. 

38 
Renda Renascença: de inspiração renascentista, renda em arabescos, com motivos florais em 

ponto cheio e pequenos orifícios, contornados por barras em detalhes vazados de diferentes 

larguras, ora quadrangulares, ora ovalados (CATELLANI, 2003, p. 690). 
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 Figura 16. Cartela de cores do caderno de esboços da narrativa “Turista Aprendiz”, do designer 

Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

                                         

Figura 17. Cores que surgiram das paredes caiadas locais (Passira-PE) desbotadas pelo sol forte. 

Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Ainda com o caderno em mãos, observamos que a contracapa e a página inicial 

estavam tomadas por referências cromáticas, ou seja, amostras de cores que 

formavam uma cartela de cores da narrativa. O designer reuniu as amostras que 

mais lhe interessavam, desenvolvidas pela tecelagem catarinense renauxview a 

partir do sistema de cores pantone39 
de seis dígitos, e compilou as mesmas sobre 

um fundo branco. Fraga relatou que, “depois das imagens definidas, eu passo 

para a cartela de cores, já que, com a ambientação, a cor está muito clara”
40

. 

Assim, após a pesquisa imagética, o designer elegeu as cores advindas da 

ambiência do tema, tidas como a segunda fase de seu processo, que se tornou 

evidente pela sequência em que os elementos se apresentavam no referido 

caderno de esboços. As cores eleitas para a narrativa de moda “Turista Aprendiz” 

perpassam pelos brancos e beges típicos da renda renascença, além do rosa 

seco, salmão, verdes e azuis numa escala de luminosidade que vai do mais claro 

ao mais escuro, bem como as cores quentes e vibrantes de amarelos, laranjas e 

vermelhos. O designer poetiza ao dizer que as cores surgiram das paredes 

caiadas locais (Passira-PE) desbotadas pelo sol forte. "Tem coisa mais linda que 

um verde-água, um salmão, o azul dos azulejos, o piso colorido”
 41

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
39 

Fundada em 1962 em New Jersey, Estados Unidos, a Pantone Inc. é famosa pela “Escala de 

Cores Pantone” (“Pantone Matching System” ou PMS), um sistema de cor utilizado em uma 

variedade de indústrias especialmente a indústria gráfica, além de ocasionalmente na indústria 

têxtil, de tintas e plásticos. Disponível em: <http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-pantone>. 

Acesso em: 12 fev. 2011. 
40 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
41 

Ibid.
 

 



 80 

No sentido de compreendermos a importância da cor como a parte mais 

emocional do processo visual de uma narrativa de moda, iremos destacar as suas 

funções. Segundo Luciano Guimarães, podemos definir a cor como “[...] uma 

informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e 

decodificada pelo cérebro” (2000, p. 12). Rudolf Arnheim complementa e qualifica 

a cor como sendo a mais eficiente dimensão de discriminação: 

Uma bola que rola sobre um gramado pode ser localizada e 

apanhada com muito mais certeza se for identificada não apenas 

por seu movimento, configuração, textura e talvez claridade, mas 

também pelo vermelho intenso que a separa da grama verde 

(1994, p. 321). 

 

 

 

Kandinsky contribui afirmando que a cor exerce uma segunda função, 

preconizada pela sua capacidade de expressar: “a cor provoca, portanto, uma 

vibração psíquica. E seu efeito físico superficial é apenas, em suma, o caminho 

que lhe serve para atingir a alma” (1990, p. 64). Para arrematar, Goethe define 

uma terceira função para a cor, que é caracterizada pela sua capacidade de 

significar: 

A aplicação que concorda perfeitamente com a natureza poderia 

ser denominada simbólica, caso a cor seja utilizada em 

consonância com o efeito, e a verdadeira relação exprima 

imediatamente o significado. Ao se supor, por exemplo, que o 

púrpura designa a majestade, não há dúvida de que se trata da 

expressão correta, como já expusemos acima. Uma aplicação 

muito próxima da anterior é a que poderíamos chamar de 

alegórica, mais circunstancial e arbitrária, ou melhor, 

convencional, na medida em que o sentido do signo nos deve ser 

transmitido antes que saibamos o que deve significar, como, por 

exemplo, em relação ao verde, ao qual se atribui a esperança. 

(1993, p. 154) 

 

Compreendemos, então, que a cor exerce três funções primordiais: a dimensão 

de discriminação, o poder de expressão e a capacidade de significar. Vemos que, 

através da ação da luz sobre o órgão da visão, discriminamos as propriedades 
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físicas da cor, ou seja, temos a sensação e a capacidade de distinção. Num 

segundo momento, essa ação elementar provoca uma emoção que atinge a alma. 

Assim, uma vibração psíquica nos dá a percepção de sua ação construtiva, já que 

atribuída de um significado próprio tem valor de símbolo e a capacidade de 

construir uma linguagem que comunique uma ideia.  

 

Para tanto, a cor emerge uma grande força e seu uso, numa narrativa de moda, 

visa expressar e reforçar a informação visual.  

A cor não só tem um significado universalmente compartilhado 

através da experiência, como também tem um valor independente 

informativo, através dos significados que se lhe adicionam 

simbolicamente (GOMES FILHO, 2004, p. 65).  

 

 

Partindo deste pressuposto, sabemos que a cor, reconhecida no valor de símbolo, 

emite significados partilhados culturalmente. Todavia, a cor também nos permite 

acrescentar novos significados através da experiência subjetiva, assim como fez 

Fraga ao insurgir que as cores esmaecidas originavam-se das paredes 

desbotadas pelo sol forte da cidade de Passira-PE. 

 

Do ponto de vista sensorial, as cores recuam ou avançam, aparentam ser mais 

leves ou mais pesadas, mais suaves ou mais dramáticas. As cores frias parecem 

afastar-se do observador, enquanto as cores quentes dão a impressão de que 

avançam em direção ao observador. Kandinsky relacionou temperatura e 

luminosidade das cores com o movimento de aproximação e afastamento: 

Cumpre entender por calor ou frieza de uma cor sua tendência 

geral para o amarelo ou para o azul. Essa distinção opera-se 

numa mesma superfície e a cor conserva seu próprio tom 

fundamental. Esse tom torna-se mais material ou mais imaterial. 

Produz-se um movimento horizontal: o quente sobre essa 

superfície horizontal tende a aproximar-se do espectador, tende 

para ele, ao passo que o frio se distancia (1990, p. 83). 
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Deste modo, torna-se fundamental reconhecer os efeitos progressivos e 

regressivos das composições cromáticas, visto que a cor é um elemento do 

design que pode ser usado para valorizar ou encobrir, criar ou desfazer um ponto 

focal da roupa. Além do mais, cumpre ao criador perceber o poder de expressão e 

da construção de significados que podem ser emitidos e recebidos por meio das 

cores, no sentido de conceber uma cartela de cores que corresponda aos anseios 

conceituais da temática da narrativa. Segundo Kandinsky, “a cor é a tecla. O olho 

o martelo. A alma é o piano com suas várias cordas. Quanto ao artista, é a mão 

que, com a ajuda desta ou daquela tecla, obtêm da alma a vibração certa” (1990, 

p. 66). 
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Figura 18. Amostra de renda renascença no caderno de esboços da narrativa “Turista Aprendiz”, 

do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 19. Fotos e amostras de bordados no caderno de esboços da narrativa “Turista Aprendiz”, 

do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Diante da curiosidade em descobrir o que ainda estava por vir, observamos que, 

logo após as cores, o caderno de esboços apresentava as amostras de matérias-

primas, rendas e bordados, que ofereciam continuidade ao processo de pesquisa 

e criação da narrativa de moda. Ronaldo Fraga diz que: “com a cartela de cores 

definida, naturalmente na sequência vem o tecido. Assim, você sente o peso do 

tecido. E o que eu sei fazer bem são pesquisas em bases de algodão”
42

. 

 

Para tanto, os tecidos oferecem, em suas variedades de tramas, um exercício 

tanto visual quanto tátil de apreensão da textura, do peso e do volume, 

configurando-se em possibilidades tridimensionais que se apresentam a partir das 

propriedades que lhes são íntimas. Kathia Castilho acrescenta defendendo que: 

[...] É inicialmente pela escolha do material têxtil utilizado para 

compor a forma do traje que se articulam diversos sentidos da 

visão e da tactilidade. Se o corpo necessita de elementos de 

decoração sobre a primeira pele, será sobre o tecido, entendido 

como segunda pele, que a construção se efetua e sobre a qual a 

decoração se expressa em sua plenitude (2004, p. 146). 

 

 

 

Mas, muito além do que sentir o peso do tecido, Fraga declara que aprendeu a 

ouvir a voz e a sentir o cheiro dos tecidos, principalmente dos tecidos que 

envelhecem como os de fibra natural, aqueles que lembram vida e morte. O 

designer completa: 

É maravilhoso ouvir a voz dos tecidos. Os tecidos de hoje são 

mudos. Não falam. Eu consigo sentir o cheiro que emanava e 

tomava conta daquela sala: o tafetá de seda pura, o 100% linho, a 

tricoline de algodão. Eu adoro os tecidos que envelhecem, que 

lembram vida e morte. E as roupas feitas desses tecidos, depois 

de velhas, são muito mais bonitas
43

.     

 

 

 

 

____________ 
42 

Ibid. 
43 

Ibid. 
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Então, podemos afirmar que o tecido é um elemento sensível, que tem o poder de 

marcar o nosso corpo e por ele ser marcado. Além do mais, o tecido estimula os 

nossos sentidos, assim como nos mostrou Ronaldo Fraga, que consegue sentir, 

muito além da visão ou do tato, a voz e o cheiro entremeados por vozes macias 

ou ásperas, lisas ou rugosas, bem como os cheiros, que se confundem entre o 

algodão
44 

e a naftalina, a primeira e a segunda pele. Todavia, dentre os sentidos 

descritos, 

[o] tato proporciona, na apreensão, uma conjunção direta entre 

duas partes sensoriais físicas. Podemos reconhecer o tato como 

função de apreensão dessas qualidades sensíveis, lembrando 

que, segundo a velocidade do gesto, a experiência tátil pode se 

modificar (CASTILHO, 2004, p. 145). 

 

 

 

Desta maneira, os tecidos, somados as cores, das quais já foram previamente 

pesquisadas, compõem um arranjo plástico que visa operar transformações nas 

formas naturais da primeira pele. 

A textura do tecido, sabemos, confunde-se com a textura da pele, 

ampliando seus limites naturais, muitas vezes pela própria 

diversidade e variedade dos materiais utilizados na confecção do 

traje, além do aspecto cromático que se apropria de diferentes 

porções do corpo, dando-lhe novas significações e possibilidades 

combinatórias (CASTILHO, 2004, p. 145). 

 

 

 

 

 

____________ 
44 

O algodão é um bom exemplo de fibra vegetal ou tecido de celulose. A fibra do algodão cresce 

em volta da semente da planta e é colhida, processada e transformada em fios. Ela tem 

qualidades muito versáteis porque pode ser tramada ou entrelaçada e produzida em muitos pesos 

diferentes, como o brim e o voile de algodão. A fibra de algodão tem propriedades respiráveis e 

absorve bem a umidade, o que a torna um bom tecido para climas muito quentes ou para o verão 

(SEIVEWRIGHT, 2009, p. 108). 



 86 

Quanto aos bordados e rendas, Fraga destacou que não sabe bordar, mas, a 

partir das técnicas do bordado, procurou criar desenhos que contemplavam a 

temática da narrativa: “desenhei as flores de cáctus, que foram bordadas na 

renascença pelas meninas da Paraíba”
45

. Assim, como vimos anteriormente, a 

renda renascença
46 

também serviu de inspiração para a narrativa, que foi usada 

de referência para a criação de bordados tanto no feito à mão quanto pela 

indústria. O designer realizou um trabalho com as bordadeiras de Itabira-MG, que 

desenvolveram o bordado de bastidor por meio dos desenhos da renda 

renascença. Já numa vertente industrial, Fraga transportou os desenhos 

tradicionais da renda renascença para o jacquard47 de algodão, imprimindo uma 

textura de efeito rendado, produzido pela tecelagem catarinense renauxview. O 

designer explica que: 

De longe, o jacquard apresenta um efeito rendado. Ele traz os 

desenhos tradicionais da renda, só que produzidos pela indústria. 

