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RESUMO

A proposta desta dissertação encaminha-se para a observação dos mecanismos que orbitam em torno do ofício do personal styling no cenário contemporâneo. A pesquisa articulou-se a partir da percepção de que há um descompasso
entre a multiplicidade de propostas que a moda atual apresenta e as normas
classificatórias estipuladas pelo personal styling. Diante deste contexto, a
dissertação apresenta casos de quebras de regras no vestir como uma possibilidade de ampliação de repertório para o personal styling. Tomando a bricolagem como opção metodológica, foi elaborado um conjunto de ferramentas
teóricas capazes de dialogar com os dados coletados em reportagens, postagens em blogs, entrevista individual e entrevistas para TV. Mais do que coletar
informações de fontes diversas, a pesquisa promove um entrecruzamento
entre meus posicionamentos sobre os direcionamentos do personal styling, as
pistas que evidenciam quebra de regras no vestir e o ponto de vista de autores
dos campos da moda, filosofia, estudos culturais e cultura visual, construindo
uma reflexão acerca do tema. Dado este panorama, procuro discutir como o
personal stylist pode se posicionar atualmente, como pode expandir seu campo
de ação e também como pode atuar levando em consideração o modo de vida
de seus clientes.
Palavras-chave: Personal stylist. Aparência. Estilo pessoal. Moda.

ABSTRACT

The purpose of this dissertation heads for the observation of the mechanisms
that surrounds the work of personal styling in the contemporary setting. The
research was articulated from the perception that there is a mismatch between
the multiplicity of proposals that the current fashion displays and the qualifying standards stipulated by personal styling. Given this context, the dissertation presents the cases of breaks of rules on dressing as a possibility to expand
the repertoire for the personal styling. Taking the bricolage as a methodological option, we designed a set of theoretical tools capable of dialoguing with
the data collected in media reports, blog posts, individual interviews and TV
interviews. Rather than gathering information from various sources, this
research promotes an interaction between my positions on the directions of
personal styling, the clues that reveal breaking rules on dressing and the point
of view of authors from the fields of fashion, philosophy, cultural studies and
visual culture, building a reflection on the theme. Given this panorama, I try
to discuss how the stylists can position themselves nowadays, how they can
expand their field of action and also how they can act taking into consideration
their customers’ lifestyle.
Keywords: Personal stylist. Appearance. Personal style. Fashion.
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INTRODUÇÃO
A personagem Ludimila Correia, protagonista do livro A ditadura da Moda1,
da jornalista e escritora Nina Lemos, é uma reconhecida editora de moda que
trabalha na (fictícia) revista Tendência. Subitamente, ela começa a se sentir
incomodada com suas demandas profissionais: a escolha das modelos, os
conselhos dados sobre o bem-vestir e a obrigação de usar roupas caras. Filha
de pais comunistas que lutaram durante a ditadura militar, pouco a pouco,
Ludimila começa a ouvir vozes que protestam: “Tortura nunca mais!” ou “O
povo, na rua, derruba a ditadura”.
O brado retumbante das palavras de ordem se intensifica durante o São
Paulo Fashion Week, quando a editora fecha sua seção na coluna “O que
todos têm que usar” ou ainda quando recebe e-mails de leitoras com
dúvidas de moda que são respondidas em seu site. Este é o pano de fundo
em que se desenrola a história da crise entre o passado – atravessado por
valores herdados do comunismo – e o presente da editora encarregada de
“ditar” a última moda.

Admito que compartilho com Ludimila o desconforto sentido quando o trabalho com moda suscita algum tipo de relação impositiva. Entre nós, ocorre uma
semelhança entre ficção e realidade que não é mera coincidência. Meus pais
não eram comunistas, mas flertavam com o estilo de vida hippie e natural.
Assim, cresci entre estampas de cashmere e sandálias franciscanas. Poucos
babados, nada de verniz, nada de cor-de-rosa. Também posso dizer que nutro
imensa simpatia pela editora e suas críticas ao “DOI-Codi 2 fashion que persegue pessoas que não seguem as tendências”3 . Eu não ouço vozes, porém, meu
censor interno é rígido e me reprime quando minhas atividades podem ser
resumidas a “dar dicas de moda”.
Retomarei o ano de 2007 para contextualizar meu trajeto e um pouco do
panorama da consultoria de imagem pessoal. Quando o fim do ano se aproxima, o site Chic4, da consultora de moda Glória Kalil, elabora uma lista para
que os leitores elejam os veículos e profissionais de destaque em diversas
1
LEMOS, 2009.
2
Doi-Codi, sigla para Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de
Defesa Interna, foi um órgão de inteligência e repressão do governo brasileiro criado durante o regime
militar. Nina se apropria da sigla para compor com o termo “ditadura” de maneira irônica.
3
LEMOS, 2010, p. 94.
4
<www.Chic.com.br> Acesso em 10. Nov. 2011.
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categorias. No referido ano, a categoria blog foi vencida pela dupla Fernanda
Resende e Cristina Gabrielli da Oficina de Estilo5 , blog sobre imagem e estilo
pessoal. Segui o link indicado pelo Chic e caí de amores pela consultoria de
imagem pessoal ou pelo internacionalmente conhecido trabalho de personal
stylist.
Passeei pelos posts publicados e vi a moda sendo direcionada às pessoas,
a “moda para a vida real 6 ”. No blog pipocavam informações sobre silhuetas, coordenação de cores, estilo pessoal, formas diferentes de usar as
peças. E eu, diante do descortinamento de um novo universo, só pensava
que era isso o que eu gostaria de fazer.

Fiz o curso de consultoria de imagem em 2008, com Ilana Berenholc –
profissional pioneira no Brasil e referência na área – por indicação da
dupla da Oficina de Estilo. De acordo com o conteúdo da apostila empregada no treinamento, os consultores, quando optam por trabalhar com
imagem pessoal, podem assessorar seus clientes nos seguintes tópicos:
“valorização de seu tipo físico por meio da seleção de cores, texturas e
silhuetas; definição de um estilo pessoal; identificação de roupas indicadas para cada ocasião; coordenação de peças no guarda-roupa; seleção
de acessórios; seleção de corte de cabelo e maquiagem; etiqueta”.

No post “Qual a diferença entre stylist e personal stylist?”, do blog da
Oficina de Estilo, Paula Martins, a profissional da área entrevistada pela
dupla, considera que “o personal [stylist] é tipo um filtro que recebe toda
a informação de moda e deixa passar apenas o que tem a ver com a cliente.” Já para a Oficina de Estilo, este profissional:
Cria uma identidade visual para o cliente, revisita o guarda-roupa
propondo novas combinações, deixa a pessoa mais segura sobre suas
próprias roupas, ajuda a fazer compras, arrumar a mala, organizar o
guarda-roupa, ensina sobre manutenção das peças, proporções que vão
disfarçar o que o cliente não gosta e valorizar o que ele acha legal. Geralmente, o trabalho do personal começa com uma entrevista na qual o
cliente explica a demanda e o profissional tenta captar o estilo da pessoa.
Depois, tem visita ao guarda-roupa, compras e montagem de looks.7

A maioria dos personal stylists trabalha com códigos de moda previamente sistematizados para elaborar uma imagem para seu cliente. Neste ponto,
retorno ao incômodo da personagem Ludimila Correia a respeito da polícia
fashion e dos direcionamentos que são obedecidos às cegas. De certa forma, o
tema que estará em questão na dissertação é pautado por regras que uniformizam e definem o que é o bem-vestir e que podem colocar em segundo plano
os desejos dos sujeitos em prol da adequação aos direcionamentos estabelecidos pela consultoria de imagem pessoal.

5
<www.oficinadeestilo.com.br> Acesso em 10. Nov. 2011.
6
Slogan do blog Oficina de Estilo utilizado até meados de 2012.
7
<http://oficinadeestilo.com.br/blog/2011/02/03/qual-a-diferenca-entre-stylist-e-personal-stylist/> Acesso em: 18. Jul. 2012.
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Da sala de aula do curso de consultoria de imagem, no ano de 2008, trago
meu próprio exemplo de inconformidade. A turma estava bastante animada
em razão do dia reservado às lições de maquiagem que seriam dadas por um
profissional especializado. Antes de colocar a mão nos pincéis, estudamos
formatos de olhos, nariz, lábios, do rosto, enfim, e levamos nossos produtos
para receber os direcionamentos específicos para nossa feição.
O maquiador, ao passar de pessoa a pessoa, ia propagando lições sobre a
melhor aparência para cada uma. Quando chegou a minha vez, olhou-me bem
e disse que eu não deveria usar nem sombra, nem batom escuro porque meus
olhos são pequenos em relação ao tamanho da minha boca e do meu nariz.
Logo, minha maquiagem deveria ser semelhante à da apresentadora Adriane
Galisteu (Figura 1) porque ela também tem a boca e o nariz maiores que os
olhos. Eu argumentei que batons vermelhos praticamente me complementavam. Sem abertura para discussão, ele explicou, como se fosse evidente, que
o melhor para mim seria fazer uma maquiagem discreta que equilibrasse o
formato do rosto.

Figura 1: Eu e a apresentadora Adriane Galisteu8, meu modelo “ideal” para maquiagem.

Assim, eu deveria me acostumar com, no máximo, um “marronzinho” nos
olhos e lábios sem cor. Justo eu, que tenho como referência visual as pin-ups e
a atriz Louise Brooks9 (figura 2), deveria me maquiar como Adriane Galisteu,

8
Imagem disponível em <http://www.correiodeuberlandia.com.br/acontece/adriane-galisteu-e-cotada-para-apresentar-novo-programa-na-band/>. Acesso em 01 Fev. 2012.
9
As pin-ups e também Louise Brooks tinham como característica os lábios coloridos em tons
de vermelho ou vinho.
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com quem não tenho a mínima identificação. As colegas de curso que tinham
olhos do formato ideal, ou seja, olhos grandes, estavam treinando esfumados
em cores vibrantes, pretos misteriosos, e eu, com o objetivo de harmonizar o
formato do rosto, fui relegada ao plano dos neutros e da maquiagem corretiva.

Figura 2: Minhas referências de maquiagem: Em sequência, Louise Brooks e uma pin-up10 .

No dia seguinte, aborrecida com a experiência e suavemente maquiada,
relatei o ocorrido para Ilana Berenholc. Dessa situação veio a explicação
que carrego até hoje: esta é uma categoria profissional que “deve gostar
mais do pé do que do sapato.” Em outras palavras, Ilana me disse que deve
haver um espaço à acomodação da expressão e do gosto do sujeito dentro da
aplicação dos direcionamentos da consultoria de imagem. Portanto, é preciso ter em mente que, durante o exercício da profissão, os personal stylists
encontrarão clientes diferentes, com vontades e necessidades diversas.
Alguns deles podem ser apegados às normas, enquanto outros optarão pela
adesão a apenas algumas delas, já outros podem querer quebrá-las e refazê-las conforme suas vontades ou necessidades. Ou seja, é importante que o
profissional seja capaz de identificar os anseios de seus clientes e que esteja
preparado para elaborar propostas que sejam inteiramente direcionadas às
necessidades daquela pessoa.

10
Imagens disponíveis em: <http://cinemahomensepipoca.blogspot.com.br/2008/06/louise-brooks.html> e <http://www.tumblr.com/tagged/elvgren?language=pt_PT>. Acesso em 15 Fev. 2012.
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Face a face com a ideia das inúmeras possibilidades no vestir, a noção de supermercado de estilo – cunhada por Ted Polhemus11 – abordada pela pesquisadora
em moda Cristiane Mesquita pode colaborar com esta temática:
A partir da segunda metade do século XX é que a Moda se inspira nas
subculturas e vem transformando seus códigos industrialmente, fazendo
com que estes se tornem rapidamente comerciais. Este fenômeno joga
no mercado produtos de origens e culturas esteticamente diversas e
polifônicas. Produtos que instantaneamente são misturados a outros de
diferentes naturezas, constituindo mix de referências singulares12.

Dentro de um panorama de mudanças, podemos perceber que alguns profissionais da moda estimulam as pessoas a cultivar suas próprias experiências
com roupas. Em fevereiro de 2009, o estilista Karl Lagerfeld respondeu a
algumas perguntas elaboradas pela revista Harper’s Bazar em matéria
intitulada Karl Lagerfeld’s Fashion Therapy13 . A entrevista é fechada com o
seguinte conselho: “Há um tipo de glamour que está terrivelmente datado.
O conceito de tapete vermelho precisa ser reinventado. Desde que você não
seja uma estrela do cinema, você só precisa arrasar em seu próprio tapete
vermelho”.