Por outro lado, eu tenho também este trabalho, que foi 

desenvolvido pelas meninas de Itabira, coordenado pela Stella, 

que se inspiraram nos desenhos da renda renascença e bordaram 

no bastidor. Então, você também vai ter uma impressão de que 

aquilo é renda. E na passarela, você se confunde: aquele vestido 

de renda branco, não é renda, é um bordado de bastidor no tule. 

Aquilo que parece um bordado de ponto-cheio, não é bordado, é 

renda
48

. 

 

 

 

 

 

____________ 
45 

Ibid. 
46 

A renda renascença é uma técnica que teve sua origem na cidade de Veneza, na Itália, em meados do 

século XVI. Sua chegada ao Brasil se deve às freiras missionárias européias, que se instalaram nos 

municípios de Poção e Pesqueira, interior de Pernambuco, e passaram a ensinar o ofício às mulheres da 

região. A técnica, confeccionada com agulha, linha e lacê de algodão, é famosa pelo estilo de bordado feito 

exclusivamente à mão. Primeiro, faz-se um desenho sobre um papel vegetal preso em uma pequena 

almofada. Em seguida, o lacê é então afixado sobre o papel com a ajuda de alfinetes e entremeado pelos 

diferentes pontos da técnica. Cada ponto da renda renascença recebe um nome especial, inspirado em 

sentimentos, elementos da natureza ou alimentos da região. Entre os mais conhecidos e mais utilizados 

pelas rendeiras estão: aranha, abacaxi, traça, cocada, xerém, amor seguro, laço, sianinha, malha e 

amarrado. Disponível em: <http://www.fatimarendas.com.br>. Acesso em: 12 Fev. 2011. 
47 

Jacquard: Tecido encorpado em que padrões coloridos se destacam sobre um fundo de cor diferente. 

Refere-se, também, ao tear inventado por Joseph-Marie Jacquard em 1780 (SABINO, 2007, p. 361). 
48

 Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo criativo, 

ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
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Deste modo, Fraga propõe uma brincadeira entre o olhar de perto e o olhar de 

longe, sugestionando ao observador se confundir e embaralhar a visão no sentido 

de eliminar a previsibilidade e alcançar um novo olhar para aquilo que de fato não 

é, mas poderia ser. O designer nos instiga ao dizer que: “vivemos numa época 

onde os olhos não brilham, onde tudo é previsível”
49

. 

 

  

Figura 20. Bordado de bastidor no tule inspirado nos desenhos da renda renascença. Narrativa de 

moda “Turista Aprendiz”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. 

 Fonte: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/>  

Acesso em: 01 Set. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
49 

Ibid. 
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Figura 21. Jacquard de algodão com desenho e textura de efeito rendado. Narrativa de moda 

“Turista Aprendiz”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. 

 Fonte: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/>  

Acesso em: 01 Set. 2010. 

 

Ronaldo Fraga transcende as nossas expectativas ao inserir a assinatura em 

bordado das próprias bordadeiras nas roupas da narrativa. O designer se inspirou 

na singeleza destas mulheres que, na maioria das vezes, bordam seus nomes 

pelo lado avesso da peça. Para tanto, Fraga fez questão de desvelar a autoria 

dessas mãos que bordam e escondem suas histórias pelo reverso, histórias de 

amor, tristeza, desejo, perda e memória. O designer se comove ao dizer que: 

Tem uma coisa que sempre me emocionou e me emociona, é que 

meus olhos se alumbram por um Brasil bordado à mão. No Brasil 

bordado à mão o avesso é lindo, o avesso traz histórias de amor, 

traz tristeza, traz desejo, perda, traz memória. É nesse lugar que 

eu me sinto e que eu consigo justificar um pouco o meu ofício 

olhando para o ofício delas
50

. 

 

 

               

____________ 
50 

Ibid. 



 89 

                                     
 

Figura 22. Amostra de bordados com a assinatura da bordadeira no caderno de esboços da 

narrativa “Turista Aprendiz”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

         

 

Figura 23. Vestido bordado com as assinaturas das bordadeiras. Narrativa de moda “Turista 

Aprendiz”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2011. 

 Fonte: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/>  

Acesso em: 01 Set. 2010. 
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Assim, percebemos que tanto a renda quanto o bordado fazem parte do design de 

superfície, que sugere o emprego de técnicas têxteis. A ornamentação têxtil 

propõe criar um efeito tridimensional e plástico, além de apresentar forma ou 

volume para a roupa. “Os acabamento de superfície podem ser aplicados a um 

tecido ou a uma peça de roupa para mudar sua aparência e toque, e talvez refletir 

a fonte inspiradora” (SEIVEWRIGHT, 2009, p. 26). 
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Figura 24. Caderno de esboços e passarela “Turista Aprendiz”. 

Fotografia Caderno: Ana Paula Vilela. 

Passarela: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/> 

Acesso em: 01 Set. 2010. 

 

 

 

 

Figura 25. Caderno de esboços e passarela “Turista Aprendiz”. 

Fotografia Caderno: Ana Paula Vilela. 

Passarela: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/> 

Acesso em: 01 Set. 2010. 
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Podemos imprimir certas conjeturas a respeito dos próximos capítulos, que aos 

poucos se revelaram no caderno de esboços da narrativa de moda “Turista 

Aprendiz”. Assim, após as pesquisas cromática, têxtil e de superfície, o designer 

nos apresentou esboços e desenhos que almejavam alcançar possibilidades de 

volume, forma e silhueta, bem como de modelagem. Compreendemos que a 

silhueta é a forma delineada ou demarcada em volta do corpo por uma peça de 

roupa, sendo que o volume torna-se visível quando ultrapassa as curvas naturais 

do suporte corporal, gerando novas formas e silhuetas.  

 

Desta maneira, percebemos os modos como as formas foram esboçadas e 

transportadas para a exibição do produto final na passarela. Fraga nos mostrou 

que, “você tem a cartela de cores, as bases de tecidos. Depois desta pesquisa, eu 

passo para o volume e a modelagem, porque você já tem o tecido, aí você já sabe 

o peso do que vai fazer”
29

. Então, temos a nítida percepção de que o volume 

assim como o peso estão estreitamente ligados à silhueta, características que se 

tornarão visíveis nas roupas por meio das propriedades advindas do tecido, como 

por exemplo, o uso de tecidos forrados, pesados ou finos, que resultarão no tipo 

de silhueta a ser alcançada. Kathia Castilho defende que: 

O tecido, apresentando diferentes qualidades de material, 

submete-se inicialmente ao corte que define a forma da roupa. Já 

nesse momento, é possível modificar a silhueta por meio de, por 

exemplo, cortes que utilizam a trama na vertical / horizontal, nas 

fendas, linhas abertas, recortes. Na modelagem é que se define o 

tipo de corte que o tecido receberá, levando em consideração as 

qualidades e as possibilidades oferecidas pelo material têxtil como 

perspectiva de construção (2004, p. 145).  
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Ronaldo Fraga salienta, que gosta de pensar na construção de uma roupa que 

seja a marca de seu trabalho, principalmente no que concerne à modelagem. 

Então, “eu gosto de pensar numa modelagem que caia bem tanto numa pessoa 

magra quanto numa pessoa normal. Quando eu consigo fazer isso, é o que me 

deixa mais feliz”
51

. O designer procura estabelecer um diálogo entre corpo e 

roupa, no sentido de que o formato da roupa se realize em conjunção com a 

silhueta corporal, a fim de que ambos possam se reforçar e se abraçar 

mutuamente. Visto isso, notamos que a gestualidade do corpo acaba por interferir 

nas formas da roupa, resultando numa configuração estética de caráter íntimo e 

singular. Portanto, 

para Ronaldo, o corpo não é sufocado ou escondido em nome de 

esculturas têxteis ou de modelagens constritoras, alheias à 

estrutura óssea e muscular. Em vez de se pendurar nos ombros 

ou de espremer a cintura, como é de praxe no mercado de moda, 

busca soluções harmônicas em pontos de equilíbrio pouco usuais: 

pescoço/colo, virilha/quadril e pés. Inverte-se, pois, o paradigma: o 

corpo impõe-se para moldar a moda [...] (GARCIA, 2007, p. 79). 

 

 

 

Observamos que, na Figura 24, Fraga esboçou algumas possibilidades formais 

com pequenas amostras de tecidos a base de algodão. Pudemos, então, 

visualizar e comparar as semelhanças e diferenças entre a bata esboçada no 

caderno pelas mãos do designer e a sua transposição para o tridimensional, 

enquanto produto finalizado e divulgado pela mídia. A bata é marcada pelo branco 

e por um detalhe localizado ao centro do decote, que faz referência a imagem de 

um leque em formato arredondado e com pequenas pregas em camadas, além de 

manga volumosa. Reparamos que esse detalhe se repete em outras peças e com 

algumas variações, como em vestidos, por exemplo.  

 

____________ 
51 

Ibid. 
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Para tanto, é curioso notar as diferenças entre o esboço e a roupa construída. 

Percebemos que o esboço, por não apresentar o desenho de uma silhueta 

corporal, aparece sem movimentos, de certo modo mais contido, além do que, o 

esboço da bata exibe um decote em “V”. Por outro viés, reparamos que a bata, 

vestida sobre o corpo, oferece um decote ombro a ombro, além de ganhar força e 

movimento, que são ocasionados tanto pelo peso e volume do tecido quanto pela 

gestualidade da modelo na passarela. É interessante também observar, que a 

roupa se associa a outras roupas e a outros elementos estéticos, como a beleza e 

os acessórios. O esboço da bata é então transportado para a configuração do 

produto final, na passarela, e possibilita a inserção de novos componentes e de 

novos sentidos.    

 

Já na Figura 25, percebemos as transposições visuais do desenho da roupa, da 

beleza e cenário para a passarela. Fraga desenhou o look completo em papel 

vegetal sobre imagem de fundo representada por azulejos coloridos. A proposta 

da beleza foi caracterizada por óculos aviador de lente espelhada e peruca de 

plástico, o que fez menção ao turista paramentado que visa enxergar novas 

viagens permeadas pelas manifestações populares da cultura pernambucana. 

Quanto ao cenário, vimos que Fraga se inspirou nas padronagens geométricas e 

florais, além das cores dos azulejos, principalmente no contraste entre azul e 

laranja, levando para a passarela imagens que fazem referência aos bordados 

florais em ponto cruz. Com relação ao vestido, reparamos que o mesmo traz um 

recorte central com amarração, produzindo efeito de leque no decote e na barra. 

A profusão de bordados delicados em cores suaves sobre fundo branco faz 

alusão aos desenhos dos azulejos, assim como Fraga nos expôs ao traçar o 
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formato da flor com canetinha preta, que se localiza próximo ao croqui. 

Observamos também, que as linhas do vestido orientam o nosso olhar para: 

pescoço/colo, virilha/quadril e pés, bem como consideramos na citação anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Caderno de esboços e passarela “Turista Aprendiz”. 

Fotografia Caderno: Ana Paula Vilela. 

Passarela: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/> 

Acesso em: 01 Set. 2010. 
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As referências da Figura 26 exibem alguns esboços oriundos do caderno, mas um 

deles em especial nos chamou a atenção ao identificarmos o vestido “flores de 

cáctus”, que foi todo trabalhado na renascença pelas meninas de Monteiro, na 

Paraíba. O esboço do vestido apresenta um traçado simples e primário, que exibe 

uma exuberância de pétalas e flores. Na passarela, as pétalas sobrepostas na 

região dos ombros e colo formam o decote “V”, que se aplica em direcionar o 

nosso olhar para a flor central localizada próximo a virilha e quadril, além de 

outras flores que se repetem nas laterais e barra do vestido. As cores desbotadas 

em rosa, verde, amarelo e azul se unem por meio de pontos e linhas da renda 

renascença. A curiosidade nos move no sentido de perceber a transposição de 

um esboço instintivo, que traz apenas uma anotação: “cores pastéis”, para o 

resultado tridimensional de uma roupa tão elaborada e rica de informações, tanto 

do ponto de vista conceitual quanto formal.  

 

Para tanto, o mais intrigante é que, na maioria das vezes, o esboço apresentado 

no caderno não fornece detalhamentos da proposta, e sim alguns poucos escritos 

e amostras de materiais. Isso nos leva a pensar que o designer se permite a gerar 

novas possibilidades no momento da execução, admitindo também que as 

modelistas e costureiras atuem e se coloquem como parte criadora da roupa, já 

que as mesmas cumprem o papel de interpretar o desenho e, se necessário, 

modificar a ideia original no intuito de pensar na melhor maneira de vestir a roupa 

sobre o corpo.  
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Ronaldo Fraga concorda que,  

eu adoro fazer o desenho de uma roupa, passar para a modelista 

e não explicar muito bem, explicar por cima. Eu não anoto nada, 

só passo o desenho. E não raro, tem detalhes que elas fazem 

tanto na modelagem quanto na costura, que são tão diferentes do 

que eu imaginava, e que fica muito mais interessante do que se 

elas tivessem feito o que eu tinha pedido
52

.   

 

 

 

Para tanto, Fraga concede às modelistas e costureiras a liberdade de serem 

levadas pela experiência do ofício, o que faz com que elas imprimam uma visão 

de mundo sobre a roupa, uma visão facultada pela experiência e que, na maior 

parte das vezes, encontra-se embutida pelo lado adverso da roupa. Assim, o 

designer humaniza as manifestações expressivas do elemento surpresa: 

Eu acho que é isso que talvez humanize os processos, o elemento 

surpresa. Eu acho que essa onda que a gente vive hoje, onde 

tudo é tão correto, tão certinho... Você consegue entrever tudo e 

acertar tudo, quase 90%. E a emoção está no elemento 

surpresa
53

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
52

 Ibid. 
53

 Ibid. 
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Figura 27. Caderno de esboços e passarela “Turista Aprendiz”. 

Fotografia Caderno: Ana Paula Vilela. 

Passarela: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/> 

Acesso em: 01 Set. 2010. 

 

 

Figura 28. Caderno de esboços e passarela “Turista Aprendiz”. 

Fotografia Caderno: Ana Paula Vilela. 

Passarela: <http://chic.ig.com.br/moda/noticia/ronaldo-fraga-verao-2011/fotos/> 

Acesso em: 01 Set. 2010. 
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As imagens das Figuras 27 e 28 nos remetem a esboços de motivos florais, que 

fazem referência a renda renascença transposta para o jacquard de algodão. 

Observamos que o esboço do casaqueto (Fig. 27) com padronagens florais e 

anotação da cor “rosa”, foi traduzido para a passarela sobreposto à bata e short. 

Enquanto o desenho do vestido (Fig. 28), em versão colorida no papel vegetal, foi 

sobreposto aos esboços feitos na página original do caderno. O desenho do 

vestido nos mostra detalhes em cores da padronagem floral, além de repetir a 

mesma silhueta e características formais do look analisado na Figura 25. Também 

podemos notar que o detalhe em formato de leque, ao centro do decote, se 

apresenta de forma estruturada no desenho, sendo que na passarela, por meio do 

peso e volume do tecido, o mesmo aparece levemente caído. 

 

É claro que devemos estar cientes de que o esboço é um meio extremamente rico 

de potencializar as ideias iniciais, pois o esboço não exige uma preocupação com 

o tratamento final da imagem, muito menos com a perfeição. Fraga deixa o traço 

fluir solto, expressando-se de maneira instintiva e rápida, permitindo que a 

inspiração venha à tona. 

O esboço do desenho deve ser rápido a fim de permitir que você 

registre suas ideias. A mente pode mover-se muito depressa e 

caminhar por diferentes direções, à medida que você fica mais 

inspirado pela pesquisa que fez. A velocidade costuma fornecer 

espontaneidade e vigor ao seu desenho (SEIVEWRIGHT, 2009, 

p. 145).  

 

 

Reparamos que, tanto na Figura 27 quanto na Figura 28, Ronaldo Fraga enumera 

os esboços na tentativa de prever uma edição para a narrativa de moda em 

questão. Portanto, Fraga desenvolve os esboços a partir de uma proposta inicial, 

para depois promover variações e pequenas alterações no sentido de diversificar 
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as criações e, em seguida, pontuar e selecionar os looks de maior potencial, que 

posteriormente serão testados no americano cru. O designer esclarece que: “eu 

edito os vinte primeiros looks e passo para as modelistas. Então, esses vinte 

primeiros looks são feitos no americano cru. Uma vez sendo aprovados no 

americano cru, aí eu desdobro a narrativa”
54

. Desta maneira, um mesmo vestido 

se desdobra numa camisa de manga longa com botões na frente, bem como 

numa camisa de manga curta e assim por diante. Entendemos que essa prática 

de experimentar os esboços ou desenhos por meio da execução da roupa em um 

material mais acessível, possibilita ao criador obter uma visão materializada da 

criação. Desse modo, a partir de uma abordagem tridimensional, tanto o designer 

quanto a sua equipe estão aptos a visualizar as potencialidades da roupa e a 

sugerir novas interferências, que possam vir a contribuir com o processo de 

criação.    

 

Compreendemos que uma narrativa de moda deve ser sustentada por uma 

quantidade de peças de roupas que se comuniquem entre si. Mas de que modo 

as peças de uma narrativa devem ser quantificadas e coordenadas a fim de gerar 

uma comunicação? Ronaldo Fraga exemplifica que, em seu trabalho de edição da 

narrativa, a coordenação entre as peças sugere que: “para uma parte de baixo 

você tem cinco partes de cima”
55

. Deste modo, percebemos que existe uma 

inclinação do designer em variar mais as partes de cima, conhecidas por tops, e 

conservar mais as partes de baixo, também chamadas de bottons. A partir dessas 

referências, Fraga desenvolve a coordenação e a edição das peças a fim de 

propor uma harmonia entre elas.   

____________ 
54

 Ibid. 
55

 Ibid. 
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Após as interferências e ajustes sobre as peças desenvolvidas no americano cru, 

Fraga e sua equipe desdobram, coordenam e editam as roupas da narrativa para 

que, em seguida, as mesmas entrem na fase final do corte e da costura, a fim de 

executar o protótipo original com todos os elementos que irão configurar o seu 

arranjo plástico. Para tanto, 

a costura agindo em conjunto com o corte, faz parte da 

construção, e também a pontua, a desenha, e a estrutura, por 

meio de agulha e linha. Assim, motivos decoram, linhas orientam, 

fragmentam ou entrelaçam diferentes partes. A variedade de 

pontos de costura, que a linha é capaz de realizar, encontra-se 

associada à geometria, e ela nos dá a proporção das construções 

cabíveis, finalizadas por ela mesma, ou a insinuação das linhas 

formadas ilusoriamente por meio dos pontos e pespontos 

(CASTILHO, 2004, p. 145). 

 

 

 

Deste modo, sentimos que é chegada a hora de entrelaçarmos as diferentes 

partes desta escrita, inspirada em “O Turista Aprendiz”, no propósito de tomarmos 

a direção final que se aproxima da última prova de roupa para o desfile. 

Entendemos que uma narrativa de moda, assim como a costura, depende de todo 

um processo e de uma série de elementos que irão compor e arquitetar o arranjo 

plástico das roupas. Para tanto, este processo denota as fases de escolha e 

encontro com o tema, da busca pelas fontes de pesquisa, da passagem pelo funil, 

dos insights e catarses, da invenção de um diário com imagens, ideias e traços 

instintivos, da vontade em simbolizar cromaticamente, de ver, tocar, ouvir e sentir 

o cheiro dos tecidos; de adornar, bordar e rendar sobre os excessos de tecidos e 

perceber a formação de volumes, formas e silhuetas, além da execução da 

modelagem e a construção da roupa por meio de agulha e linha, milimetricamente 

associadas à geometria, aos pontos e pespontos, que direcionam e instigam a 

nossa visão bem como o tato e o olfato. Assim, é chegada a hora de provar a 

roupa, de sentir e ouvir as suas histórias que, na maior parte das vezes, se 
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escondem pelo avesso, no acabamento das rendinhas, embutidas pelas costuras 

finais.  

 

É também chegada a hora de assistir ao espetáculo... É claro que não 

poderíamos deixar de mencionar o convite, aquele que anuncia e convida para o 

desfile, representado pela melhor imagem que simboliza a temática conceitual da 

narrativa. Por meio dos instrumentos da renda, com a renascença ao fundo, 

Ronaldo Fraga bordou, através de mãos zelosas e um espírito aprendiz, as 

histórias de personagens singulares que vêem seus ofícios ameaçados de 

extinção. 
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Figura 29. Esboço e convite finalizado no caderno de esboços da narrativa “Turista Aprendiz”, do 

designer Ronaldo Fraga, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Deste modo, Ronaldo Fraga foi seduzido pelo universo rosiano, de Guimarães 

Rosa, que se consagra inundado pelo imaginário fértil atracado ao cenário 

profundo e misterioso do sertão, para o qual o designer encontrou lugar fecundo 

no sentido de dar fio a sua costura e provocar os arremates de uma vereda 

singularmente fraguiana. Assim, a partir do convite feito pela Secretaria de Cultura 

do Estado de Minas Gerais, Fraga assumiu o desafio de conceber uma narrativa 

de moda entremeada pela paisagem sertaneja, que serviu de pano de fundo para 

uma das histórias de amor mais emocionantes da literatura brasileira, o romance 

de Riobaldo e Diadorim
57

.  

 

A começar pelo cenário da narrativa, Fraga imaginou, para o desfile de 

apresentação, um maxi tapete de serragem colorida em alusão aos tapetes 

usados nas ruas de Ouro Preto – MG em meio às comemorações da Semana 

Santa. O tapete foi construído por uma família mineira que habitualmente executa 

este ofício e que, segundo Fraga
58

, levou mais de doze horas para montá-lo em 

uma das salas de desfiles do prédio da Bienal - SP, espaço onde ocorre a São 

Paulo Fashion Week. Os desenhos que formavam o tapete eram simbolizados por 

bichos e outras referências como flores, caveiras e estrelas. Todavia, o bicho que 

atravessava toda a extensão do tapete foi representado pela cobra, eleita por 

Fraga como o principal símbolo da narrativa, aquele que significa ameaça e 

perigo.  

 

 

_____________ 
57 

Riobaldo e Diadorim são personagens do romance “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães 

Rosa, que inspiraram a coleção de Verão 2007 do designer de moda Ronaldo Fraga. 
 

58 
Citação feita pelo designer de moda Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da 

professora e pesquisadora Rosane Preciosa, evento “Ziguezague”, momento intitulado de 

“Desfiles Incríveis”, Junho de 2009, São Paulo-SP. 
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A fim de reforçar este efeito de sentido, o designer sinalizou que todas as 

modelos devessem caminhar sobre a extensão delimitada pela maxi cobra, 

desenhada com serragens nos tons de azul e cinza, contornada de preto. Para 

tanto, é perceptível que as modelos não tiveram licença para ultrapassar o limite 

determinado pelo contorno da cobra, o que fez com que elas fossem levadas por 

uma travessia estreita e duvidosa, emergindo num gesto de profunda incerteza na 

pisada sobre a cobra de um Grande Sertão que 

é a metáfora fundante onde se sobrepõem as imagens da 

natureza física e os sentidos / sensações de seres que se 

constroem das travessias – pelas veredas, pelos atalhos -, 

fazendo irromper razão e sensibilidade das profundezas 

inesperadas da própria irracionalidade (SANTOS, 2008, p. 358). 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cenário do desfile “A cobra: ri. Uma história para Guimarães Rosa”, verão 2007. 