A Oficina de Estilo, também no ano
de 2009, fez um post chamado Forcinha para quebrar regras14 (figura
3). O blog reproduziu a matéria
da revista americana InStyle que
estimula a ruptura com regras de
moda e de decoração consideradas
referências. Segundo a revista, uma
das normas a ser quebrada é “bijú
brilhosa é só pra noite”. As personal
stylists comentam a regra: “A InStyle
é engraçada e manda a gente não
tratar acessórios brilhosos como
vampiros, haha. A dica é usar com
looks sofisticados mas calmos, bem
opacos e neutros, e deixar a bijú ser
o ponto focal da produção”.
Figura 3: Post da Oficina de Estilo que

incentiva a quebra de regras de estilo
pessoal.
11
Ted Polhemus cunhou a expressão supermercado de estilo em 1994, enquanto pesquisava o
street style.
12
MESQUITA, 2005, p. 95.
13
Karl Lagerfeld’s Therapy <http://www.harpersbazaar.com/magazine/feature-articles/
karl-lagerfeld-fashion-therapy-0309-4>. Acesso em 10. Out. 2011.
14
<http://oficinadeestilo.com.br/blog/2009/08/10/forcinha-pra-quebrar-regras/> Acesso em
15. Out. 2011.

Introdução

19
Além de dicas, o post enumera

três ‘quebradoras de regras’ que ensinam truques de estilo bem legais
(quando a gente estuda o que elas usam!) e que encorajam a gente a ousar
também – elas são Rihanna, Tilda Swinton e Ginnifer Goodwin. Prova de
que mesmo no visual esquisito (ou controverso) a gente pode achar inspiração e sabedoria fashion.15

Fala-se de certo tipo de glamour datado, de regras que podem ser quebradas,
de pessoas que experimentam um jeito diferente de se vestir. Assim, em um
mundo que se apresenta em uma nova dinâmica, os códigos e manuais que
normatizam a imagem pessoal se tornam cada vez menos capazes de abarcar
as inúmeras possibilidades que estão ao nosso redor. E, por consequência, é
perceptível que atualmente a imagem pessoal escapa a categorizações e classificações estáveis.

Figura 4: A revista Manequim incentiva os leitores – na versão impressa e eletrônica –
a analisar e julgar imagens pessoais16 .

15
< http://oficinadeestilo.com.br/blog/2009/08/10/forcinha-pra-quebrar-regras/> Acesso
em 15. Out. 2011.
16
Imagem disponível em: <http://manequim.abril.com.br/moda/certo-ou-errado/>. Acesso
em 20 de fevereiro de 2012.
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Por outro lado, algumas revistas como a Manequim (figura 4), da editora Abril,
insistem em colunas que usam o certo e o errado na abordagem da imagem
pessoal. Também podemos citar o programa Esquadrão da Moda17 que tem
como objetivo uniformizar e adequar os participantes a um visual que seja
sofisticado, elegante e apropriado ao tipo físico. Um ponto interessante a ser
destacado é que não é a própria pessoa que se inscreve no programa. Ela é
inscrita por amigos, pelo marido ou por companheiros de trabalho que não
estão satisfeitos com o visual alheio. Assim, por uma vontade externa, o participante é submetido a normas pré-estabelecidas de bem-vestir estipuladas
pela equipe do programa. Ou seja, uma espécie de DOI-CODI fashion existe e
pode nos reprimir.
O objetivo da dissertação não é descartar o arcabouço de narrativas construídas pelo personal styling. Como já foi dito, alguns clientes sentem a necessidade
de adequação a um sistema simbólico que seja socialmente reconhecido. O que
me interessa são espaços de abertura para a discussão a respeito de regras
que podem ser subvertidas em favor da possibilidade de colocar o sujeito e
suas necessidades – climáticas, valores pessoais, dia a dia, condições físicas
– em primeiro plano. Para tal, convocarei imagens pessoais e eventos que,
de alguma maneira, causem instabilidades nas normas do personal styling e,
consequentemente, provoquem reflexões.

DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS

O campo de estudos da consultoria de imagem pessoal é muito recente, o
que confirma a importância da adoção de uma metodologia que me permita caminhar entre zonas fronteiriças para atender às propostas da dissertação. Cristiane Mesquita18 chama o método aplicado em sua dissertação de
patchwork em analogia à técnica em que tecidos de diferentes procedências
são costurados.

Desde o início da pesquisa, venho arquivando imagens e eventos que exemplifiquem quebras de regras na moda. A partir das imagens selecionadas, procuro demonstrar que o trabalho do personal stylist pode ser pautado em outras
lógicas que funcionem para além do cumprimento e da adequação às normas.
Busco reportagens em revistas, sites, jornais e blogs; consulto manuais de
estilo; faço apropriações de conceitos; procuro conexões com diferentes disciplinas; colho depoimentos de sujeitos que se consideram subversores de regras
17
A primeira versão do reality show “What not to Wear” – “Esquadrão da Moda” em adaptação
para o português – teve início em 2001 com a dupla inglesa Trinny Woodall e Suzannah Constantine. A
versão americana estreou em 2002 e tem como apresentadores Stacy London e Clinton Kelly. A versão
brasileira estreou pelo SBT em 2009 e conta com os apresentadores Arlindo Grund e Isabella Fiorentino.
18
MESQUITA, 2000.
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de moda. Os tecidos de origens diversas que recolho se misturam e acolhem
o comentário de Denzin e Licoln de que o bricoleur é um confeccionador de
colchas19 .

Assim sendo, acredito que a bricolagem seja uma abordagem metodológica
capaz de fornecer suporte e de abarcar o conjunto de recursos necessários
para atender aos objetivos propostos pela pesquisa. Joe Kincheloe, um pesquisador entusiasta do poder da bricolagem, afirma que “os bricoleurs atuam a
partir do conceito de que a teoria não é uma explicação do mundo – ela é mais
uma explicação da nossa relação com o mundo”20 . Portanto, a forma com que
Kincheloe aborda a bricolagem parece estar em consonância com o que se
espera da dissertação:

(...) a bricolagem destaca o relacionamento entre as formas de ver de
um pesquisador e o lugar social de sua história pessoal. Considerando
a pesquisa um ato movido a poder, o pesquisador, enquanto bricoleur,
abandona a busca de algum conceito ingênuo de realismo, concentrando-se, em lugar disso, na elucidação de sua posição na teia de realidade e
nos lugares sociais de outros pesquisadores e nas formas como moldam
a produção e a interpretação do conhecimento. 21

A partir dos delineamentos que se apresentaram até o momento, seria
possível afirmar que a proposta de pesquisa encontra consonância nas
diretrizes próprias à pesquisa qualitativa, já que os “pesquisadores desta
área utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas interligadas, na esperança de compreender melhor o assunto que está ao seu
alcance”22 .

Creswell contribui com este raciocínio quando afirma que “o pesquisador
qualitativo reflete sistematicamente sobre quem é ele na investigação e é
sensível à sua biografia pessoal e à maneira como ela molda o estudo”23 .
Não posso me esquivar à ideia de estar abordando minha própria profissão. De alguma forma, acredito que foram os incômodos sentidos no dia-a-dia de trabalho e de estudo que me encaminharam até os questionamentos presentes nesta dissertação. Portanto alguns dados biográficos, que
acredito serem fundamentais no meu trajeto, estarão presentes como
desencadeadores de questionamentos que considero relevantes para a
pesquisa.

A respeito da escrita, acredito que Italo Calvino24 pode colaborar na defesa
de uma composição mais leve. No livro Seis propostas para o próximo milênio,
Calvino enumera “valores ou características ou especificidades da literatura”
que lhes são “particularmente caros” e os situa na perspectiva de um novo
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DENZIN E LICOLN, 2008, p. 18.
KINCHELOE, 2007, p. 16.
KINCHELOE, 2007, p. 16.
DENZIN E LICOLN, 2008, p. 17.
CRESWELL, 2007, p. 187.
CALVINO, 1990.
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milênio que, na ocasião, se anunciava 25 . Dentre as seis propostas feitas pelo
autor, destaco a primeira a ser abordada: a leveza. Calvino constrói um raciocínio de oposição entre leveza e peso, deixando claro que argumentará a favor
da leveza “como reação ao peso do viver” 26 . Por peso, Calvino entende a opressão, “inércia, a opacidade do mundo – qualidades que se aderem logo à escrita,
quando não encontramos um meio de fugir a elas” 27.

Estou me posicionando a favor de uma fluidez na consultoria de imagem pessoal que possa agir como contraponto crítico à inércia de suas normas que, por
vezes, podem ser opressoras. Calvino diz que “iremos ao encontro do próximo
milênio sem esperar encontrar nele nada além daquilo que seremos capazes
de levar-lhe”28 . Se o escritor desejava leveza para a literatura deste milênio,
eu almejo ser capaz de levá-la para o personal styling. Assim, como bricoleur,
confeccionando uma colcha em patchwork fluido, buscarei fugir a uma estática
concepção de consultoria de imagem pessoal.

Para finalizar, tomo emprestada a concepção de Stuart Hall sobre formulações
“provisórias e abertas à contestação” 29 . Em seu livro, ao lidar com “A identidade
cultural na pós-modernidade”, Hall compreende que está diante de uma série
de conceitos complexos e pouco desenvolvidos pela ciência social contemporânea. Por esta razão, conclui que seria “impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas
que estão sendo apresentadas” 30 .

Traçando um paralelo entre esta fala de Hall e o meu caminho de pesquisa,
também me encontro diante de um objeto de pesquisa institucionalizado recentemente, que contém fontes escassas para investigação e que tem
ligações complexas com diversos conceitos como, por exemplo, corpo, moda,
subjetividade, identidade, estilo de vida. Por estas razões, esta dissertação não
tem como objetivo traçar delineamentos objetivos e definitivos. Talvez seja
o momento para um exame paciente e mais detalhado dos mecanismos que
circundam a profissão na contemporaneidade.

Diante deste cenário complexo de mudanças e instabilidades, a pergunta
que guiará a dissertação será: como o profissional do personal styling pode
se posicionar em relação às necessidades desta pessoa contemporânea com
múltiplas identidades e subjetividades? O objetivo será a exploração de outras
potencialidades que dialoguem melhor com as práticas contemporâneas de
produzir uma imagem de si. Assim sendo, proponho que a dissertação seja
organizada conforme descrevo a seguir.
25
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O primeiro capítulo será estruturado em dois momentos distintos. A discussão
inicial buscará compreender o universo de trabalho do consultor de imagem pessoal. Desta forma, serão levantados dados sobre o que é o trabalho do personal stylist.
Além disso, pontuaremos algumas das expectativas que envolvem este profissional.
Em um segundo momento, falaremos sobre a metodologia utilizada na dissertação.

A atual vigência de um tempo em que o espectro de visualidades na moda se multiplicou
imensamente desafia as normas do personal styling. Portanto, o segundo capítulo pretende discutir a noção de que suas regras possam abarcar a complexidade dos sentidos que
a moda tem desenvolvido em conjunto com os sujeitos e também com outros objetos de
moda. Diante deste panorama, este capítulo foi planejado em duas composições:

A primeira abordará os estudos de Barnard31 e de Cristiane Mesquita32 a respeito
dos conceitos de ‘indecidibilidade do item de moda’ e de ‘supermercado de estilo’.
De forma geral, estes autores apontam relações que se estabelecem a partir de
um contexto de multiplicidade que é fundamental para a compreensão de nossa
discussão.
Procurando distanciamento da noção de ditadura da moda que assombrou a editora
Ludimila Correia, o segundo tópico trará exemplos visuais recentes (que ocorrem a
partir de 2009) de eventos e pessoas que se destacam por produzirem imagens que,
de alguma forma, são desviantes das normas do personal styling. Aparentemente, as
imagens selecionadas consideram, em primeiro plano, o estilo de vida do sujeito: as
condições climáticas enfrentadas, os valores pessoais, a profissão, os passatempos e
outros elementos são levados em conta no momento de se pensar o que vestir.