Fonte: GARCIA, Carol. Coleção moda brasileira Ronaldo Fraga. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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Os efeitos de sentidos foram intensificados pela trilha sonora que, por meio de 

uma voz grave e misteriosa, citava trechos do Grande Sertão: Veredas, como: 

"Viver é negócio muito perigoso", “Deus é paciência, o contrário é o diabo”, 

misturados ao som de violino, piano e acordeom. O telão, ao fundo do cenário, 

mostrava as fases do sertão de Guimarães: o amanhecer em cores claras, o 

findar do dia em um dégradé de laranjas e vermelhos, e o anoitecer em um azul 

profundo. A beleza das modelos foi realçada por uma pele bronzeada com as 

maçãs do rosto marcadas, assim como é visto nas faces dos moradores do 

sertão. O cabelo foi inspirado em um pássaro da serra mineira decorado por 

pequenas buchas vegetais coloridas, na intenção de simular cabeças de pássaros 

alinhadas em um ritmo sequencial, finalizado em um ninho de base desfiada. 

 

 

Figura 31. Beleza das modelos no desfile “A cobra: ri. Uma história para Guimarães Rosa”,  

verão 2007. Fonte: <http://chic.ig.com.br/materias/379001-379500/379132/379132_1.html>. 

Acesso em: 20 Jan. 2011 
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No que diz respeito aos personagens, lembremos que, no capítulo anterior, 

Barthes (2009) adverte que o personagem deve encarnar de início uma essência 

psicológica, antes mesmo de ser subordinado à ação. Desta forma, Ronaldo 

Fraga tomou para si as características emocionais de Riobaldo e Diadorim, que o 

levaram a imergir na natureza da pesquisa temática. Assim, o designer descreve 

a importância de Riobaldo no processo de interpretação e transposição da 

narrativa: “Eu tentei olhar com olhos de Riobaldo”
59

.
 
Mas de que modo Riobaldo e 

Diadorim formam a estrutura de Grande Sertão: Veredas?  

A narrativa oral mistura-se com o romance, inicialmente, para dar 

forma a um monólogo ininterrupto conduzido. Logo se descobre, 

pelo velho sertanejo Riobaldo, que narra sua vida de aventuras a 

um interlocutor da cidade em busca do sentido do que viveu: por 

amor de um companheiro de armas, Diadorim, se tornou jagunço 

e talvez pactário do demônio, empenhando-se na vingança do 

grande chefe Joca Ramiro, morto à traição por Hermógenes e seu 

bando. Agora, aposentado e doente, com folga para narrar, lava a 

alma no relato do passado (SANTOS, 2008, p. 356). 

 

 

Para tanto, Riobaldo, narrador-personagem, apela ao sentido da oralidade, o que 

muitas vezes altera a convenção da escrita em favor de sons, ecos e ruídos, cujos 

efeitos estéticos e sonoros configuram-se numa sintaxe de caráter singular, 

originada pela mescla de arcaísmos e de expressões sertanejas, além da inclusão 

de estrangeirismos e a evocação a neologismos. Diante de uma narração em 

primeira pessoa,  Riobaldo fala a um interlocutor que nunca se pronuncia, aquele 

que se mantém ausente das ações narradas, efeito que faz aumentar o sentido da 

oralidade.  

 

 

____________ 
59 

Citação feita pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de entrevista, concedida a mim, 

realizada em um workshop sobre processo criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de 

Janeiro, Agosto de 2010. 
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Então, por esses e outros motivos, “Grande Sertão: Veredas”, obra que foi 

lançada em 1956, legitima-se como um bom exemplo literário que conseguiu 

resistir a muitas leituras e a passagem do tempo, mantendo-se atual e 

desafiadora para os dias de hoje. Compreendemos que não foi à toa, que 

Guimarães Rosa dedicou-se intensamente à pesquisa da obra, para a qual criou 

um caderno de registros a fim de colher e reunir informações condizentes aos 

hábitos de vida dos sertanejos por meio de visita ao sertão mineiro. Deste modo, 

suas pesquisas estéticas renderam-lhe o cruzamento entre “o universo místico de 

manifestações primitivas aprendidas em suas origens sertanejas com o fascínio 

por culturas exóticas e conhecimento letrado” (Ibid., p. 355). 

 

No desejo de lavar a alma em seus relatos do passado, Riobaldo narra o 

desenrolar de seu amor por Diadorim, mulher que traveste-se de homem na 

intenção de ser aceita por um bando de jagunços, feito que causa toda uma 

inquietação em Riobaldo, quando se vê enamorado por outro homem. Diadorim 

planeja vingar a morte de seu pai, Joca Ramiro, aquele foi traído e assassinado 

por Hermógenes. Para tanto, Riobaldo, por amor a Diadorim, tenciona um pacto 

com o demônio a fim de também vingar a morte de Joca Ramiro, seu chefe. 

Diante de um sangrento duelo, Diadorim mata Hermógenes, mas é ferido 

mortalmente. Ao receber a notícia da morte do amigo, Riobaldo é tomado por uma 

dor intensa e, em desespero, estarrecido diante do corpo desnudo a revelar o 

grande segredo do companheiro, exclama: “meu amor”. O narrador-personagem 

lamenta: “De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho 

em suas roupas e suas armas, espalhando rústico em suas ações?! Me franzi” 

(ROSA, 2006). 
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Como vimos anteriormente, Ronaldo Fraga exprimiu um enorme desejo de olhar 

para a concepção de sua narrativa com olhos de Riobaldo, personagem que 

serve, nesse sentido,  

como protótipo discursivo de interesse de todo aquele que procura 

numa representação literária uma séria discussão, [...] do sujeito 

humano com seus conflitos, suas dúvidas, seus anseios, desejos 

reprimidos e vontades de libertação (SILVA, 2008, p. 223).  

 

 

 

Percebemos que o designer tomou para si, na figura prototípica de Riobaldo, 

todas as angústias, anseios, medos, além da posição cambiante que o sujeito 

humano contemporâneo é posto a prova. Mas de que maneira Ronaldo Fraga fez 

a transposição de personagens literários para uma nova formatação desses 

mesmos personagens em certa narrativa de moda? O designer
60

 afirma que as 

pessoas perderam o domínio de seus personagens e que, na geração de uma 

narrativa de moda, é de suma importância que o criador imagine figuras que o 

inspirem na criação dos prováveis personagens diários. Assim, na véspera do 

desfile, Fraga vivenciou um fato curioso durante a prova de roupa: 

Quando eu fui provar o masculino, vi que os meninos (modelos) 

eram todos clarinhos, de olhos azuis. Pensei comigo, mas 

nenhum deles tem a cara de Riobaldo. Como eu vou colocar 

esses meninos na passarela? Eles não estão me convencendo... 

No final da tarde, decidi que não queria aqueles meninos no 

desfile. A equipe perguntou: você vai cortar os masculinos? Não, 

os looks masculinos serão desfilados pelas meninas. Aqui, eu vou 

estar falando de uma Diadorim às avessas
61

. 

 

 

 

 

____________ 
60 

Relato feito pelo designer de moda Ronaldo Fraga, por meio de um workshop sobre processo 

criativo, ministrado por ele, na cidade do Rio de Janeiro, Agosto de 2010. 
61 

Citação feita pelo designer de moda Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da 

professora e pesquisadora Rosane Preciosa, evento “Ziguezague”, momento intitulado de 

“Desfiles Incríveis”, Junho de 2009, São Paulo-SP. 
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Neste momento, Ronaldo Fraga, no papel de autor da narrativa de moda, 

procurou se mostrar por meio de Riobaldo, narrador-personagem que emite a 

história e os sentidos da narrativa literária, aquele que jamais reconheceria a 

possibilidade de que os seus personagens fossem compostos por peles claras, 

cabelos louros e olhos azuis. Para tanto, Fraga, escondido em Riobaldo, desejou 

falar de uma Diadorim pelo avesso, assim como ela se veste no livro, dando-lhe o 

poder de sair do papel e tomar a forma tridimensional, expor de fato quem é a 

menina que se traveste de menino, no escopo de revelar o seu lado mau, 

contrário e vingativo. 

 

 

Figura 32. Diadorim às avessas no desfile “A cobra: ri. Uma história para Guimarães Rosa”,  

verão 2007. Fonte: <http://chic.ig.com.br/materias/379001-379500/379132/379132_1.html> 

Acesso em: 20 Jan. 2011 

 

Deste modo, os looks masculinos foram vestidos em meninas, sendo que, em 

algumas exibições, apresentam certa indefinição entre masculino e feminino, 

configurando-se, por vezes, como um traje unissex. Todavia, a fim de caracterizar  
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os looks masculinos, Fraga pousou passarinhos de madeira sobre os ombros das 

modelos, já que “nos ombros de Riobaldo todos os passarinhos pousam”
62

. A 

beleza também se distingue pela profusão de buchas vegetais coloridas ao redor 

da cabeça. 

 

A fim de compreendermos as instâncias que configuraram a narrativa de moda 

em questão, vamos recordar em Deleuze (1999) que tudo tem uma história, seja 

no cinema, na pintura, na música e, por conseguinte, na moda. Assim, é 

importante darmo-nos conta de que uma narrativa de moda é configurada por 

meio de blocos, que são formados por componentes visuais e materiais como cor, 

tecido, textura, silhueta, proporção e linha, além de detalhes, estampa e 

ornamentação, cujo movimento é determinado pelos espaços-tempos, 

responsáveis pela costura entre looks e blocos. Para a concepção de “A cobra: ri. 

Uma história para Guimarães Rosa”, Ronaldo Fraga editou a narrativa em três 

momentos ou até mesmo em três blocos, que se amarram ante os espaços-

tempos constituídos entre eles. Deste modo, Fraga se pautou no ambiente 

sertanejo, que se compraz pela gradação temporal, a começar pelo nascer do sol, 

passando pelo sol do meio-dia até ao cair da tarde a espera do anoitecer. Os 

blocos ou as fases temporais são intensificadas pelas cores, que se distinguem 

entre as cores desbotadas pelo sol da manhã, iluminadas pelo dia e molhadas 

pelo sereno da noite. Fraga esclarece que, “a edição desta narrativa é o nascer 

do sol na vereda, quando começamos com cores desbotadas, que vão ganhando 

cor ao sol do meio-dia e ao cair da tarde até o anoitecer”
63

. 

 

____________ 
62 

Trecho citado pelo designer de moda Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da 

professora e pesquisadora Rosane Preciosa, evento “Ziguezague”, momento intitulado de 

“Desfiles Incríveis”, Junho de 2009, São Paulo-SP. 
63 

Ibid. 
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Compreendemos em Barthes (2009) que, para ler ou visualizar uma narrativa, não 

basta passar de uma palavra a outra ou de um look a outro, já que ainda é 

imprescindível passar de um nível a outro ou de um bloco a outro. O autor afirma 

ser de suma importância o reconhecimento e a orientação do chamado “fio 

narrativo”, que tem a função de conduzir os encadeamentos das roupas num 

sentido horizontal, cuja estrutura será organizada sobre um eixo vertical, algo que 

podemos denominar de plano geral de narrativa de moda. Como o próprio nome 

diz, o plano objetiva apresentar uma visão panorâmica de todos os blocos da 

narrativa, de modo a perceber a edição e os elementos de passagem de um look 

a outro, assim como de um bloco a outro. Para Pires e Montemezzo (2006), o 

plano irá contribuir para uma visão da coordenação e unidade da narrativa.  
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Figura 33. Desenhos do plano geral da narrativa de moda  

“A cobra: ri. Uma história para Guimarães Rosa”, verão 2007, do designer de moda Ronaldo Fraga. 



 115 

No exemplo anterior, podemos visualizar um esboço do plano geral da narrativa 

de moda “A cobra: ri. Uma história para Guimarães Rosa”, que contempla a 

existência de três blocos citados anteriormente, divididos em cores do amanhecer 

(branco, rosa, cor de giz, encardidos e pálidos); cores do dia (vermelho, laranja e 

terra) e cores da noite (azul marinho, turquesa e charuto). Além das cores, os 

componentes visuais e materiais da narrativa conferem o uso de tecidos leves e 

pesados, como musselinas, malhas de algodão, crepes e sarjas. Os efeitos de 

superfície foram realizados tanto em estampa quanto em bordado, de cobras, 

pássaros, buritis, luas e estrelas.   

                                 

             Figura 34. 

 

O primeiro bloco da narrativa é caracterizado pelo nascer do sol na vereda, 

composto por cores desbotadas, bordados e estampas de cobras e outros bichos 

do sertão, além das formas amplas e muitas sobreposições, como bata e saia ou 

vestido sobre bermuda. A imagem da cobra, elemento presente em toda a 

narrativa, aparece, num primeiro momento, de forma mais tímida, mais localizada. 

Percebemos que nos looks “A” da Figura 34, os componentes visuais que se 

repetem são caracterizados pela cor, iniciando-se com o branco que, segundo 



 116 

Kandinsky (1990), ressoa interiormente como uma ausência de som, que na 

música pode ser considerado a pausa. Esse silêncio não é morto, ele transborda 

de possibilidades vivas. Além da cor, observamos as formas amplas, 

sobreposição de peças, repetição de botões e gola arredondada. 

 

 

 

Figura 35. 

 

 

Figura 36. 
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Nos looks “B” e “C” das Figuras 35 e 36, percebemos que o rosa desbotado, bem 

como o azul com efeito em dégradé, somado ao amarelo pálido, enfatizam os 

tons esmaecidos pela luz branca ao nascer do sol. O decote “V” se destaca nos 

vestidos, sendo que nas batas (looks “C”) esse mesmo “V” sobe e se fecha 

formando um decote com fenda, além dos decotes quadrados e levemente 

arredondados em formato de “U”. É interessante notar uma tira picotada no 

formato triangular, algo que nos remete a cabeça da cobra, elemento decorativo 

visto como uma espécie de “vivo”
64

, que vai se repetindo ao longo dos looks “B” e 

ganha força no macacão em dégradé azul através do efeito em escamas, 

assemelhando-se a textura da pele da cobra. Reparamos que este detalhe 

decorativo aparece em todos os blocos da narrativa. Bilhetinhos aplicados com 

trechos de “Grande Sertão: Veredas”, bordados localizados de cobras e bichos 

sertanejos, além de palavras bordadas, caracterizam as batas e camisa 

masculina dos looks “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
64 

Vivo: debrum de cor contrastante com a da peça, aplicado em determinadas áreas de uma peça 

ou veste, para destacá-la (CATELLANI, 2003, p. 609). 
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Figura 37. 

 
 
Figura 38. 

 

 

 

 

 

Figura 39. 
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O segundo bloco faz menção às cores iluminadas pelo sol do meio-dia, cuja 

emissão transmite uma luz amarelada capaz de queimar e dar vida às roupas. 

Para Kandinsky (1990), o amarelo é essencialmente quente e luminoso, uma vez 

que um quadro pintado de amarelo é capaz de emitir um “calor espiritual”. O 

amarelo é a cor mais expansiva e mais ardente. Alguns componentes marcam o 

momento intermediário da narrativa, como o uso de um princípio do design 

conhecido por radiação, que pode ser visto na maioria das golas e decotes dos 

looks das Figuras 37, 38 e 39, manifestando variações na sua forma de aplicação 

a fim de dinamizar o efeito radioso. A radiação “é o uso de linhas que se abrem 

em forma de leque a partir de um eixo central” (JONES, 2005, p. 108). Deste 

modo, a radiação, que se define pela repetição de linhas, nos lembra as asas de 

um pássaro bem como a radiação do veneno da cobra ou até mesmo a imagem 

de prisão, gaiola, referência que fica evidente nas estampas corridas dos looks 

“C” da Figura 39. A cobra, neste segundo bloco, deixa de espreitar o inimigo e 

parte para um caminho tortuoso, já que antes se encontrava localizada, de tocaia. 

A partir de então, a cobra ganha outras formas, se enrola, toma sentido 

espiralado, se mistura a outras cobras e ensaia dar o bote, no intuito de radiar o 

seu veneno e aprisionar. 
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           Figura 40. 

 

Figura 41. 

 

Figura 42. 
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O terceiro e último bloco da narrativa contempla as cores molhadas pelo sereno 

da noite, os azuis profundos, que são dotados de mistério e sabedoria. Kandinsky 

(1990) verseja que o azul mais profundo tende a atrair o homem para o infinito, 

despertando desejo de pureza e uma sede de sobrenatural. Para tanto, a 

profundidade azulada é associada ao céu, às estrelas, às fases da lua, aos olhos 

atentos e assombrosos da coruja, bem como aos pássaros e, como não 

poderíamos deixar de mencionar, às cobras. Vistas como um dos bichos da noite 

mais temidos pelo homem, as cobras são as rainhas noturnas que, além de 

privilegiada visão, conseguem captar os focos de calor e atacar suas vítimas em 

silêncio. Nos looks “A”, da Figura 40, notamos a predominância do azul profundo, 

que também aparece em tons mais claros num desbotamento gradual. O bordado 

de lua cheia assim como as estrelas se repetem na camisa do look masculino 

que, ao mesmo tempo, faz o papel de introduzir a estampa de buriti em azul 

médio sobre azul profundo, cuja aplicação se dará de forma variada nos looks 

seguintes. Os looks “B”, da Figura 41, caracterizam-se pela estampa de buriti 

aplicada com alternâncias de cores de figura e fundo, como preto sobre azul 

médio e azul médio sobre preto, sendo que no último vestido 24 “B”, a estampa se 

configura numa aplicação de efeito barrado. A gola aparece arredondada (23 “B”) 

e os decotes no formato “V”, além das mangas, que vão desde as levemente 

bufantes até as amplas da caftan65
, no vestido 24 “B”.  

 

 

 

 

____________ 
65 

Caftan ou Caftã: palavra de origem turca que corresponde a uma túnica oriental comprida com 

amplas mangas (SABINO, 2007, p. 134).  
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Nos looks “C”, percebemos que muitas características citadas anteriormente se 

repetem, o bordado de lua cheia no casaco masculino, assim como a lapela do 

bolso do casaco, que exibe certa tira picotada, um elemento decorativo referente 

à cabeça da cobra advinda do primeiro bloco. O look 26 “C” da Figura 42, que 

fecha o desfile, é caracterizado por uma caftan em azul profundo, de mangas 

amplas e decote com fenda. O tecido do vestido (26 “C”), mais fino, serve de base 

para uma profusão de bordados, que se misturam entre folhas de buritis em tons 

de verde, além de cobras, pássaros e estrelas. As cobras, em movimento noturno 

e atraídas pelo calor de suas vítimas, são bordadas em laranja, cor que se 

contrasta com o fundo azul. Para fechar, as cobras surgem entre as folhagens em 

posição de ataque, boca aberta e língua em vibração, no propósito de dar o bote 

e arrematar sua presa. 

 

Por meio deste ensaio visual, percebemos a importância dos blocos na 

configuração de uma narrativa de moda, cujas observações nos fizeram 

compreender os elementos de passagem de um look a outro, bem como de um 

bloco a outro, conduzidos e editados pelo chamado “fio narrativo”. A sequência 

proposta por Fraga nos mostra que o fio narrativo se orienta pelas fases 

temporais do sertão, que se desenvolvem através de uma passagem gradual, ou 

uma suplementação de ações que miram atingir o ápice, como vimos 

anteriormente em TODOROV (2009). Deste modo, admitimos que o designer 

conseguiu cumprir o objetivo proposto, na intenção de fazer emergir valores 

gradativos para os sentidos da narrativa, que crescem ao longo das passagens 

dos blocos, conferindo um final profundo, sábio e misterioso. 
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É interessante notar que a ordem e a disposição dos looks e blocos citados 

anteriormente conferem uma correlação dinâmica e emocional, provocando a 

emissão e recepção de determinados códigos. Todavia, se estes mesmos looks e 

blocos fossem ordenados e dispostos numa configuração distinta da original, 

adquiririam uma nova correlação dinâmica, permutando os sentidos e a 

significação emocional. Para tanto, as roupas a, b, c, ou os blocos a, b, c, 

trocariam completamente de sentido e de significação emocional, se os 

colocássemos, digamos, na ordem seguinte: b, c, a; b, a, c (TODOROV, 2009). 
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elemento a ser visualizado em uma roupa, além de contribuir para a percepção de 

como essa roupa ou narrativa de moda será compreendida, vemos que o azul 

profundo serve de base para o vestido, assim como o azul-claro e o branco 

acentuam a superfície do mesmo através dos bordados. A silhueta também é um 

forte elemento do design que, na maior parte das vezes, é visualizada pelo 

receptor antes mesmo dos tecidos, texturas e detalhes de acabamento. “Silhueta 

simplesmente significa o contorno ou forma que é delineada em volta do corpo 

por uma peça de vestuário” (SEIVEWRIGHT, 2009, p. 123). Para tanto, a silhueta 

torna-se essencial para o desenvolvimento de uma narrativa de moda, e sua 

forma deve explorar os conceitos da mesma. Notamos, então, que a silhueta do 

vestido pode ser percebida como uma forma trapézio com dois lados paralelos, ou 

seja, uma silhueta que traz conforto por não marcar o corpo, característica 

presente nas narrativas fraguianas.  

 

 

Figura 44. Detalhes: vestido da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para Guimarães 

Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

 

 

O decote aparece em formato de “U”, o que faz menção às fases da lua, aos 

arredondamentos, como a lua cheia. As alças que sustentam o vestido são largas, 
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de mais ou menos 4,5 cm, sendo que no decote e alças foi feito um acabamento 

conhecido por “viés
66

duplo”, detalhe que requer muito trabalho e apuro manual 

para ser executado, pois acaba funcionando como elemento decorativo, já que as 

costuras são todas embutidas. O bordado próximo ao decote indica os 

movimentos sinuosos da cobra, além das “pregas-macho”, que saem da parte 

superior e descem ao longo do vestido para oferecer mais corpo ao mesmo e, 

como o próprio nome diz, um elemento de referência masculina no vestido ou na 

silhueta feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
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Viés:
 
tira de pano estreita cortada obliquamente, no sentido diagonal, e que serve para 

acabamento ou debrum; como aviamento, apresenta-se com acabamento especial, para que não 

desfie (CATELLANI, 2003). 
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Figura 45. Detalhes: bordados do vestido da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para 

Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

O trabalho de superfície caracteriza-se pelos bordados feitos a máquina. Os 

bordados representam desenhos das fases das luas minguante, quarto crescente, 
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cheia e nova, além das estrelas, que ocupam a parte central do vestido, 

insinuando a noite estrelada do sertão. Na parte inferior do vestido, percebemos 

referências às corujas, com seus olhos grandes, redondos e assustadores, 

fortalecidos pelo bordado cheio em branco sobre o fundo azul profundo. 

Observamos que os bordados assemelham-se a um bordado artesanal, pois não 

exigem perfeição, visto que os desenhos das corujas não obedecem a uma 

similaridade de proporção ou de formas e detalhes, e muito menos de 

alinhamento entre elas. A fim de reforçar este efeito artesanal, notamos que faltou 

uma regulagem de pontos na máquina, o que levou a intensificar o resultado 

plástico da imperfeição, qualidade que é tão cara ao trabalho de Ronaldo Fraga. 

Partindo deste pressuposto, poderíamos levantar a hipótese de que Fraga tenha 

se inspirado na contemporaneidade de Rei Kawakubo, designer de moda 

japonesa que é vista como uma de suas fontes de referências. Ao desfilar suas 

coleções fora do Japão, Kawakubo propôs uma visualidade estranha a fim de 

desestabilizar os padrões de qualidade e acabamento convencionalmente 

executados pelos criadores de moda. A designer  

[...] estava pronta a desconstruir a moda, desafiando noções 

convencionais de acabamento e qualidade e ideias preconcebidas 

sobre o vocabulário da indumentária. Quando suas primeiras 

coleções foram apresentadas fora do Japão, a reação foi de 

choque e, inicialmente, espanto. O visual Kawakubo foi chamado 

de estilo sem-teto por algumas editoras de moda, mas provou ser 

bem forte para não ser rechaçado facilmente (SUDJIC, 2010, p. 