Figura 5: À esquerda, imagem do desfile ‘Super Cool Biz’ 2011. À direita, vestidos com a guayabera, o presidente cubano Raul Castro e o vice-presidente Jose Ramon Machado Ventura33.
31
BARNARD, 2003.
32
MESQUITA, 2004.
33
Imagens disponíveis em: <http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday//8549811/Pictures-of-the-day-1-June-2011.html?image=29> e <http://www1.folha.uol.com.
br/mundo/810802-cuba-transforma-a-tradicional-camisa-guayabera-em-vestimenta-oficial-do-governo.shtml>. Acesso em 10. Nov. 2011.
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Algumas situações e imagens foram me surgindo aos poucos: 1) o desfile
ocorrido em junho de 2011 em que o governo japonês incentiva – em forma
do desfile ‘Super Cool Biz’ – os executivos e funcionários públicos a terem
um guarda-roupa de trabalho mais adequado ao seu verão de calor intenso e
úmido. Portanto, os executivos são estimulados a substituir o paletó e a gravata por roupas mais leves; 2) a adoção da “guayabera”34 como uniforme oficial
do governo cubano em outubro de 2010 (figura 5); 3) a liberação do uso do
paletó e da gravata pela OAB35 do Rio de Janeiro e de Pernambuco em fevereiro de 2011. Além desses eventos, destaco o guarda-roupa da primeira-dama
americana Michelle Obama, da atriz Regina Casé e do jornalista Xico Sá (figura
6) que subvertem a lógica do que seria um visual considerado adequado a
políticos, artistas e jornalistas.

Figura 6: Da esquerda para a direita: Xico Sá, Regina Casé e Michelle Obama36 .

Nesta seleção é possível perceber que códigos de vestuário considerados
sólidos estão sendo lentamente quebrados, contornados ou revistos. O historiador Paulo Knauss nos alerta para a “revelação de meandros de formas de
vida por meio do registro visual”37. Assim, a ideia é que esta triagem possa
abrir espaços para discussões a respeito da sistematização das normas do
vestir e do campo de atuação da consultoria de imagem pessoal.

A proposta é elaborar um exercício de conexão entre as imagens escolhidas
como fontes visuais e relacioná-las com outras fontes textuais e visuais. De
acordo com a reflexão de Cristiane Mesquita38 , a moda é um campo que pede
a elaboração de um método patchwork em que tecidos de diferentes procedências são costurados. Ao reuni-los e analisá-los, outras perspectivas, outras
prioridades, outras visadas podem ser evidenciadas, assim como outros modos
com que o personal stylist pode operar seu trabalho para além das fórmulas
34
A “guayabera” é uma espécie de camisa larga e fresca. <http://www1.folha.uol.com.br/
mundo/810802-cuba-transforma-a-tradicional-camisa-guayabera-em-vestimenta-oficial-do-governo.shtml>. Acesso em 15. Nov. 2011.
35
A sigla OAB significa Ordem dos Advogados do Brasil.
36
Imagens disponíveis em: Xico Sá: <http://entretenimento.uol.com.br/album/flip_2011_
album.htm>, Regina Casé: <http://www.reginacase.com.br/noscliques/arquivo-pessoal/96> e
Michelle Obama <http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=572692>. Acesso em 10 de fevereiro
de 2012.
37
KNAUSS, 2006, p.99.
38
MESQUITA, 2000.
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dadas. As imagens e textos retirados de diversas fontes como jornais, revistas,
blogs, apontam para o fato de que trajetórias tangenciais ao modo tradicional
de trabalho proposto pelas cartilhas que regem o personal styling são possíveis.

O terceiro capítulo será composto por uma concisa abordagem do contemporâneo e da questão das identidades fragmentadas tendo em vista que as características concernentes ao nosso tempo são essenciais para a compreensão das
formas com que este sujeito se porta e os reflexos que esta conjuntura pode
apontar na produção da estética de si e no trabalho que diz respeito à imagem
pessoal.

Motivada pelo desejo de que o profissional de personal styling possa ter como
alternativa um alcance para além de uma atuação normativa em seu campo de
trabalho, aproprio-me de um conjunto de ferramentas e apresento o conceito de agenciamento como forma de expandir as fronteiras e refletir sobre as
normas da consultoria de imagem pessoal.
Finalmente, nas considerações finais, retomarei questões cruciais para a
dissertação e revê-las tramando um breve diálogo em conjunto com o material
que foi reunido durante o processo de pesquisa.
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Capítulo 1:
DOS DIRECIONAMENTOS DE UM PERSONAL
STYLIST: uma descrição de princípios
Minha vida me trouxe até aqui. Digo isso inspirada por um comercial de
automóvel da Chevrolet veiculado no ano de 2006 (figura 7), na ocasião do
lançamento do modelo “Prisma”. O vídeo relata a história de um jovem de
aproximadamente 30 anos que está andando pelas ruas e, repentinamente,
começa a se deparar com pessoas e personagens que fizeram parte de sua
trajetória pessoal. O comercial faz com que ícones da cultura pop das décadas
de 1970 e 1980 se misturem aos atores que representam seus familiares e sua
noiva. Todos juntos, vindos de universos fantasiosos ou não, se apresentam
como componentes de uma vida.

Figura 7: Anúncio do Prisma 2006.

Assim, surgem diante dele Stay Puff, o monstro de marshmallow do filme os
Caça-Fantasmas; Chuck, o boneco assassino; as coelhinhas da Playboy; Scooby-Doo; Fofão; Zorro e Ultraman, entre outros. Caminhando pelas ruas, o grupo
o conduz ao novo Prisma. O jovem admira o automóvel, observa os detalhes e,
quando olha para trás, a rua está vazia. O áudio entra: “Sua vida trouxe você
até aqui”.
É assim que me sinto. Em um desenrolar de acontecimentos, incontáveis
fatos e pessoas me trouxeram até aqui. Imaginando a versão em que eu seria
a personagem principal, dentre os que me trariam até o prédio que abriga o
programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, eu veria Cristina Franco,
a jornalista que apresentou, nos anos 80, o quadro O Ponto de Vista de Cristina Franco no Jornal Hoje; minha avó materna com óculos enormes e lenço no
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cabelo; a consultora de imagem Ilana Berenholc; Cristina Gabrielli e Fernanda
Resende, da Oficina de Estilo; Beth Lago, quando apresentava o GNT Fashion;
os Beatles com o uniforme militar-psicodélico do Sgt. Peppers, Glória Kalil,
Costanza Pascolato, Paulo Martinez.
Trilhei meu caminho até o Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura
Visual a partir das dúvidas e das inspirações que estas pessoas estimulam em
mim. E também, claro, do cotidiano de trabalho como personal stylist. Assim,
todos, inclusive a polêmica editora de moda Regina Guerreiro, sorririam para
mim, cientes de sua participação na minha formação, e me desejariam uma boa
pesquisa em um campo de estudo tão recente e inexplorado como a consultoria de imagem pessoal.

1.1 UM BREVE CONTEXTO PROFISSIONAL
A grande questão a respeito da consultoria de imagem pessoal gira em torno
da construção de uma mensagem por meio da aparência pessoal. A partir desta
noção, é preciso dar espaço à descrição de alguns princípios e instrumentos em
que se baseiam o personal styling para que possamos compreendê-lo melhor.
Nesse sentido, de acordo com as normativas arroladas em manuais, cursos de
formação e livros, o principal objetivo do profissional, e também do cliente,
deveria ser a montagem de um visual que buscasse consistência na mensagem.
A teoria que envolve o personal styling é apoiada na noção de que a comunicação não-verbal, a partir da imagem pessoal, é possível e desejável. Todos os
esforços do personal stylist em compreender alguém – por meio de conversas,
questionários e exercícios com imagens – seriam direcionados a organizar um
conjunto de símbolos que pudessem dar visibilidade aos valores e ao modo de
vida deste sujeito.
Em matéria para a revista Você S.A, Ilana Berenholc dá o exemplo: “Sucesso
profissional pode ser expresso por meio de roupas e acessórios de qualidade
visível. Acessibilidade pode ser transmitida por meio de cores vivas, usadas em
dose moderada, ou roupas informais”. Ilana segue dizendo que “não existe uma
forma neutra de se vestir – sempre comunicamos alguma coisa.” Desta forma, ela
incentiva que os sujeitos demonstrem com clareza “o seu melhor” para que não
haja dúvidas a respeito de quem são. A profissional brasileira Titta Aguiar, no livro
Personal Stylist: Guia para Consultores de Imagem, fala que esse processo pode ser
definido como comunicação visual e que o “personal stylist tem de estar consciente
de todos esses códigos da moda para saber vestir as pessoas com segurança”39.
Assim, tecidos, cores, modelagens, proporções, cortes de cabelo, maquiagem
e os demais elementos que envolvem a imagem pessoal, seriam capazes de
39

AGUIAR, 2004, p. 27.
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compor narrativas inteligíveis por meio da aparência. A “Teoria de Estilo
Universal” adotada pela Association of Image Consultants Internacional (AICI)
parte deste princípio. Segundo a apostila40 de Ilana Berenholc 41, a primeira impressão é formada nos primeiros trinta segundos de interação com os
demais. Ilana afirma que, a partir deste ínfimo contato, poderíamos avaliar
inconscientemente “se esta pessoa é amigável e semelhante a nós social, cultural e intelectualmente”. Titta Aguiar parte do mesmo princípio de que o visual
causa nítidas impressões que acarretam julgamentos a respeito de classe
social, personalidade, nível de sucesso. Para ela, o papel do personal stylist é
controlar a mensagem que a pessoa transmite a partir da aparência42 .

Com o intuito de nos situar, poderíamos começar a partir de algumas características dos anos 1990 que favoreceram o estabelecimento dos profissionais da
imagem pessoal. A pesquisadora de moda Cristiane Mesquita nos diz que esta
década é caracterizada por “muitas mudanças tecnológicas, sociais, políticas,
econômicas, principalmente no que diz respeito ao avanço tentacular do capitalismo e do individualismo – duas das peças principais da máquina [da moda]”43 .

Os anos 1990 reforçaram o fenômeno da globalização e nos apresentaram
à lógica do ‘supermercado de estilos’ em que os consumidores de moda são
estimulados a misturar referências, origens, preços e marcas diversas. O
convite da publicidade de moda à auto-representação através da aparência e
o lema ‘seja você mesmo’ constituem o cenário profícuo para a propagação do
que podemos chamar de indústria do estilo pessoal. Stylists, personal stylists ou
consultores de imagem pessoal44, fotógrafos de moda, cabeleireiros, top-models
ganharam espaço e status nesta nova configuração mercadológica. Além disso,
durante esta década surgiram as primeiras faculdades de moda no Brasil.

Considerada a maior representante dos consultores de imagem, seja no ramo
pessoal ou corporativo, a norte-americana Association of Image Consultants
International (AICI) foi fundada em 1990 a partir da união da Association of
Fashion Image Consultants (AFIC) e da Association of Image Consultants (AIC).
Segundo o site da AICI Brasil45 , esta “é uma associação sem fins lucrativos que
se dedica a elevar o nível de profissionalismo e aumentar o reconhecimento
dos consultores de imagem ao redor do mundo”. Hoje, em dados que constam
em seu site, a AICI “conta com mais de mil e duzentos membros pelo mundo, um
terço deles se encontra fora dos E.U.A. representando quarenta e oito países”.

40
Fiz o curso de consultoria de imagem de Ilana Berenholc em agosto de 2008, em São Paulo.
41
Ilana Berenholc atua como VP de Relações Internacionais da AICI, realiza assessoria em
gestão de imagem e atua como educadora ministrando cursos de formação em consultoria de imagem.
42
AGUIAR, 2004, p.25.
43
MESQUITA, 2000, p. 80.
44
Os stylists criam imagens de moda para desfiles, campanhas publicitárias, catálogos. Seu
enfoque está na construção de uma imagem que crie identificação com o cliente de uma marca. Personal stylist e consultor de imagem pessoal são sinônimos.
45
< http://www.aicibrasil.org/quem_somos.html>. Acesso em 27. Jun. 2011.
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Um dos tópicos considerados por eles importante é a atuação da AICI como
um “porta-voz da profissão de consultor de imagem e como fonte segura de
informação oferecida por especialistas em questões e acontecimentos atuais
que afetam ou são afetados pelos consultores de imagem.” Desta forma, currículo base, lista de membros, possibilidade de troca de informações, cursos de
treinamento e aperfeiçoamento estimulariam o crescimento e fortalecimento
da profissão. Como a maioria das publicações da área é destinada à técnica
e à prática, o surgimento da AICI pode ser apontado como um parâmetro de
reconhecimento, institucionalização e sistematização da profissão.