160).  

 

 

 

Nesse sentido, o efeito plástico das costuras inacabadas, sem regulagem de 

pontos, bem como a falta de alinhamento ou de similaridade entre as formas dos 

desenhos, possa ser avaliado como algo defeituoso e sem valor estético para 

aqueles que valorizam o belo e a perfeição. Todavia, percebemos que Fraga vai                           

além das normas pré-estabelecidas pela tradição cultural da moda, no sentido de  
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subverter a precisão e o requinte da criação e materializar, de modo simples e 

nada convencional, o lado frágil e contraditório da natureza humana, assim como 

já foi anunciado por Riobaldo.  

 

 

 

Figura 46. Detalhes: etiqueta de composição do vestido da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma 

história para Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

Na etiqueta de composição, observamos que o tecido é formado por 70% de 

algodão, 25% de poliamida e 05% de elastano, no qual identificamos como sendo 

uma tricoline com elastano, que se caracteriza por ser um tecido de aspecto leve, 

textura macia e sedosa. A tricoline é conhecida por amassar com facilidade, 

promovendo um efeito visual levemente enrugado, o que possibilita fazer 

referência aos caminhos tortuosos do sertão.  
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Figura 47. Detalhes: lado avesso do vestido da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para 

Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

Ao virarmos o vestido pelo avesso, identificamos um tipo de costura conhecida 

por “costura francesa”
67

, que é uma costura toda embutida e de difícil execução, 

permitindo, até mesmo, que o vestido seja usado do lado avesso, uma espécie de 

“dupla face”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
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Costura francesa: consiste em duas costuras simples e corridas usadas em tecidos mais finos.  

(CATELLANI, 2003). 

 



 131 

    

 

Figura 48. Detalhes: bordados no lado avesso do vestido da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma 

história para Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

Diante da possibilidade de usar o vestido do lado avesso, Fraga permitiu que os 

bordados fossem revelados, abrindo mão de usar qualquer tipo de forro que 

pudesse ocultá-los. Para tanto, os bordados do avesso revelam, de maneira mais 

entranhada, todas as imperfeições resultantes da falta de regulagem de pontos e 

costuras inacabadas, denotando em travessias adversas e perturbadoras. Deste 

modo, não importa o lado, seja avesso ou direito, pois “[...] o real não está nem na 

saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” 

(ROSA, 2006). 
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Figura 50. Detalhes: gola da bata da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para Guimarães 

Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

A gola é vista como uma das partes que se sobressai, pois sua execução requer 

toda uma elaboração e habilidade manual, bem como um olhar que contempla 

minúcias. De acordo com o que vimos anteriormente, o princípio da radiação foi 

uma das características predominantes no segundo bloco da narrativa. Assim, a 

partir da imagem acima, podemos visualizar este princípio com mais exatidão, 

que se caracteriza pela radiação das linhas a partir de um eixo central. Para a 

construção da peça, percebemos que foi mantida a mesma distância entre as 

linhas, resultando num processo de medição de centímetro por centímetro para 

que o desenho da radiação se formasse. Presumimos que, antes da execução da 

costura e aplicação do viés, cada uma das linhas foi alfinetada a fim de que o 

designer e sua equipe se certificassem do desenho formado pelas mesmas. O 

viés de listrinhas em vermelho e branco foi aplicado no sentido de dar 

acabamento e sustentar a profusão de linhas.  
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Figura 51. Detalhes: gola da bata da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para Guimarães 

Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

 

Figura 52. Detalhes: manga da bata da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma história para 

Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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O formato das mangas evidencia uma modelagem em linha “A”, propiciando 

mangas amplas e com acabamento da barra feito no corte a laser. As mangas 

também nos rememoram as asas de um pássaro que almeja a liberdade, mas que 

ao mesmo tempo é ameaçado de prisão. Riobaldo acrescenta: “[...] O amor, já de 

si, é algum arrependimento. Abracei Diadorim, como as asas de todos os 

pássaros” (ROSA, 2006). 

 

 

 

           Figura 53. Detalhes: estampa corrida da bata da narrativa de moda “A cobra: ri. Uma 

história para Guimarães Rosa”. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

O desenho da estampa corrida exibe uma pluralidade de cobras que se misturam, 

se enrolam e, ao mesmo tempo, disputam o poder e a posse de sua presa. O 

toque sobre a estampa em silk screen é áspero e pegajoso, nos remetendo a pele 

da cobra, que se contrasta com o toque macio do tecido de algodão.  
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Ao analisarmos as características materiais das roupas em questão e os sentidos 

que se manifestam, percebemos que a roupa, enquanto meio material, é capaz de 

sustentar uma narrativa de moda através dos componentes que arquitetam seu 

arranjo plástico. Assim, os componentes que estruturam certa roupa oriunda de 

uma narrativa de moda, emergem os sentidos e a dinâmica da história por 

intermédio de repetições, sobreposições, gradações, radiações, alinhavos de 

fragmentos, costuras inacabadas e tantas outras maneiras de configurar 

visualmente uma narrativa no gênero da moda.  
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De acordo com Stallybrass, “a mágica da roupa está no fato de que ela nos 

recebe: recebe nosso cheiro, nosso suor; recebe até mesmo nossa forma” (2008, 

p. 10). Assim, para Riobaldo, o corpo de Diadorim foi recebido pela melhor peça 

de roupa. Mas onde estavam as roupas que corporificavam a identidade 

masculina do cabra-macho do sertão? Certamente ainda continuavam 

“penduradas em seus armários [...], tocando os vivos com os mortos” (Ibid., p. 10). 

Deste modo, percebemos que as roupas configuram uma história, uma ficção, 

que resiste à ficção de nossos corpos.  

 

Segundo Sant’Anna, “uma roupa também é a trama de enredos que se estendem 

desde as condições da costura até àquelas da venda, passando pela invenção de 

desenhos, o uso das tintas, o trabalho de diversos profissionais [...]” (2002, p. 

109). Para tanto, as roupas corporificam um entrecho de mãos, que formam uma 

rede de histórias numa urdidura descontínua e dilatada. Costuras pespontadas ou 

cruzadas, bordados, tingimentos, rasgos, puídos, manchas ou cheiros evocam 

narrativas constituídas por enredos que, diante de nossos sentidos, tornam-se 

perceptíveis através da materialidade da roupa, mas permanecem “invisíveis na 

superfície do design” (ANDRADE, 2009, p. 167).  

 

A palavra enredo provoca, de certo modo, um embaraço com a linguagem literária 

e com as tramas da costura. Para Sant’Anna, “sendo ou não literário, sendo ou 

não uma costura, ele é sempre a transmissão de uma ação ao mesmo tempo 

individual e coletiva” (2002, p. 109). Partindo deste pressuposto, sabemos que, 

através dos valores estabelecidos pela mídia e mercado, quando o designer 

propõe uma nova narrativa para ser desenvolvida, muitos o consideram e o 
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consagram como sendo o único autor, numa ação individual daquela narrativa. 

Visto isso, o designer é então reconhecido, pelos meios midiáticos, como aquele 

que assina e colhe os méritos dos adjetivos armazenados pelo jornalismo de 

moda. Mas quem é de fato o autor? 

 

A roupa engendra uma rede de sentidos costurada por várias mãos, uma ação 

que se configura, ao mesmo tempo, individual e coletiva e que não cessa de 

estabelecer novas histórias. O exemplo da personagem Diadorim nos faz 

imaginar que, mesmo com a morte de seu corpo, as marcas das roupas 

remanescentes em seus armários ainda simbolizavam a presença e a ausência 

de Reinaldo, a figura do cabra-macho sertanejo. Assim, esses mesmos trajes 

estariam, de agora em diante, prontos a coser outras tecituras. 

 

As roupas animadas pelo funcionamento do mercado levam uma assinatura que 

as legitima, principalmente quando o designer que as assina é aclamado pela 

mídia. Deste modo, as coisas, quando se tornam mercadorias consagradas, 

recebem com passividade a valoração imposta pelo mercado de moda, conferindo 

a redução de um espaço de relacionamento sensível com o indivíduo. A narrativa 

produzida por Stallybrass (2008) também ilustra essa questão mostrando que, ao 

investigar a trajetória do casaco de Marx, fez-se conhecer a história de um objeto 

costurado por enredos animados em uma avalanche de sentidos, suas histórias, 

seus toques, seus amores e que, quando transformado em mercadoria, 

arrebatado pelo funcionamento do mercado, teve esses mesmos sentimentos 

desnudados de suas formas.  
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Mas será possível criar uma roupa desentranhada dos temas aclamados pelo 

mercado de moda e concebida por meio de uma história ou ficção, algo que 

provoque o estranhamento e nos arranque da “poltrona confortável”? Rosane 

Preciosa provoca:                               

O que me faz vibrar com uma coleção é quando ela me arranca 

da poltrona confortável em que me instalei, rodeada de imagens 

que venho colecionando há muito tempo e que, iludida, penso 

poder funcionar para sempre. Nessa hora, a impotência em 

nomear o que está acontecendo me salva. Ela me convoca a 

mudar de postura diante dos valores da existência. Funciona 

como uma espécie de expansor. Redesenho meus desejos, e 

mesmo morrendo de medo, enxoto tudo que me conservava em 

formol, e me mantinha distanciada do barulho exigente da vida. 

Talvez eu espere mesmo demais de um designer de moda, 

porque, para mim, um criador é aquele capaz de devassar nossa 

vidinha, disponibilizando-nos novas formas e conexões com este 

mundo (PRECIOSA, 2005, p. 50).   

 

                                                                                                         

Para o designer Ronaldo Fraga, a moda move-se como um meio de expansão 

para que ele encontre o desconforto: “vivemos em tempos muito confortáveis. A 

gente encosta e dorme. É através da moda que eu tento encontrar o 

desconforto”
69

. 

 

O designer também deixa claro, que é possível estabelecer pactos ficcionais a 

partir da concepção de uma roupa e que esses pactos são instituídos por meio 

das histórias apanhadas pelas primeiras mãos, que ora tocam nos tecidos, ora 

pespontam as costuras e ora desenham os bordados das linhas no decurso de 

uma incansável gama de cores. Diz Fraga: “durante todo esse tempo eu venho 

estabelecendo pactos. Aquelas costureiras nunca ouviram falar de Guimarães 

Rosa. Então eu pergunto: qual história nós vamos costurar”
70

?
 

____________ 
69 

Trecho citado pelo designer mineiro Ronaldo Fraga em debate proferido na companhia da 

professora e pesquisadora Rosane Preciosa, evento “Ziguezague”, momento intitulado de 

“Desfiles Incríveis”, Junho de 2009, São Paulo-SP. 
70 

Ibid. 
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O contrato ficcional concebe sentidos a partir do momento em que abre espaço 

para estabelecer relações sensíveis com as roupas, que passam a ser encaradas 

como objetos da moda. Ronaldo Fraga esclarece: “Você faz um pacto de 

ingressar na ficção e abrir espaço no imaginário”
71

. O aspecto mais emocionante 

do pacto ficcional que criamos com os objetos é que, de fato, eles nos 

descobrem, nos habitam e nos inventam: “mais do que simplesmente expressar 

nossas identidades pessoais e coletivas, os objetos, na verdade, nos constituem 

enquanto pessoas; na medida em que aprendemos a usá-los, eles nos inventam 

[...]” (Gonçalves, 1995, apud Meneses, 2005). 

 

Os objetos também articulam funções, intenções e sentidos, que revelam a 

condição do criador e permitem contar muito mais do que histórias. Conforme 

observa Rede, “tratar os objetos como ficções, mais do que como histórias, 

permitiria vê-los, além de suas funções intencionais, como portadores de uma 

representação inconsciente da mente oculta” (1996, p. 267).  

 

O autor sinaliza a importância da exposição inconsciente da mentalidade na 

construção do objeto, de modo que a investigação da materialidade da roupa se 

constitua na busca das formas que o criador deu às intenções de seu tempo. 