1.2 O ESTILO PESSOAL NOS DIRECIONAMENTOS DA
CONSULTORIA DE IMAGEM
Ao lidarmos com estilo, “trabalhamos a parte subjetiva do vestir”, diz Ilana
Berenholc em sua apostila. Portanto, o estilo estaria intimamente relacionado
aos valores pessoais do cliente, sua região geográfica, sua personalidade e ao
seu modo de vida. Ela prossegue no tema dizendo que o estilo pessoal pretende
comunicar uma mensagem que refletiria o “modo de ser, viver, pensar e agir
de um indivíduo.” Diante do objetivo comunicacional e da concepção de que as
roupas funcionam como um conjunto de símbolos, o estilo seria uma escolha
consciente e precisa que criaria uma imagem planejada para estar adequada a
uma determinada forma de viver que possuiria características bem delineadas.

A técnica recomendada pela AICI para definir o estilo pessoal dos clientes é
a Teoria de Estilo Universal desenvolvida por Alyce Parsons 46 . A consultora
de imagem norte-americana nos conta na introdução de seu livro What’s my
Style47 que sempre foi fascinada pelo assunto e que desde 1982 trabalha no
desenvolvimento de técnicas que procuram dar suporte ao profissional que
deseja atuar nesta área. Parsons considera que suas teorias foram atualizadas
e expandidas com a teoria de Estilo Universal48 .

De forma abreviada, podemos dizer que esta teoria é representada por sete
estilos universais: esportivo, tradicional, clássico refinado, romântico, sexy,
criativo e dramático (figura 8). Segundo Parsons, são estilos atemporais e
duradouros que facilitam a construção e coordenação do guarda-roupa49 .
Cada um destes estilos é caracterizado por um conjunto de elementos como,
por exemplo, design, cores, formas mais usadas, cortes de cabelo, maquiagem,
tecidos.
46
Alyce Parsons foi uma das criadoras da Teoria de Estilo Universal e participou da AICI desde
seu início.
47
PARSONS, 1995.
48
PARSONS, 1995, p.13.
49
PARSONS, 1995, p.18.
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Figura 8: Ilustrações que exemplificam os estilos universais: Esportivo, Tradicional,
Elegante (ou Clássico Refinado), Sexy, Feminino, Dramático e Criativo50.

Christiana Francini, personal stylist brasileira adepta da técnica, descreve o
método para encontrar um estilo próprio:

Primeiro, é preciso que você comece esse trabalho de autoconhecimento. É preciso identificar qual é a imagem que você sente que tem, ou que
deseja passar para as outras pessoas. Para ajudar nessa decisão, existem
sete tipos de estilo, que podem definir mais ou menos a que tipo você
pode se enquadrar. Você vai descobrir a qual deles pertence observando
os tipos de roupa de cada um, e verificando aqueles que normalmente
você gosta de usar. Existem alguns testes de personalidade que também
podem ajudá-la a descobrir em qual categoria você se enquadra. (...) O
mais divertido é saber misturar diferentes estilos, com o cuidado de nunca
usar mais que três deles em um único look. Senão, vira uma bagunça!51.

Portanto, a concepção que dá suporte à teoria de Estilo Universal seria a capacidade de descrever “a combinação de estilos que melhor reflete a totalidade de
um indivíduo”, diz Ilana em sua apostila. Parsons comenta que o nome de sua
teoria é plenamente integrado ao seu conceito e que Universal significa incluir
ou cobrir todas as possibilidades que uma pessoa pode englobar, sem limites
ou exceção52 . De acordo com sua criadora, esta teoria seria suficientemente
abrangente para suprir as necessidades de qualquer pessoa.

Tal posicionamento de Parsons nos apresenta dados que seriam, no mínimo,
excessivamente abrangentes e eficazes. Colaborando com essa percepção,
Cristiane Mesquita nos lembra de que teorias como a do Estilo Universal
são elaboradas a partir da tentativa de delinear um “mapa de fórmulas” que
“pressuponham a configuração de modos de ser e qualifiquem a existência”53
como, por exemplo, modernidade, sofisticação, sensualidade.

50
Montagem feita com as ilustrações do livro ‘Segredos de estilo – um manual para você sempre
ficar bem’, de Christiana Francini.
51
FRANCINI, 2002, p. 25.
52
PARSONS, 1995, p.17.
53
MESQUITA, 2008, p. 113.

31

Capítulo 1 - Dos direcionamentos de um personal stilyst

E não é este o objetivo da referida teoria? Ela continua dizendo que

a partir de um intenso trabalho de organização de informações que vão
de encontro à constituição subjetiva são simulados conjuntos de qualidades expressivas, espécies de kits de adjetivação que delimitam e favorecem a circulação dos pacotes estilísticos, em amplo espectro de classes
sócio-econômicas, setores profissionais e faixas etárias54.

Ao sistematizar as características concernentes a cada estilo, os seguintes
tópicos nos são apresentados por Parsons: mensagem, profissões relacionadas, design, silhueta, cores, tecidos e estampas mais usadas, peças-chave e
acessórios para conseguir o visual, cabelo e maquiagem e indicações de lojas
que trabalham com esse look.

1.3 DE ONDE VEM?
Para chegar a um sistema de categorizações de mensagem, as técnicas do
personal styling tomaram emprestadas teorias e simbologias de outras áreas.
O tópico Bright and Busy55 abordado por Paul Duncum, pesquisador da Cultura
Visual, é um ótimo exemplo disso. Duncum construiu um raciocínio de oposição de sentidos entre objetos coloridos e opacos que, curiosamente, possui
similaridades em diferentes disciplinas. Segundo seu levantamento, objetos
coloridos e brilhantes estão relacionados a uma estética popular, à extravagância e a formas de resistência. Em movimento contrário, os objetos opacos
têm relação com seriedade, austeridade e elegância.

Os argumentos de Duncum – retirados da filosofia, da história da arte, da arquitetura – encontram similaridades na forma com que a as cores são analisadas
no personal styling: o uso de roupas e acessórios em tons opacos transmite a
sensação de formalidade, conservadorismo e elegância; as roupas e acessórios em tons vivos e brilhantes representam a informalidade, a criatividade, a
extravagância e o popular. Como exemplo, podemos citar um trecho da publicação A Linguagem das Roupas em que Alison Lurie diz:

Cores berrantes e discordantes, assim como ruídos ou vozes altas, podem
realmente ferir nossos olhos ou nos provocar dor de cabeça; cores suaves
e harmoniosas, assim como a música e vozes suaves, nos fazem vibrar ou
nos acalmam56.

Por intermédio de Duncum, pude perceber que a forma com que as cores vivas
e opacas são utilizadas em minha área de pesquisa, a consultoria de imagem

54
MESQUITA, 2008, p. 113.
55
Tópico abordado no seminário realizado pelo Prof. Paul Duncum da University of Illinois, EUA,
em agosto de 2011, para alunos da disciplina de Seminário de Pesquisa, Educação e Visualidades do
programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG.
56
LURIE, 1997, p.195.
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pessoal, está enredada numa construção de sentido muito mais abrangente do
que se supunha.

Além da oposição de cores trazida por Duncum, podemos citar a descoberta
do chamado “timbre subjetivo” pelo artista e professor da Bauhaus, Johannes
Itten, em 1920. Segundo a apostila do curso de “Análise de coloração pessoal”
de Ilana Berenholc, Itten percebeu que

freqüentemente as pessoas tinham preferência por cores que complementavam sua coloração pessoal. Em uma aula sobre combinação harmônica de cores, Itten descobriu que a coloração pessoal de um aluno era um
fator importante na sua escolha de harmonias, e que estas poderiam ser
associadas a sua personalidade. A isto ele deu o nome de “timbre subjetivo”. Ele também descobriu que os alunos eram naturalmente atraídos por
cores que estavam em harmonia com sua coloração pessoal: pele, olhos
e cabelos.

Alguns registros visuais57 da experiência de Itten com seus alunos:

57
Imagens retiradas do livro de Itten, The Art of Colour: The subjective Experience and Objective
Rationale of Color. Como trata-se de um livro esgotado, as imagens foram encontradas no site http://books.
google.com.br/books?id=D-skaDZAumIC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false. Estas composições de cores foram feitas pelas próprias alunas.
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Figura 9: Algumas imagens da experiência de Itten com suas alunas.

Alguns estudos voltados à imagem pessoal foram desenvolvidos por consultores a partir da teoria do “timbre subjetivo” de Itten. Dentre elas, podemos
citar a Teoria Sazonal – que alude às quatro estações da natureza – em que a
classificação das pessoas é determinada a partir da cor da pele, dos olhos e dos
cabelos. Atualmente, a AICI recomenda a utilização da Análise Sazonal Expandida, teoria que considera que, além das tradicionais Primavera, Verão, Outono
e Inverno, existem oito categorias intermediárias.
No momento, o enfoque não está na técnica de aplicação da Análise Sazonal
Expandida, mas sim no fato de que a consultoria de imagem pessoal constrói
instrumentos específicos para análise e posterior categorização de seus clientes. Segundo a técnica, o uso das cores certas concede uma aparência saudável
e descansada, deixa o rosto corado, suaviza a textura da pele, dentre outros
benefícios.

Figura 10: De acordo com a técnica de Análise Sazonal Expandida, dentre as doze categorias
possíveis, faço parte da chamada
Inverno Intenso. Esta cartela traz
sessenta cores que devem ser utilizadas – em tons de cabelo, roupas,
maquiagem, acessórios, esmaltes –
para criar harmonia com a aparência pessoal.
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A teoria de leitura visual da gestalt também tem aplicações na consultoria de
imagem pessoal. Ilana já comentou em sala de aula58 que o estudo dos elementos de design que compõem as roupas (linhas, formas, cores, texturas e estampas/padronagens) vem da gestalt. Como exemplo, ela citou o livro Gestalt do
Objeto59 . Na introdução desta publicação, o autor comenta que “a arte se funda
no princípio da pregnância da forma. Ou seja, na formação de imagens, os
fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual constituem para o ser humano
��
uma necessidade” 60
.

Portanto, para os direcionamentos tradicionais do personal styling, a aplicação do conceito de pregnância é importante nas composições visuais. Termos
como equilíbrio, proporção, escala, ritmo, destaque e harmonia são utilizados
na apostila Ilana. No caso de proporção, por exemplo, o material descreve que
“as linhas e formas dividem o espaço em partes. Um traje é geralmente mais
interessante quando dividido em partes desiguais e se as partes estão em
escala com o corpo” (figura 11).

Figura 11: Exemplo do que seria a relação de proporção num corpo. A parte da blusa
ocupa um espaço visual menor em relação à saia.
58
59
60

Fiz o curso de Ilana Berenholc em agosto de 2008.
FILHO, 2000.
FILHO, 2000, p.17.
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A apostila também orienta como aplicar cada um dos conceitos acima em
relação às roupas e ao corpo. Os objetivos são 1) criar harmonia visual e 2)
criar efeitos visuais – alongar, alargar, encurtar, diminuir – em alguma área do
corpo. Assim, as formas das roupas, acessórios, cortes de cabelos, a aplicação de
cores e estampas são utilizadas para criar um visual que siga estes princípios.

Como já foi dito, a maior parte das publicações ligadas à área se dedica ao
formato de manual, portanto, as origens dos direcionamentos da consultoria
de imagem pessoal não são claramente abordadas. Por esta razão e também
pela análise do currículo 61, podemos inferir que suas normas são formadas por
um mosaico de disciplinas advindas de áreas como moda, design, comportamento e estudo de cores, entre outros campos.

1.4. ESCREVENDO NO ESCURO
Até o momento, descrevemos alguns preceitos que regem o personal
styling. Antes de imergirmos nas questões que podem ser levantadas a respeito
de seu trabalho e de seu papel, a leitura de Agamben62 me fez refletir sobre a
realização de análise de eventos contemporâneos, afinal de contas, estamos
lidando com uma profissão institucionalizada recentemente.