Compreendemos, então, que a intenção não está no artista e sim no objeto, que 

reflete os modos de criação e confecção em um determinado contexto.  

 

 

 

____________ 
71 

Ibid. 
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Visto isso, podemos afirmar que o objeto não pertence ao artista, já que o mesmo 

se encontra em constante circulação social, como adverte Meneses (2003). É a 

partir da interação social dos objetos que os sentidos são produzidos, mobilizando 

diferencialmente no tempo, no espaço, nas circunstâncias sociais e nos agentes, 

determinados atributos para dar-lhes existência social por meio da mediação e da 

construção de novos sentidos e valores e fazê-los atuar. 

Se existe um contexto conceitual, que remete ao universo mental 

do criador (à manipulação tecnológica de materiais; às escolhas 

de produção), existe igualmente um contexto físico, que se refere 

a uma nova ordem espacial e temporal em que o objeto se 

associa a outros objetos e a um mundo social (REDE, 1996, p. 

269). 

 

 

O objeto está vinculado à condição de dois contextos, que são formados 

concomitantemente: o conceitual, que se refere à mentalidade do criador, suas 

conexões, escolhas, meios, modos e processos; e o físico, que indica a circulação 

do objeto, a capacidade de reunir-se a outros objetos e a um novo contexto social. 

Diante de todas essas sinalizações, entendemos que uma das questões 

relevantes se deve ao fato de que o objeto ultrapassa a intencionalidade do artista 

e promove as múltiplas leituras e as várias redes de construção de sentidos. 

 

Baxandall (2006) nos propõe uma conexão melancólica lembrando que, mesmo 

que um objeto tenha sido produzido em um passado distante, deslocado de seu 

mundo, de seu tempo, acumulam-se sobre ele discursos de diferentes contextos, 

tempos e que não tem mais relação vital conosco; mas que está visualmente vivo 

e presente entre nós. Assim, numa visão contemporânea da condição da obra, o 

autor salienta que a narrativa é mediada pelo presente, ou seja, emprestamos às 

obras questões que nos interessam hoje, explicando-as nos nossos meios atuais.  
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O ritmo pode ser regular, fruto da repetição ou da alternância de 

microelementos em intervalos simétricos; ou irregular, quando os 

microelementos são distribuídos pela superfície sem respeitar 

qualquer padrão de medida entre eles. O ritmo regular empresta à 

superfície qualidades como organização [...]; pode, porém, 

expressar o sentido de monotonia. Por seu turno, o ritmo irregular, 

sem obedecer a regras estritas, pode oferecer efeitos de 

movimento, de originalidade, de inesperado, de criatividade (2007, 

p. 35).  

 

Para ilustrar essas perspectivas de movimentos, nos apegamos a Riobaldo, o 

cabra-macho sertanejo que, diante dos ritmos representados pelas forças divinas 

e diabólicas, nos mostra que cabe ao homem se posicionar e buscar um lugar de 

mediação. Do mesmo modo, vemos que, na criação de uma narrativa de moda, o 

designer, como narrador-personagem, também deve se colocar e buscar o seu 

lugar de mediador entre as forças tensionais dos movimentos rítmicos, que ao 

mesmo tempo em que se opõem entre o medo e a coragem, o visível e o invisível, 

apresentam-se como complementaridades. Essa complementação rítmica pode 

ser vista a partir de vários trechos da obra rosiana, que expressa à coragem do 

homem em situar-se frente aos opostos. “Senhor sabe: Deus é definitivamente; o 

demo é o contrário Dele...” (ROSA, 1978, p. 35). Para Riobaldo, o Deus definitivo 

é invisível, aquele que dá sentido, representa o bem, a harmonia e a ausência de 

mudanças; enquanto o diabo é visível, configurado pelo espaço da mudança, do 

movimento brusco, da separação.  

 

Deste modo, partimos do pretexto em estabelecer uma analogia com a literatura, 

no intuito de mostrar que uma narrativa de moda também contempla as mesmas 

forças empregadas na construção de uma narrativa literária, como o uso de forças 

que são, simultaneamente, opostas e complementares e que se repetem por meio 
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de movimentos rítmicos. Na maioria das vezes, os ritmos são experimentados a 

partir de detalhes, que configuram tanto um ritmo regular quanto irregular. 

 

Compreendemos que, nas criações do designer Ronaldo Fraga, é notável o 

emprego dessas forças, que se opõem e se complementam entre o direito e o 

avesso da roupa, além dos detalhes, que se repetem em ritmos variados, de 

narrativa a narrativa. Podemos observar essas características através da análise 

das imagens seguintes: 

 

 

Figura 54. Detalhe de acabamento da rendinha cobrindo o overloque da costura. Peça de roupa 

da narrativa “Descosturando Nilza”, do designer Ronaldo Fraga, verão 2005/06. Fotografia: Ana 

Paula Vilela. 
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Figura 55. Detalhes de acabamento das rendinhas aplicadas no cós e braguilha, do lado avesso do 

short, além de tag “Ronaldo Fraga feito à mão”. Peça de roupa da narrativa “Turista Aprendiz”, do 

designer Ronaldo Fraga, verão 2011. 

Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Por meio dos detalhes expostos nas imagens anteriores, que se tratam de peças 

de roupas das narrativas: “Descosturando Nilza”, verão 2005/06 (Fig. 54), e 

“Turista Aprendiz”, verão 2011 (Fig. 55), percebemos que a rendinha cobre o 

overloque da costura na intenção de imprimir um acabamento delicado, primoroso 

e concebido pelo fazer manual. Na Figura 54, podemos notar que a rendinha se 

torna visível a partir do momento em que é levantada uma das camadas de 

tecidos da roupa. Enquanto que, na Figura 55, a rendinha pode ser observada do 

lado avesso do short ao cobrir a costura do overloque nos acabamentos de cós e 

braguilha. O uso da renda significa um tipo de acabamento que fica escondido, 

um pequeno detalhe, invisível ao olhar desavisado, mas capaz de fazer a 

diferença quando descoberto por aqueles mais apurados. Para Ronaldo Fraga, o 

reconhecimento do acabamento é um processo mágico, além de retratar uma 

característica advinda do período colonial em Minas, terra das costureiras e 

alfaiates habilidosos, que primam pela roupa bem feita e que aprenderam o ofício 

nas casas de tradicionais famílias mineiras, aliando o refinamento desses lares ao 

humilde trabalho artesanal. “A primeira coisa que eu faço, quando a roupa chega 

da pilotagem, é virá-la do avesso e reconhecer o seu acabamento”
72

. Portanto, 

para o designer, o avesso da roupa é tão ou mais importante que o direito, pois, 

ao virar a roupa, o espectador se depara com a face considerada invisível, oculta, 

adversa e defeituosa, que é passível de se tornar mágica e visível através das 

pequenas surpresas e delicadezas, capazes de guardar a imperfeição humana, 

própria do fazer manual. 

 

 

____________ 
72 

Trecho citado pelo designer Ronaldo Fraga, por meio de entrevista, concedida a mim, realizada 

em um evento promovido pelo SEBRAE-GO, na cidade de Goiânia, Outubro de 2009. 



 

 

149 

 

Mais uma vez, podemos evocar a narrativa de Riobaldo ao associarmos o avesso 

à força do demo, o lado mau, que concebe imperfeições, surpresas, acasos e o 

medo do que virá, no vai-vem da existência. O grande medo mistério, que 

arrebata os sentimentos e abre espaço para uma relação mais sensível com a 

vida, com o outro e com as coisas que nos cercam. 

 

Por outro viés, a força divina surge como oposição e complementação, numa 

associação com o direito da roupa, que imprime sentido, beleza, harmonia e a 

busca da perfeição, no decurso de uma visibilidade a procura do invisível, do 

espiritual, que nos encoraja a “arrancar o véu da familiaridade e acordar para o 

sentido de deslumbramento, de tal modo que muitas das coisas sobre as quais 

tínhamos certeza sejam colocadas em dúvida” (Mitchell, 2006). Riobaldo 

acrescenta: 

[...] e, outra coisa: o diabo, é às brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, 

uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele, quando quer – 

moço! – me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém não vê. 

Ele faz é na lei do mansinho – assim é o milagre. E Deus ataca 

bonito, se divertindo, se economiza [...] (ROSA, 1978, p. 21). 

 

 

O diabo é às avessas, às brutas, ligado ao tempo real; enquanto Deus atua de 

mansinho, quase imperceptível. Para tanto, podemos substituir a aparente 

incompatibilidade, entre Deus e o diabo, o direito e o avesso, por uma perspectiva 

que faz com que essas forças se manifestem não exclusivamente como 

obstáculos, mas também como complementaridades. Assim, através da 

interpretação do movimento, unem-se visível e invisível, direito e avesso, cada 

qual com a sua força, tensão e ritmo, que se opõem e se misturam nas 

configurações de um “Deus-diabo”. 

 



 

 

150 

    

Figura 56. Detalhe de acabamento da rendinha aplicada na barra, do lado avesso do vestido. Peça 

de roupa da narrativa “Tudo é risco de giz”, do designer Ronaldo Fraga, inverno 2009. 

Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Figura 57. Detalhes de acabamento das rendinhas cobrindo o overloque da costura, aplicadas nos 

punhos, do lado avesso do vestido. Peça de roupa da narrativa “Tudo é risco de giz”, do designer 

Ronaldo Fraga, inverno 2009. Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Figura 58. Detalhe de acabamento do “viés cheio”, em movimento sequencial, preenchido com 

cadarços de algodão. Peça de roupa da narrativa “Tudo é risco de giz”, do designer Ronaldo 

Fraga, inverno 2009. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

Cada vez mais, percebemos que o ritmo, nas criações fraguianas, é representado 

por detalhes que se movimentam, de narrativa a narrativa. A partir da análise de 

fragmentos extraídos do lado avesso da roupa, que exibem particularidades de 

um único vestido pertencente à narrativa “Tudo é risco de giz”, inverno 2009, 

notamos a mesma preocupação com o acabamento, que foi registrado nas 

imagens anteriores. Além do acabamento na barra do vestido, observamos que o 

ritmo forma um movimento circular, incluindo os mesmos detalhes nos punhos e 

gola, constituindo uma sucessão de ideias, que tornam sempre à mesma ideia.  
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Ao examinarmos com cuidado o avesso do vestido (Fig. 56, 57 e 58), reparamos 

na execução de um acabamento denominado de viés
73 

cheio, que, de acordo com 

Ronaldo Fraga
74

, o mesmo é preenchido por cadarços de algodão, costurado em 

um ritmo sequencial até ser arrematado pelo detalhe final, representado pela 

rendinha. Atentamo-nos também ao modo como esse viés foi preenchido, 

revelando marcas das mãos que o costuraram através de pequenas incorreções, 

que são dificilmente percebidas ao fazermos uma rápida inspeção, mas sutilmente 

notadas ao utilizarmos do sentido tátil e experimentarmos os caminhos 

preenchidos, sendo que alguns são mais espessos e outros são mais finos.  

 

Visto isso, podemos comprovar que o objeto nos seduz, não somente pela sua 

beleza externa, mas principalmente pelos ritmos que se desdobram, ora em 

movimento circular, ora em linha reta, ora em direção transversal, nos convidando 

a uma aproximação, que impulsiona e afaga os nossos sentidos. É interessante 

perceber que a estampa do vestido (Fig. 58), vista em minúcias no acabamento, 

confere um movimento irregular, onde o desenho da estampa sobre a superfície 

do tecido não obedece a padrões de medidas entre os elementos gráficos, 

resultando em uma plasticidade que se configura por encontros e desencontros 

entre as partes. 