Agamben nos diz que é necessário que haja, por parte do pesquisador, um movimento constante de aproximação e distanciamento dos fatos contemporâneos para
que seja possível abordá-los. Desta forma, a contemporaneidade “é uma relação
singular com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma
distâncias”63. O filósofo também afirma que “todos os tempos são, para quem deles
experimenta contemporaneidade, obscuros” 64. Assim sendo, caberia ao pesquisador a tarefa de ver e tatear na escuridão, ser “capaz de escrever mergulhando a
pena na treva do presente”65. Sua discussão sinaliza a complexidade exigida na
abordagem de ocorrências de nosso tempo.

Tomo o alerta de Agamben como uma provocação pessoal, diante da perspectiva
de que falo sobre meu próprio trabalho. De tal modo, será um grande desafio ter
a habilidade necessária para ver e escrever na obscuridade do presente e também
administrar os movimentos de ora me servir das normas da consultoria de imagem
pessoal e ora delas me afastar para tomar fôlego e articular um pensamento crítico.
61
Segundo a apostila de Ilana Berenholc, o consultor de imagem pessoal deve estar apto a
trabalhar com: tipos físicos e roupas indicadas, formato de rosto e acessórios indicados, estilo pessoal,
análise de cores e psicologia das cores, coordenação de roupas e acessórios, tecidos, estilistas, lojas,
tendências, cabelo e maquiagem, guardar-roupa profissional e social.
62
AGAMBEN, 2009.
63
AGAMBEN, 2009, p.59.
64
AGAMBEN, 2009, p.63.
65
AGAMBEN, 2009, p. 63.
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1.5 A MENSAGEM CORRETA
Como foi dito anteriormente, os preceitos da consultoria de imagem pessoal
estimulam a concepção de que é essencial transmitir a imagem correta com
o intuito de não sermos mal interpretados. Este raciocínio está embasado na
ideia de que “características específicas ou detalhes no design servem como
símbolos ou pistas para comunicar uma mensagem”, como nos aponta a apostila de Ilana Berenholc.

De acordo com seus preceitos, a mensagem correta dependeria da época, situação, ocasião ou atividade em que cada sujeito estaria envolvido, ou seja, seria
variável conforme seu modo de vida. Portanto, segundo este ponto de vista,
a noção da propagação da mensagem correta está fundamentada na ideia de
que os conjuntos formados pelas roupas e acessórios são capazes de comunicar
algo e que, a partir do domínio de seus significados, seria possível e desejável
manipular o conteúdo a ser transmitido para que tenha a cara do cliente.

Os manuais de estilo, colunas de revista, programas de TV, sites, blogs e
twitters que tratam da construção da imagem adequada reforçam a noção da
classificação de estilos e de posterior identificação e encaixe por parte do sujeito. Acerca deste processo, é importante lembrar que grande parte dos veículos têm interesses primordialmente comerciais, ou seja, o discurso do estilo
pessoal está implicado no circuito de promoção e venda de produtos anunciados. Cristiane Mesquita colabora com este argumento quando nos alerta para
o fato de que “a empresa cria mundos pautados pela dimensão subjetiva e pela
produção intangível do consumidor que, prontamente, responde a esse mundo
com a produção de desejo e sensibilidade voltada ao consumo”66 .

Dentre os programas de TV brasileiros que adotaram as referências de estilo e
comunicação por meio da imagem pessoal, podemos citar: Esquadrão da Moda
em versão brasileira e em versão americana; Tim Gunn: Guru de Estilo; Mude
Meu Look; Você vai sair assim? Vamos Combinar; Base Aliada, Perua MTV, dentre
outros. Além das tradicionais matérias que apresentam tendências de moda, a
revista Manequim mantém a coluna fixa Certo e Errado e a revista Elle mantém
a Compre, Use, Guarde (figura 11), por exemplo.

66

MESQUITA, 2008, p.116.
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Figura 12: Coluna “Compre, use, guarde” da revista Elle 67.

Os manuais de estilo merecem ser citados neste contexto. Alguns exemplos
são: O Essencial (1999) e Confidencial (2009), de Costanza Pascolato; O que
usar, de Kimberly Bonnell (2000); ABC da Moda, de Xico Gonçalves (2002);
Chic, de Glória Kalil (2004); Esquadrão da Moda, de Trinny Woodall e Susannah Constantine (2005); Como Andar de Salto Alto, de Camila Morton (2007); O
Livro Negro do Estilo, de Nina Garcia (2009). Para finalizar, alguns sites e blogs:
Oficina de Estilo, Ana Paula Pedras68 , Chic69, Petiscos70 . A revista Estilo disponibi67
Imagem retirada do site: <http://elle.abril.com.br/materia/moda-roupas-para-comprar-usar-guardar-542776?pw=2>. Acesso em 25 Fev. 2012.
68
<http://www.anapaulapedras.com.br/> Acesso em 25 Fev. 2012.
69
<http://Chic.ig.com.br/> Acesso em 25 Fev. 2012.
70
< http://juliapetit.com.br/category/moda/> Acesso em 25 Fev. 2012.
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liza um Guia de Estilo71 online (figura 12), assim como o Shopping Iguatemi72 . O
twitter do Shopping Cidade Jardim73 disponibiliza, às quintas-feiras, o serviço
de personal shopper online para resolver as dúvidas dos clientes.

Figura 13: No ‘Guia de Estilo’ da Revista Estilo online74 os filtros permitem que se
montem visuais a partir de ‘suas necessidades do momento’.

Os exemplos mencionados constituem apenas um recorte do universo encontrado nesta área. Uma das consequências que pode decorrer deste bombardeio
71
<http://revistaestilo.abril.com.br/guia-de-estilo/> Acesso em 25 Fev. 2012.
72
<http://www.guiadeestiloiguatemi.com.br/> Acesso em 25 Fev. 2012.
73
< http://twitter.com/#!/cidadejardim> Acesso em 25 Fev. 2012.
74
Imagem retirada do site <http://revistaestilo.abril.com.br/guia-de-estilo/>. Acesso em 30 de
março de 2012.
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de informações e da cobrança implícita pela sua ‘melhor imagem’ é o medo da
experimentação no vestir.

Figura 14: A publicação de abril de 2011 da revista Elle75 pergunta às suas leitoras:
Qual é o seu estilo?

Segundo Cristiane Mesquita, o conceito de estilo se afirma na subjetividade
contemporânea sobre um conjunto obscuro de códigos ligados à “manipulação
dos significados de produtos, ao acesso às informações, ao desejo de investimento na composição da aparência e à capacidade de exercitar os cruzamentos
entre a subjetividade e as mercadorias”76 . Ou seja, alcançar o aclamado estilo
pessoal envolve atuação em diversas atividades simultâneas.
75
76

A capa da revista Elle foi fotografada.
MESQUITA, 2008, p.112
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Trago dois e-mails sem identificação, recebidos em 2011, de mulheres que me
procuraram pedindo informações sobre o trabalho de consultoria de imagem.
Os trabalhos não se concretizaram, porém, a forma com que elas escreveram
me marcou:

Olá Barbara. Vi seu contato num blog. Sempre tive vontade de avaliar
minha imagem mas nunca fiz nada no sentido de tornar isso real. O que
mais quero é saber me definir dentro de um determinado estilo e quais
as cores que podem me favorecer. Comprar roupas pra mim sempre foi
uma tortura. Parece que nada fica bem em mim. E sou muito básica.
Tudo neutro, não sei combinar nada... Catástrofe total! Nem sei se é isso
mesmo, mas é assim que me sinto! Rs. (...) Definitivamente, quero muito
essa ajuda! Desde já, agradeço sua atenção77.

Boa tarde Barbara. Gostaria muito da sua ajuda, estou querendo mudar
meu jeito de se vestir. Sou uma administradora do lar, tenho 33 anos
gostaria de mudar meu estilo, estou querendo um estilo elegante, na
verdade acho que não sei me vestir, estou precisando de ajuda. (...) Desde
já agradeço pela ajuda78.

Confesso que estes emails me trouxeram certo pesar. Trarei a fala do estilista
Yohji Yamamoto, no filme Caderno de notas sobre roupas e cidades79, dirigido por
Win Wenders80, para expressar como me sinto em relação ao meu trabalho e
às clientes que me procuram. No trecho que mencionarei, o estilista fala sobre
a relação com seu consumidor final, o público feminino: “Talvez eu respeite as
mulheres. Talvez eu esteja criando roupa para as mulheres como se estivesse
lhes perguntando: ‘querem a minha ajuda’”?

1.6 COMO POSSO AJUDAR?
Em março de 2010 tive a oportunidade de assistir a um workshop com a dupla
de consultoras de imagem pessoal Fernanda Resende e Cristina Gabrielli, da
Oficina de Estilo. Sim, aquelas que me influenciaram quando me interessei pela
profissão. Na ocasião, o ParkShopping de Brasília, que promovia uma semana
de moda, convidou-as para ministrarem o workshop “Personal stylist: Consumo
de Comportamento.”
Contente com a oportunidade, eu sorvia cada palavra. Os assuntos variavam
em torno do que estudar, como começar, como formar uma cartela de clien-

77
Email recebido por mim em 22/09/2011.
78
Email recebido por mim em 06/10/2011.
79
Assisti a este filme pela primeira vez no ano de 2008, no “Zigue Zague”, evento de concepção e
curadoria de Cristiane Mesquita, pesquisadora de moda cara aos que se interessam por estilo pessoal,
subjetividade e políticas do vestir. No processo de investigação e coleta de material para esta dissertação, tive um prazer duplo: o de pesquisar o material de Mesquita e de notar que o filme que tanto havia
me marcado faz parte de sua dissertação (2000).
80
O filme “Cadernos de notas sobre roupas e cidades” é de 1989.
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tes. O workshop era direcionado a profissionais novos e a aspirantes e, mais
uma vez, elas recomendaram o curso de Ilana Berenholc afirmando que ela é a
maior referência de ensino da consultoria de imagem no Brasil.

De conteúdo a conteúdo, chegamos ao momento em que elas abordaram seu
próprio método de trabalho. Não consigo descrever em palavras o susto que
senti quando foi dito que o método do Estilo Universal81 (anteriormente descrito) não era utilizado por elas. Eu só pensava: “Como? Se elas também foram
alunas de Ilana Berenholc, referência da AICI que recomenda este método de
trabalho”?

Fernanda e Cristina disseram que este método não era capaz de suprir suas
necessidades profissionais atualmente. No início da carreira elas o adotaram,
porém, ao longo da experiência de trabalho, o método mostrou-se defasado.
Em consequência, elas começaram a trabalhar com uma metodologia própria
que não se atém a denominações. Devo destacar que me interessou a forma de
trabalho que objetiva não apenas o feitio de um visual bonito, mas estimula a
experimentação e não se atém a classificações.
Fiquei impressionada e acalentei a questão a respeito das formas com que os
personal stylists podem trabalhar durante um bom tempo. Posso afirmar que
este atordoamento teve algumas consequências proveitosas. Desde março
de 2010, repenso minha profissão: “o que é? para que serve? como atender?”
A pergunta de Yamamoto às suas clientes encontra ressonância em mim:
“querem minha ajuda?” No meu caso, penso que a pergunta poderia ser: “como
posso ajudar”?

Além de ter sido chacoalhada e, posteriormente, assumir uma posição crítica
em relação aos direcionamentos do personal styling, tenho a oportunidade de,
nesta pesquisa, me debruçar longamente sobre um assunto que me enche de
prazer e dúvidas. Assim, retomo a pergunta que guia esta dissertação: como o
profissional do personal styling pode se posicionar em relação às necessidades
desta pessoa contemporânea com múltiplas identidades e subjetividades?

81
O Estilo Universal foi descrito no tópico ‘O estilo pessoal nos direcionamentos da consultoria
de imagem’ deste capitulo.
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VIRE-SE E ENCARE
POSSIBILIDADES INFINITAS
“Saca só essa aparência, sou é pura impermanência”
(Narciso Invertido, canção de Nenung,

interpretada pelo punk brega Wander Wildner)

2.1 EU, MEUS BOTÕES E MEUS COMPANHEIROS
DE CONVERSA
Em reunião de pauta, Ludimila Correia (a editora de moda fictícia que brada
contra a ditadura da moda), autores como Cristiane Mesquita82, Rosane
Preciosa83 , Barnard84, eu e muitos outros, buscamos formas de encadear os
pensamentos e as sensações que, por ora, jorram em fluxo descontínuo. Por
mais organizada que seja a pauta, às vezes as dúvidas se agigantam porque
eu, a regente, acabo me comovendo com a adesão de todos aqueles que concedem suporte para analisar minha profissão. E essas discussões evidenciam a
natureza movediça do terreno em que piso.

Agambem85 está presente em nossa sala, nos advertindo sobre os movimentos
de aproximação e distanciamento necessários para abordar eventos contemporâneos. A ala do meu passado também está representada pelas meninas do
blog 02 Neurônio86 . Assim, as jornalistas Nina Lemos, Jô Hallack e Raq Affonso
me lembram de que parte da minha formação em moda se deve à coluna Fashion
Descontrol87 em que “coisas de moda, visual e adjacências88” eram discutidas
82
MESQUITA, 2000, 2004, 2008.
83
PRECIOSA, 2005, 2010.
84
BARNARD, 2003.
85
AGAMBEM, 2009.
86
O blog 02 Neurônio começou em 2000, no portal do UOL, falava sobre aquelas coisas todas
que as meninas geralmente conversam quando estão juntas: mal dos homens, moda, sexo, amizade e
um pouco de fofoca. Além de tudo, imagens clássicas de pin-ups constantemente eram usadas como
ilustração. O trio lançou 5 livros, manteve uma coluna no jornal Folha de São Paulo.
87
<http://www2.uol.com.br/02neuronio/fashion/fashion.htm> Acesso em 10. Nov. 2011.
88
Slogan da coluna Fashion Descontrol, do 02 Neuronio.
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de forma muito pessoal, irônica e bem-humorada em posts como Modelos para
encarar a jornada tripla, O efeito terapêutico das roupas e Manifesto contra as
roupas tamanho 38. A postagem Tubinho preto é arma das covardes, que encoraja a experimentação no campo da moda, é uma boa amostragem da composição
da coluna:
Se você vive com medo de errar, não faz nada que preste. E o pior é ver
esse conselho dado por consultoras de moda naquelas revistas caretas:
toda mulher que se preze precisa ter em casa um tubinho preto para
casos de emergência. Ah, me poupe! Em caso de emergência fashion, seja
você mesma, use as roupas que tem a ver com o seu estilo e pronto. Quem
é que diz se você vai estar certa ou errada? O pior que pode acontecer é
acharem que você está esquisita. Mas não há sensação melhor do que ser
chamada de esquisita por um bando de gente careta...89.

Voltando à composição da mesa, a escritora brasileira Cristiane Lisbôa, por
vezes, repete à mesa a pergunta marcante que li em seu blog90: “pra que serve
o que você sabe?” A dupla da Oficina de Estilo e Ilana Berenholc, meus principais referenciais na profissão, também estão presentes. Juntos, eles ajudam a
repensar o meu estilo de trabalho.
Para que isso aconteça, deixo que cada um que foi convidado a se sentar à
mesa comigo tenha participação na montagem deste tecido em patchwork com
o qual me vestirei. Tranquila por saber que posso me trocar quando sentir
necessidade, vou permitindo que esta roupa seja confeccionada a muitas mãos,
pensamentos, sentimentos.

2.2 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO VESTIR
CONTEMPORÂNEO
É natural que, ao procurar estabilidade, uma profissão designe metodologias e
crie estratégias para organizar o campo de trabalho. Porém, isso não significa
que as teorias desenvolvidas pela consultoria de imagem pessoal sejam capazes
de abarcar integralmente o que se passa com o sujeito contemporâneo e transformar esses dados em informação visual.

Há uma infinidade de associações subjetivas que podem ser feitas por meio
das roupas. No filme Coração Selvagem91, do diretor David Lynch, por exemplo,
os protagonistas Lula Fortune e Sailor Ripley (figura 15) estão dançando em
uma boate e são interrompidos por um rapaz que decide paquerar Lula. Segue
o diálogo entre o paquerador e Sailor.

89
Post ‘Tubinho preto é a arma das covardes’ <http://www2.uol.com.br/02neuronio/fashion/
fashion8.htm>. Acesso em 14 Mai. 2012.
90
<http://cristianelisboa.wordpress.com/2011/11/10/pra-que-serve-o-que-voce-sabe-pra-quem-serve-o-que-voce-sabe/>. Acesso em 13 Nov. 2011.
91
O filme Coração Selvagem é de 1990.
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— Você parece um palhaço nessa jaqueta estúpida.
— É uma jaqueta de couro de cobra: um símbolo da minha individualidade e
da minha crença na liberdade pessoal.

Figura 15: Sailor Ripley, sua jaqueta e Lula Fortune.

Como lidar com o sujeito que adquire um objeto serializado e produz novos
significados completamente particulares a ele? Este sujeito está envolto em
uma teia complexa de significações que envolvem a moda e o ato de se vestir.
Cristiane Mesquita 92, na publicação Moda Contemporânea: quatro ou cinco
conexões possíveis, traça algumas características do funcionamento da moda
atual. Alguns pontos ressaltados pela pesquisadora são de suma importância para o personal styling.
Com a intenção de delinear uma breve contextualização baseada nesta obra
de Mesquita, poderíamos citar o fortalecimento da ideia de individualismo, em
93
que “a Moda explora sua aproximação com o indivíduo ao extremo” ��
. Não é
este o exercício da consultoria de imagem quando estimula a ideia de expressão
pessoal por meio da aparência? O referido tema do individualismo é reforçado
92
93

MESQUITA, 2004.
MESQUITA, 2004, p. 93.
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pela noção de espetáculo na moda (figura 15) e, no caso do personal styling, o
espetáculo que pode ser promovido pelo próprio sujeito contemporâneo94 .

Figura 16: Joanna Moura, a blogueira do Um ano sem Zara95 , e o espetáculo que gira em
torno da montagem e explicação diária de seus próprios looks.

Fatores como a ampliação do alcance da informação de moda; o estreitamento
dos diálogos entre a rua, a realidade e a moda; a globalização que propiciou a
abertura de mercados e, consequentemente, influenciou a forma de produção,
distribuição, a indústria de cópias, a internacionalização da moda, exercem
ao mesmo tempo grande influência e grande desestabilização no campo da
consultoria de imagem.
A pluralização ou mix de estilos (figura 16) é um item que merece destaque. A
pesquisadora compreende o conceito ‘supermercado de estilos’, cunhado por
Ted Polhemus96 , como uma das principais características da moda contempo94
95
96

MESQUITA, 2004, p.89.
<http://umanosemzara.blogspot.com.br/> Acesso em 15 Mai. 2012.
O conceito “supermercado de estilo” foi cunhado por Ted Polhemus em 1994.
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rânea, cuja lógica pressupõe a ideia de pluralização e mistura, pelo consumo de
produtos de diferentes origens, preços, referências e marcas.

Figura 17: A ideia de mistura e pluralidade é incorporada pelas marcas de moda. Estas
são imagens do desfile da marca Y-3, realizado na semana de Nova York em fevereiro
de 2012. O site FFW descreve a coleção como um “ótimo equilíbrio de conceito + usabilidade e mistura certeira do visual urbano-esportivo, especialidade da grife, com as
referências étnicas que marcaram este desfile” 97.

Ted Polhemus, em entrevista para a revista TPM de junho de 2012, diz que
“hoje seria muito difícil identificar uma única tendência para seguir” e que
“cada vez mais as pessoas querem ser reconhecidas como únicas e criativas,
sendo a roupa uma ‘apresentação’ do que são”98 .

Em sua tese, Mesquita99 comenta a noção de Ted Polhemus a respeito de “postura insistentemente autoral” por parte dos consumidores que produzirá o que o
autor chama de “individual branding”:

Misturas singulares entre as propostas das grifes, são somadas aos
elementos significantes de determinadas formas de vida, valores familia-

97
Imagem retirada do site <http://ffw.com.br/noticias/moda/assista-aos-principais-desfiles-da-semana-de-moda-de-ny/> Acesso em 25 Jun. 2012.
98
POLHEMUS, 2012, p.58.
99
MESQUITA, 2008.
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res, crenças pessoais, etc., de modo que o consumidor incorpora elementos absolutamente individuais na composição da aparência, mesclando
sonhos, desejos, aspirações e intenções específicas, o que determina algo
relativo a um determinado saber que, necessariamente, não se relaciona
com poder de compra100.

Ainda em entrevista para a TPM, perguntado a respeito da direção que a
moda está tomando, Polhemus afirma que ela “caminha para algo global e
pessoal ao mesmo tempo, peças ‘misturadas’ e sempre com algo a dizer”101.
Essas misturas, pluralismo e multiplicidade e a relação entre global e local (ou
pessoal, como chamou Polhemus), remetem aos conceitos trazidos por Moacir
dos Anjos102 . Na introdução de seu Local/Global: Arte em Trânsito, o autor nos
alerta que “embora o foco central do texto seja o campo das artes visuais, os
argumentos desenvolvidos nessa seção reverem-se a questões pertinentes ao
domínio extenso da produção cultural”103 . Delineado o contexto do personal
styling, creio ser pertinente apresentar a questão do hibridismo.
Para Moacir dos Anjos, este conceito é capaz de capturar “a natureza necessariamente inconclusa do processo de articulação social das diferenças locais no
104
contexto de interconexão ampliada que a globalização promove” ���
. O autor continua dizendo que o hibridismo “é resultado de uma aproximação entre diferentes que não se completa nunca, abrindo, na expressão de Homi K. Bhabbha, um
���
‘terceiro espaço’105 de negociação entre diferenças incomensuráveis” 106
. Assim,
a intenção não seria a fusão entre componentes de origens distintas. Isto seria
impossível. Estas misturas, no entanto, poderiam instalar um espaço onde
surgiriam outras possibilidades. E não é na instauração desse ‘terceiro espaço’,
espaço de convergência de diversos direcionamentos (tendência de moda, poder
aquisitivo, gosto pessoal, valores, localização geográfica, corpo...), que o sujeito
contemporâneo estabelece suas relações com o vestir?

Polhemus declarou que acredita que a tendência futura da moda é se dirigir para
o global e o pessoal simultaneamente, “e sempre com algo a dizer”107. Acontece que o que as pessoas têm a dizer com suas roupas nem sempre é possível
de ser traduzido em mensagens legíveis e fixas, como proclama a consultoria
de imagem pessoal. Vamos retomar o exemplo da jaqueta de couro de cobra
do personagem Sailor Ripley: ele estabeleceu um conjunto de significados à
peça. Quem poderia imaginar que este objeto produzido em série poderia ter
um significado tão intenso para o personagem? Estamos diante da atribuição
de valores importantes (individualidade e liberdade) para uma roupa. Toda a

100
MESQUITA, 2008, p.110.
101
POLHEMUS, 2012, p.59.
102
ANJOS, 2005.
103
ANJOS, 2005, p.10.
104
ANJOS, 2005, p.30.
105
Bhabbha se refere ao terceiro espaço como uma “nova área de negociação de sentido e representação” (1996, p. 36). Este espaço representaria potencialmente “o espaço social de convivência
culturalmente híbrida” (1998, p. 300) que permite a emergência de posições distintas.
106
ANJOS, 2005, p.29.
107
POLHEMUS, 2012, p.59.
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simbologia e a força que a peça carrega foi dada por Sailor Ripley.

Assim, poderíamos deduzir que os significados dados às roupas podem variar
conforme quem os atribui. No caso de Sailor, a roupa atua como um símbolo
palpável e fixo capaz de acompanhá-lo em sua trajetória. Acontece que, para
algumas pessoas, o significado das roupas pode se alterar conforme a composição com outros itens. O conceito de indecidibilidade nos fala sobre essas
variações. O autor Moacir dos Anjos enfatiza a relação do hibridismo com a
indecidibilidade e é justamente sobre o conceito de indecidibilidade do item de
moda que tratará nosso próximo tópico.