 

 

 

____________ 
73 

Viés:
 
tira de pano estreita cortada obliquamente, no sentido diagonal, e que serve para 

acabamento ou debrum; como aviamento, apresenta-se com acabamento especial, para que não 

desfie (CATELLANI, 2003). 
74 

Depoimento dado pelo designer Ronaldo Fraga por meio de entrevista, concedida a mim, 

realizada em um evento promovido pelo SEBRAE-GO, na cidade de Goiânia-GO, Outubro de 

2009. 
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  Para Kathia Castilho: 

A moda articula-se por meio de movimentos e ritmos 

diferenciados: o do corpo e o das roupas. Esses dois movimentos, 

o interno e o externo, organizam-se de forma que o ritmo seja o 

motor central sobre o qual se funda e se organiza a estética do 

traje. O ritmo é quem orienta, em linhas gerais, o esquema da 

construção da composição plástica do corpo em conjunção com a 

da moda. Ele se estrutura pela distribuição das linhas, das formas 

e das cores, no espaço que o suporte oferece ou, em outras 

palavras, o ritmo exprime o modo desses componentes se 

comportarem na plástica do traje. Podemos, então, entender o 

ritmo como um esquema de construção pertinente à composição 

(2004, p. 146 e 147). 

 

 

 

De acordo com a autora, a moda confere ritmos diferenciados, que se deslocam 

entre o movimento interno do corpo e o movimento externo da roupa, sendo que o 

ritmo é considerado o motor central dessa articulação, que orienta os princípios 

estéticos da composição plástica. Deste modo, o corpo, reconhecido como 

suporte, oferece o espaço para a distribuição e organização dos componentes 

visuais, como cores, texturas, linhas e formas, que se fundem através de 

perspectivas rítmicas, para então expressar a configuração plástica da roupa.  

 

Logo, o corpo, representado pelo movimento interno da composição plástica, 

pode ser associado ao avesso, que se encontra em contato direto com a 

superfície da pele, membrana atravessada por imperfeições, metamorfoses, 

surpresas e casualidades; ao passo que a roupa, representada pelo movimento 

externo, é caracterizada pelo lado direito, que versa beleza, consonância e 

perfeição. Portanto, a complementação desses movimentos contrários gera, como 

vimos anteriormente, uma simbiose de caráter único e irremediável.   
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Não poderíamos, então, deixar de mencionar a importância do corpo, enquanto 

suporte, para a composição e fusão dos componentes visuais, que se ajustam e 

se orientam por meio do ritmo. Para Sant’Anna, o corpo é visto como uma 

potência, que dá passagem para encontros entre forças e movimentos distintos:  

[...] uma passagem entre forças diversas, um elo de ligação entre 

elementos diferentes, menos uma finalidade ou um princípio, e 

muito mais aquilo que, tal como a própria experiência do corte e 

da costura delimita, distancia e, ao mesmo tempo, relaciona e 

compõe (2005, p. 122).  

 

 

 

O corpo, bem como a roupa e os princípios do corte e da costura, é construído por 

ritmos que se movimentam entre a regularidade e a irregularidade, o direito e o 

avesso, as idas e voltas, movimentos que se opõem e se complementam na 

composição de enredos, que vem a se tornar passagem para histórias e ficções.  

O tecelão de enredos tem, portanto, um corpo que funciona como 

multiplicidade e passagem entre corpos; um corpo-caminho de 

idas e voltas; no lugar de passar por todos os lados, esse corpo se 

torna, ele mesmo, uma passagem para outros corpos e muitas 

histórias (SANT’ANNA, 2002, p. 110). 
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Podemos imaginar e sonhar com Diadorim que, mesmo travestida de Reinaldo, 

revela-se uma mulher fascinante, guerreira, de traços finos e delicados. E o que 

podemos dizer de Riobaldo? Jagunço matuto, desconfiado, apaixonado, que narra 

os sertões e as veredas com todos os seus ritmos e contrastes. Mas de que forma 

Ronaldo Fraga se apropriou de todo este universo rosiano para assim criar o seu 

próprio universo fraguiano? 

 

Uma das características de Ronaldo Fraga é contar histórias por meio das roupas, 

de modo que, na construção de uma narrativa de moda, ele redimensiona a letra, 

a palavra e a escrita para a criação da roupa, que se configura numa visualidade 

intencional de registro do tempo vivido hoje que, para Fraga, deveria ser o 

verdadeiro papel da moda. Para tanto, o designer
75

 deixa claro que olhar o tempo 

presente é muito mais difícil do que voltar ao passado ou prever o futuro e que, 

mesmo buscando inspiração em universos tipicamente rosianos, a obra deve 

refletir o olhar contemporâneo, as formas que o artista deu às intenções de seu 

tempo.  

 

Compreendemos que Ronaldo Fraga pode ser considerado um designer narrativo, 

que se utiliza da moda como instrumento para escrever o seu texto visual, 

expressar a sua visão construída socialmente na contemporaneidade. Visto isso, 

quando o designer apresenta uma narrativa, nos propõe um novo texto, uma nova 

história.  

 

____________ 
75 

Ibid. 
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Na linguagem rítmica dos componentes visuais, percebemos que o ritmo regular é 

visível através da escolha de uma matéria-prima natural, com tecidos a base de 

seda ou algodão, que privilegiam maciez e qualidade. Os acabamentos 

primorosos do lado avesso também evidenciam um ritmo regular pela aplicação 

das rendinhas, assim como observamos que a modelagem oferece conforto por 

não marcar o corpo, visto que as formas valorizam pescoço/colo, virilha/quadril e 

pés. Portanto, o ritmo regular obedece a uma organização na escolha de tecidos 

naturais, acabamento delicado do lado avesso e modelagem ampla e harmônica. 

Todavia, a irregularidade rítmica é notada por meio dos grafismos indomáveis, 

estampas lúdicas, texturas imprevisíveis, que contam histórias loucas e 

apaixonadas, de caminhos tortuosos na travessia do Rio São Francisco, fazendo-

nos desembocar numa estrada por onde a história se desenrola num horizonte 

dilatado, amplo, irresistível, levando de roldão qualquer estranheza ou resistência. 
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Figura 60. Estampa impressa na superfície do tecido a base de seda. Roupa da narrativa “Tudo é 

risco de giz”, do designer Ronaldo Fraga, inverno 2009. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

Deste modo, o ritmo adotado nas construções fraguianas envolve uma estrutura 

de narrativa não-linear, com idas e voltas no tempo e no espaço, e que pode ser 

entremeada por outras narrativas. Fraga transcende a história dos fatos narrados 

visualmente, criando espaço para que algumas trilhas rítmicas sejam abertas por 

meio de seu fazer pessoal. Ele não recria apenas a narrativa do autor pincelando-

a através de sua própria obra. Ele retoma instrumento e trilha e, talvez 

intuitivamente, segue o mesmo caminho proposto pelo ritmo de Rosa: o direito e o 

avesso, Deus e o diabo. 

 

 



“ (...) o real não está na 

saída nem na 

chegada: ele se dispõe

 para a gente é 

no meio da travessia” 

(ROSA, 2006)

COSTURA FINA(L)
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Partindo deste pressuposto, demo-nos conta de que cultivamos certa admiração 

pelas narrativas fraguianas criadas com base na literatura, o que se justifica pelo 

aprofundamento conceitual e pela elaboração formal com que foram projetadas. O 

curioso é que, depois de certo tempo, participamos de um workshop sobre 

processo criativo ministrado pelo próprio designer, em Agosto de 2010, e tivemos 

conhecimento de que as narrativas de moda inspiradas em obras literárias 

também constituíam seus objetos de desejo, já que a literatura é considerada 

como uma de suas paixões.  

 

Ao elegermos duas narrativas de moda inspiradas em narrativas literárias 

produzidas por autores brasileiros, “O Turista Aprendiz”, de Mário de Andrade, e 

“Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, identificamos que esses dois 

autores apropriaram-se de um instrumento em comum durante o processo de 

pesquisa e concepção das narrativas: o diário ou caderno de registros. Mário de 

Andrade, em seus percursos etnográficos aos estados do Norte e Nordeste 

Brasileiro, levou consigo uma espécie de diário de bordo, que serviu para registrar 

imagens, fatos e invenções de sua poesia e ficção. Guimarães Rosa também 

dedicou-se intensamente à pesquisa da obra “Grande Sertão:Veredas”, para a 

qual desenvolveu um caderno a fim de compilar informações condizentes com os 

hábitos de vida sertanejos, quando fez viagem de retorno ao sertão mineiro. Por 

coincidência, Ronaldo Fraga também fez o mesmo. 

 

Mas, muito além de serem obras literária produzidas no Brasil, que também foram 

pesquisadas e concebidas a partir de um instrumento semelhante e que ainda se 

mantêm desafiadoras para os dias de hoje, as narrativas de moda inspiradas em 
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tais obras nos permitiram entrar em contato com certos meios materiais, que nos 

tornaram possíveis o desvelamento do processo de pesquisa e criação do 

designer de moda Ronaldo Fraga. Através da narrativa “Turista Aprendiz”, 

tivemos acesso ao caderno de esboços, que nos apresentou as fases do 

processo, as pesquisas de materiais, os esboços instintivos e as assinaturas de 

bordadeiras e rendeiras. Enquanto que por meio da narrativa “A cobra: ri. Uma 

história para Guimarães Rosa”, investigamos roupas oriundas de dois blocos, o 

que nos permitiu virá-las do lado avesso e perceber os arranjos de componentes 

visuais que arquitetaram suas configurações plásticas.  

 

É claro que, além das duas narrativas de moda em questão, citamos algumas 

outras que também nos marcaram, como a história do “Corpo Cru”, a qual 

pudemos assistir de camarote, ao vivo e a cores, e que foi considerada um dos 

pontos de partida para pensarmos na ideia de narrativa de moda. Mas o que de 

fato vem a ser uma narrativa de moda? Esta é uma pergunta que procuramos 

responder ao longo do trabalho. Para tanto, não quisemos elaborar uma resposta 

pasteurizada, encerrada em si mesma. Compreendemos que o conceito de 

narrativa de moda origina-se das narrativas visuais concebidas na 

contemporaneidade, aquelas que contam pequenas histórias enviesadas. Elas se 

negam a conceber uma narrativa cujo sentido seja cessado em si mesmo, ou que 

contenha uma proposta linear e totalizante.  

 

As narrativas visuais contemporâneas contam histórias compostas por 

sobreposições, fragmentos, repetições, desvios... Narram, porém não estão 

comprometidas em buscar uma solução pronta e imediata para as próprias 
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tramas. Os sentidos, nas obras de artistas e designers contemporâneos, se 

arranjam e se constroem das múltiplas relações que se sucedem entre a obra e o 

observador.  

 

Deste modo, uma narrativa visual que contempla o gênero da moda e que se 

apropria da roupa enquanto substância ou matéria capaz de sustentar a história, 

deve estar comprometida com as premissas barulhentas que perpassam pelo 

contemporâneo ou, como diria Preciosa, “consideramos a Moda como um notável 

documento da cultura contemporânea” (2008, p. 2). Assim, procuramos olhar para 

a ideia de narrativa de moda e para o trabalho de Fraga sob a ótica do nosso 

tempo, na tentativa de experimentarmos a tão esperada travessia. Dessa forma, 

alinhavamos os sentidos fragmentados de sertões e veredas que, por alguns 

momentos, tiveram o poder de desprogramar nossas certezas e injetaram uma 

“costura fina”, de acabamento delicado, fazendo-nos imergir em pequenas 

histórias viradas pelo avesso.   

 

Para finalizar, recordamos que Gilles Deleuze verseja que a mão é a potência 

capaz de pespontar pequenos pedaços de costuras desconexas de uma parte a 

outra do espaço, manifestando a valorização do fazer manual no seio da imagem. 

Portanto, as mãos aparecem em função de uma necessidade aclamada pelo 

criador, pois “um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz 

aquilo de que tem absoluta necessidade” (1999, p. 4). 
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Figura 61. Mãos de Fraga na imagem que encerra o caderno de esboços da narrativa 

 “Turista Aprendiz”, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 

 

 

 

Figura 62. Mãos de Ana Paula que encerram o olhar sobre o caderno de esboços da narrativa 

 “Turista Aprendiz”, verão 2011. Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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Figura 63. Mãos de Maris Stella Gomes, Itabira-MG, que encerraram o bordado por meio de uma 

“costura fina”, na peça de roupa da narrativa “Turista Aprendiz”, verão 2011.  

Fotografia: Ana Paula Vilela. 
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