2.3 UM ANO SEM ZARA E A INDECIDIBILIDADE DO
ITEM DE MODA
A indecidibilidade do item de moda pode ser bem exemplificada se considerarmos o desafio da semana proposto por Joanna Moura – mais conhecida como
Jojo – do blog Um ano sem Zara108’ (figura 17). Vamos começar pela conceituação
do termo. Segundo Barnard, na pós-modernidade o objeto é “constituído intertextualmente, nos termos de suas relações com outros objetos e com outros
discursos”109 . Apoiado na noção de indecidibilidade proposta por Derrida, tal
autor afirma que o sentido do item de moda é variável.
Jojo se propôs a montar visuais para o trabalho usando a mesma camisa
listrada durante cinco dias seguidos (figura 17). A publicitária elegeu uma
camisa listrada da marca Urban Outfitters como ponto de partida do desafio.
Ela comenta: “Pensei bem e escolhi a dedo uma peça que pudesse ser versátil e render bastante essa semana. Dessa vez, a nossa protagonista será uma
camisa listradinha, P&B, mil e uma utilidades!”. Por observação das imagens,
descrições textuais e comentários de seguidores do blog, podemos dizer que
a camisa em questão é longa, feita em tecido maleável e fino, possui mangas
três quartos, punho, listras em preto e branco no sentido vertical e pequenos
botões pretos.

Embasadas nas normas da consultoria de imagem, podemos dizer que a camisa
é capaz de compor diversos looks, pois o tecido é fluido, o modelo acompanha
a silhueta sem marcá-la, a superfície tem pouca textura e o tecido não tem
brilho. As listras bicolores possuem espessura média e simétrica, intervalos
contínuos e regulares e direcionamento em sentido vertical. Em conjunto, estes

elementos geram o efeito visual de uma silhueta mais alongada. As listras, a
clássica mistura de preto e branco, o caimento, a textura, contribuem para que
108
109

<http://umanosemzara.blogspot.com.br/>
BARNARD, 2003, p.239.
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a peça seja considerada “versátil”.

Perazzo e Valença afirmam que para organizar “visualmente uma ideia é preciso estabelecer uma ordem qualquer”110 . A ordem adotada por Joanna é eleger
temas que orientam a montagem dos cinco looks. Os autores também comentam
que “a multiplicidade ou variedade na composição está relacionada à escolha
dos seus elementos constitutivos”111. Poderíamos dizer que a versatilidade do
elemento base do desafio depende também das outras peças. Portanto, definir
temas e peças que irão compor os looks é a base de ordenamento visual que
permitirá à camisa adquirir sentidos diferentes.

Figura 18: Resumo visual do desafio da camisa listrada: a mesma peça usada de formas
diferentes durante cinco dias seguidos.

O trânsito que a camisa é capaz de realizar entre os temas estipulados por Jojo
demonstra com clareza o que Barnard denominou de indecidibilidade do item de
110
111

PERAZZO, VALENÇA, 1997, p.67.
PERAZZO, VALENÇA, 1997, p.71.
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moda. Ela nos conta que, no primeiro dia, montou um visual clássico, no segundo romântico, no terceiro sexy, no quarto Jojo fez uso do high-low e, finalmente,
no quinto dia, o tema foi a mistura de texturas. Abaixo, seguem apontamentos
sobre trechos das descrições que ela faz de seus looks nos cinco dias.

No primeiro dia, tem-se um visual de inspiração clássica. A camisa é usada com
pantalona branca e detalhes dourados nos acessórios. Segundo ela, o look P&B
tem sentido “clássico [e] mais conservador.” Em sua interpretação, a seriedade
do visual é amenizada pelos óculos Wayfarer, que adicionam “um toquezinho
de juventude.” No entanto, esta leitura do objeto é subjetiva, visto que este
também pode ser considerado um clássico da moda. O modelo Wayfarer, da
Rayban, criado no início década de 1950, já foi usado pelo ex-presidente norte-americano John Kennedy, pela atriz Audrey Hepburn no filme Bonequinha de
Luxo e pela cantora Madonna, por exemplo.
No segundo dia, a camisa “acordou romântica, meiga, delicada”. Jojo a veste
com saia florida e sapato de salto verde-água para transmitir uma mensagem
de delicadeza. É perceptível que a camisa assume outra conotação, diferente
do dia anterior.

O terceiro look propõe um tipo mais sexy. A combinação é feita com “bota salto
agulha e saia bandage, com camisa social e blazer”. Para finalizar, Jojo usa
maxi-colar, “no melhor estilo super mulher”. Segundo ela, um visual de mulher
sedutora, que “não tem nada de mocinha”.
No quarto dia, uma quinta-feira, “as possibilidades são infinitas” e a proposta
é montar um visual a partir do “exercício dos contrastes.” Para acompanhar
a camisa listrada, Joanna escolheu blazer de moleton e maxi-colar, legging
lustrosa e sapatos de salto vermelho, “porque chique é ser high-low112 ”.
A proposta do quinto dia é a mistura de texturas. A camisa foi adicionada à calça de
veludo cotelê, cinto de elástico vermelho e branco, “maxi cachecol de tricô que tem
uma trama super larga” e sapato vermelho. Segundo Jojo, “tecidos com aspectos
bem diferentes podem compor looks harmônicos e que fogem do lugar comum”.

A descrição do desafio da semana proposto no blog demonstra os raciocínios
de Joanna na montagem dos looks. A peça escolhida aparece em cinco composições visuais, cujos sentidos são atribuídos pela blogueira. Poderíamos afirmar
que o significado da peça é instável, é negociado em suas diferenças com outros
itens e muda sua posição conforme o discurso. Temos então que o significado
da camisa é indecidível. O desafio da camisa listrada exemplifica, na prática, a
amplitude de variações que podem incidir sobre um produto de moda.

É importante termos em mente que os conceitos de supermercado de estilo
(com todas suas misturas e hibridismos) e de indecidibilidade do item de moda
fazem parte do campo de atuação do consultor de imagem pessoal. Assim,
112

Termo usado para designar a composição de um visual a partir de peças de origens diversas.
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estamos diante da constatação de que direcionamentos rígidos ou manuais
não alcançam a amplitude de sentidos e de combinações que um visual pode
adquirir.

Os looks de Joanna poderiam ser analisados, segundo as normas do personal
styling, em termos de combinação de cores, texturas, estampas, proporções,
harmonia, escala, ritmo, destaque. Porém, o objetivo do tópico é demonstrar
a importância da indecidibilidade do item de moda atualmente e, além disso,
perceber que as pessoas podem atribuir significados particulares a suas
composições.

2.4 AS PISTAS
Como foi dito anteriormente, a consultoria de imagem que privilegia a classificação dos sujeitos em categorias, causa-me certo incômodo. Assim, ao longo da
pesquisa, a partir da observação de notícias, imagens pessoais e da experiência
de trabalho, fui notando que algumas pessoas e também instituições quebram
regras do chamado ‘bem-vestir’ em prol da construção de outros sentidos que
não estão pautados simplesmente na adequação a modos pré-estabelecidos.

Algumas imagens e fatos foram surgindo e tramando conexões interessantes
entre si: a imagem informal de Michelle Obama foi se fortalecendo a partir
de 2009; a guayabera foi adotada pelo governo cubano em 2010 e, em 2011, o
‘Super Cool Biz’ japonês e a OAB (do Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba)
tornaram opcional o uso do terno e da gravata.
Jociele Lampert aponta que “a moda pode ser vista como um objeto problematizador de tudo e de todos em uma sociedade permeada pelo espetáculo”113 .
Seguindo o raciocínio de Lampert, é possível que as fontes a que nos referimos sejam citadas para investigar o trabalho do personal stylist. Dessa forma,
poderíamos considerar que um dos problemas a ser analisado seria: como o
rompimento com os códigos de vestuário atualmente estabelecidos influenciaria o trabalho do personal stylist? Assim sendo, as fontes visuais que sinalizam
essas quebras, em conjunto com outras fontes, indicariam as pistas para nos
aproximarmos do problema proposto.

As relações de poder abordadas por Paulo Knauss114 na forma de “disputas simbólicas como disputas sociais” podem ser associadas aos códigos de
vestuário. Nesse sentido, a oposição entre manutenção e ruptura com os
direcionamentos instituídos pode ser entendida como uma espécie de disputa simbólica. A análise de tal questão é, claramente, atravessada por eventos
113
114

LAMPERT, 2007, p.278.
KNAUSS, 2006.
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históricos e sociais. Eis a importância em se considerar o contexto dos acontecimentos para a compreensão do momento, ressaltada por Meneses115 , Taylor116
e Knauss117. Pensando nisso, a seguir apresento alguns eventos e personagens
que dotam de significados políticos/históricos/sociais suas roupas.

2.5 CH-CH-CH-CH-CHANGES (TURN AND FACE
THE STRANGE)118
Após a eleição do presidente norte-americano Barack Obama, em 2008, as aparições públicas de sua esposa Michelle, pouco a pouco, foram se tornando mais e
mais comentadas. Jornais, revistas, blogs, reportagens de TV, documentários,
voltaram os olhos para o visual do “fenômeno Michelle Obama, que, por ora,
varre o mundo civilizado”, como disse o colunista da BBC Brasil, Ivan Lessa119 .
Começaremos nossa análise em abril do ano de 2009, na ocasião dos encontros
da cúpula do G20120, ocorridos em Londres. Em visita ao Palácio de Buckingham,
algumas atitudes da primeira dama norte-americana chamaram a atenção da
mídia. Uma delas foi o fato de Michelle ter passado a mão pelas costas da rainha
Elizabeth da Inglaterra no momento de tirar a fotografia oficial do evento. A
particularidade desse gesto prende-se ao fato de que o rígido protocolo da casa
real não permite que se toque a rainha. No entanto, o que se viu foi um gesto de
reciprocidade real ao braço estendido de Michelle, resultando em um contido
abraço entre as duas (figura 19).

O figurino de Michelle neste encontro (figura 19) pode ser considerado um
capítulo à parte. Na ocasião, a primeira dama usou um vestido em preto e
branco, da estilista cubano-americana Isabel Toledo,121 acompanhado por um
cardigã preto pouco formal para a ocasião. A composição de Michelle rendeu
elogios por parte de certos setores da impressa pela escolha de algumas peças de
preços módicos. “Tempos de crise demandam um guarda-roupa mais simples:
essa foi a lição dada pela primeira-dama americana,” disse o Jornal O Globo.

115
MENESES, 2003.
116
TAYLOR, 2002.
117
KNAUSS, 2006.
118
Letra da música Changes, de David Bowie. Em tradução livre: Mu- Mu- Mu- Mu-Mudanças.
Vire-se e encare o desconhecido.
119
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/2009/04/090403_ivanlessa_tp.shtml> Acesso
em 17 Set. 2011.
120
O G20, ou Grupo dos 20, fundado em 1999, é composto pelos ministros de finança e chefes dos
bancos centrais das 19 maiores economias do mundo juntamente com a União Europeia.
121
Isabel Toledo foi a estilista responsável pela roupa que Michelle Obama usou na cerimônia de
posse de seu marido, Barack Obama.
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Figura 19: O casal Obama e a Rainha Elizabeth II. No primeiro detalhe, o criticado
cardigã. No segundo detalhe, o abraço.

Ilana Berenholc122, em post especial que aborda o estilo pessoal de Michelle para o
blog da revista Você S.A, complementa o raciocínio dizendo que “outra característica
importante para os tempos atuais de crise é o fato dela fazer o que chamamos hi-low:
mesclar peças mais caras com outras compradas em lojas mais populares.” E hi-low
foi o que Michelle fez para o encontro: o uso do vestido low de Isabel Toledo junto a
um cardigã high da marca Azzedine Alaia. O vídeo-documentário O Estilo de Michelle
Obama123 ressalta que, “apesar de o cardigã ser de uma das maiores marcas do mundo,
a primeira-dama dos EUA provocou críticas por estar informal demais. Além disso, na
aristocracia inglesa, preto só é usado em dias de luto”.

Figura 20: À esquerda, Michelle Obama na foto oficial da casa Branca. No meio, usando
short, tênis e boné em visita ao Grand Canyon. À direita, na capa da Vogue que tem o título:
“a primeira-dama que o mundo esteve esperando”.124
122
BERENHOLC, 2009.
123
O vídeo-documentário “O estilo de Michelle Obama” é de 2011.
124
Imagens retiradas respectivamente dos sites: <http://www.whitehouse.gov/administration/
first-lady-michelle-obama>, <http://www.examiner.com/article/michelle-obama-wears-shorts-to-the-grand-canyon> e <http://www.marcosabino.com/blog/?p=5376>. Acesso em 05 de maio de 2012.
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A jornalista Kate Betts, que escreveu o livro Everyday Icon sobre o estilo e a
influência de Michelle, em entrevista para o GNT Fashion125 , diz:

Em termos de estilo, em seu sentido mais amplo, ou seja, o que ela veste,
como se apresenta, o que diz é muito casual. É a primeira vez que uma
primeira dama dos EUA tira os sapatos no gramado da Casa Branca para
participar de uma corrida de obstáculos, que usa blusa sem manga no
Congresso ou shorts no Grand Canyon. Ela manda um recado importante
para as mulheres trabalhadoras e as mães americanas. Ela mostra que
podemos ser uma figura pós-feminista. Ela é um ícone pós-feminista126 .

Figura 21: Michelle Obama e seu bambolê. Um incentivo à prática de esportes nos
jardins da Casa Branca127.

Em reportagem para o GNT Fashion128 , a apresentadora Lilian Pacce diz que
“desde Jacqueline Kennedy, uma primeira-dama americana não fazia tanto
sucesso por seu estilo.” A partir da fala de Lilian, é interessante pensarmos
que o estilo pessoal de Michelle difere bastante do estilo de Jacqueline.
Porém, devemos considerar que aproximadamente cinco décadas separam o
125
Kate Betts concedeu esta entrevista ao GNT Fashion em 2010.
126
<http://video.globo.com/Videos/Player/Entretenimento/0,,GIM1472124-7822-ESTILO+DE+
MICHELLE+OBAMA+VIRA+TEMA+DE+VARIOS+LIVROS,00.html>. Acesso em 18 Set. 2012.
127
Imagem disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1349551-5602,00.
html>. Acesso em 21 Mar. 2012.
128
Este programa foi ao ar no dia 28/03/2011.
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governo de John Kennedy do governo de Barack Obama e, portanto, o intervalo
de tempo, os contextos políticos, sociais e culturais, assim como a moda vigente, são elementos a serem analisados para que possamos prosseguir com os
detalhamentos do visual de cada uma delas.

O Estilo de Michelle Obama129 retrata o casal John e Jacqueline Kennedy como
símbolo das aspirações glamorosas dos cidadãos norte-americanos da década de
1950. Jackie era conhecida pelo uso do colar de pérolas, dos sapatos rasos e baixos,
pelo chapéu pillbox e pelos óculos escuros enormes. Suas composições visuais
continham elementos visuais considerados símbolos de refinamento e formalidade: roupas discretas e sóbrias compostas por linhas predominantemente retas
e confeccionadas com tecidos planos; pouco uso de estampas; peças com poucos
detalhes e enfeites sutis; predominância de cores neutras e maquiagem discreta.
Já o estilo de Michelle Obama é considerado acessível e inovador. Na maioria
das ocasiões, ela costuma fazer uso de cores vivas, estampas, mangas curtas,
sapatilhas, além dos cardigãs, twin-sets, saias de cós alto e pérolas. Fazendo
um apanhado pelos noticiários, o estilo pessoal de Michelle já foi chamado de
“casual” pelo Estadão (2009), de “cool-descolado” por Alcino Leite Neto (2009),
de “informal” por Vitor Ângelo (2009), de “glamour casual” por Kate Betts
(2011) e de “elegante e casual” pela equipe do GNT Fashion (2011).

A difusão da imagem marcante da primeira-dama norte-americana tem
influenciado a decisão de compra de muitas mulheres. Betts, em entrevista
para o GNT Fashion130 , aponta que “quando ela veste uma peça, um vestido, uma
blusa de uma marca mais popular como Talbots, H&M ou J. Crew, esse item se
esgota rapidamente.” Ao abordar o tópico Filmes, estilos e consumo de massa,
Lou Taylor131 comenta que estrelas endossam comportamentos e induzem
ao consumo de novos produtos. Neste caso, a imensa propagação da imagem
de Michelle, vista como a estrela de um novo momento, instiga o consumo de
produtos de moda por ela utilizados.

A aparência da Sra. Obama está em consonância com as propostas de mudanças
trazidas pela campanha de seu marido, pertencente ao Partido Democrata. Em
decorrência disso, é razoável pensarmos que a aura de casualidade que a circunda pode ser fruto da criação de uma estratégia de aproximação entre eleitores e
governo. Esta ação pode ser capaz de gerar uma espécie de sintonia com as mulheres
norte-americanas, já que existe a chance real de que uma norte-americana ‘comum’
adquira uma roupa idêntica a da primeira-dama. Assim sendo, a possibilidade da
manipulação de sua imagem paira no ar. Porém, acima de qualquer suspeita, agrada-me o desenvolvimento da ideia de uma nova elegância. Esta concepção pode interessar muito ao personal styling.
129
130
131

O documentário “O Estilo de Michelle Obama” é de 2011.
Betts concedeu esta entrevista em 2011.
TAYLOR, 2002.
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Em 2009, os blogs dos jornalistas brasileiros Alcino Leite Neto e Vitor Ângelo
trouxeram questões bastante pertinentes a respeito dos desdobramentos que
a imagem da primeira-dama norte-americana poderia desencadear.
Michelle pode até “imitar” um ou outro look de Jackie Kennedy, os
saudosistas podem até lamentar que ela não tem a elegância da antiga
primeira-dama, mas tudo isso é bobagem. Michelle pertence a uma outra
história _e nesta história, as roupas chiques, a elegância e o glamour não
desapareceram, mas deixaram de ser as coisas mais importantes para
designar o valor de uma mulher.132

Alcino Leite Neto nos traz a ideia de uma imagem que corresponde à contemporaneidade e não obedece a padrões tradicionais. O visual de Michelle é
encarado como portador de um toque menos distinto e, por isso mesmo, mais
condizente com a realidade atual e com os tempos de crise que atravessam os
Estados Unidos.
Precisamos de um novo olhar e de um novo conceito de elegância pra
entender o que exatamente Michelle Obama está realizando. E por fim,
talvez surgirá um olhar que não acredite na elegância de homens de terno
no centro do Rio de Janeiro ao calor de 40º.133

Por sua vez, Vitor Ângelo aponta que é preciso um posicionamento diferente,
talvez até uma nova disposição, para compreendermos o visual de Michelle
Obama. Tal como nos disse Baudelaire, “o prazer que extraímos da representação do presente deve-se não apenas à beleza de que pode estar revestido, mas
também à sua qualidade essencial de presente”134 . E, como nos disse, Alcino
Leite Neto, “Michelle pertence a uma outra história”. Tendo suas imagens como
fonte visual, creio que exista em seu visual esta qualidade de beleza contemporânea em que a tradição conservadora de etiqueta das primeiras-damas cede
espaço ao singular, às misturas. Esta imagem pessoal poderia ter a potência
de reavaliar o conceito atual de elegância e repensá-lo em função de outras
necessidades, como as climáticas, por exemplo.
É interessante refletir sobre a afirmação de Vitor Ângelo que nos aponta
a expectativa do surgimento de “um olhar que não acredite na elegância de
homens de terno no centro do Rio de Janeiro ao calor de 40°”. Em 2011, o anseio
do jornalista foi, de alguma forma, atendido por intervenção da OAB do Rio de
Janeiro quando, em fevereiro, a obrigatoriedade do uso do terno foi revogada. No mesmo ano, a OAB de Pernambuco e da Paraíba também adotaram a
medida.

A ideia da OAB não agradou o jornalista e consultor de moda masculina Lula
Rodrigues135 . Em post intitulado OAB PE e RJ declaram: o terno morreu! Esta
132
<http://ultimamoda.folha.blog.uol.com.br/arch2009-03-29_2009-04-04.html> Acesso em
04. Set. 2011.
133
<http://dusinfernus.wordpress.com/2009/04/04/michelle-ma-belle/> Acesso em 04. Set. 2011.
134
BAUDELAIRE, 1996, p.8.
135
Lula Rodrigues publicou este post em 2011.
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coluna afirma vida longa ao terno, Lula argumenta longamente contra a decisão
da OAB e diz que a liberdade gerada pelo chamado “estilo casual” pode causar
aberrações.

A resolução do OAB RJ e PE, mesmo a boca pequena, até onde eu saiba,
causou, como se diz pelaí. Pelo que pude perceber, no mundinho do macho
da espécie, mesmo os que, necessariamente, não usam terno & gravata
diariamente, ficaram de orelha em pé, já que como homens, se preocupam com a IMAGEM de seus semelhantes. Mergulhamos de cabeça, na 4ª
grande revolução da Era Moderma, a REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO E DA
IMAGEM. É preciso que levemos em conta, que tal resolução da OAB, pode
ocasionar uma geração de profissionais que possam encarar a vida como
uma grande cidade de praia, onde flip flops e bermudão, dão também o
tom da seriedade profissional. Pergunto: será que ao invés de pizza, tudo
não poderá acabar num grande chope à beira mar?? 136

A veemente defesa dos padrões de formalidade por parte do referido jornalista é capaz de levantar questões a respeito dos desdobramentos simbólicos
que podem decorrer da manutenção ou da ruptura de códigos de vestir. Lula
Rodrigues, partidário da conservação normativa, acredita que a ausência do
terno do guarda-roupa dos advogados pode influenciá-los a ver o trabalho como
algo que não tenha seriedade. Assim sendo, podemos afirmar que o jornalista
está apegado a uma imagem de credibilidade e seriedade que seria transmitida
pela tradição do uso do paletó e da gravata.
Outros dois eventos que envolvem o vestuário relacionado a questões políticas e climáticas são a adoção da guayabera como uniforme oficial do governo
cubano (2010) e o desfile japonês ‘Super Cool Biz’ (2011).

Cuba possui uma antiga relação com a guayabera. Na reportagem da Folha
online137, conta-se que o “líder revolucionário Narciso Lopez vestia uma quando
ergueu a bandeira cubana pela primeira vez, em maio de 1850”. Assim, com o
objetivo de fortalecer a identidade nacional, foi estipulado por resolução do
Ministério das Relações Exteriores que, a partir de outubro de 2010, todos
representantes do governo em funções do Estado devem fazer uso da lendária camisa: os homens devem vestir guayaberas brancas e de manga longa
enquanto as mulheres podem variar a cor e o estilo.

136
<http://colunistas.ig.com.br/modamasculina/2011/03/02/oab-pe-e-rj-declaram-o-terno-morreu-esta-coluna-afirma-vida-longa-ao-terno/> Acesso em 10 Jul. 2011.
137
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/810802-cuba-transforma-a-tradicional-camisa-guayabera-em-vestimenta-oficial-do-governo.shtml> Acesso em 07 Jul. 2012.
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Figura 22: O ex-presidente cubano Fidel Castro, em 2002, mostra sua guayabera com
aparente orgulho138 .

Pausa para explicação: a peça é uma espécie de camisa larga com botões,
geralmente feita de algodão ou linho, em cores claras e neutras, possui pregas
verticais, quatro bolsos grandes, mangas longas e é usada por fora da calça.

Podemos considerar que esta decisão do governo envolve questões climáticas e
políticas. Cuba é conhecida por seu verão quente e úmido e os materiais utilizados
no feitio da guayabera – algodão e linho, tecidos de origem natural que permitem
transpiração, ventilação e conforto térmico – são adequados a este clima. Além
disso, temos as questões históricas e políticas. A roupa em questão é considerada
símbolo da independência cubana do domínio espanhol. O governo enfatiza na
guayabera sua tradição e seu viés político e socioeconômico dizendo que, durante
a história cubana, a peça foi usada com satisfação por pessoas de todas as classes,
“evoluindo das raízes rurais até alcançar vários setores da população urbana’”.
138
Imagem disponível em <http://icpbardmfa.wordpress.com/2009/12/17/guayabera-3/>.
Acesso em 07 Jul. 2012.
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Figura 23: Imagem do desfile Super Cool Biz 2011.139

O acidente radioativo de Fukushima ocorrido em 2011 motivou o governo
japonês a alavancar a proposta do ‘Super Cool Biz’ (figura 23), existente desde
2005. De forma geral, este é um evento que incentiva que trabalhadores que
utilizam o dress code formal140 substituam o paletó e a gravata por roupas mais
leves como a camisa polo, por exemplo. Tendo o racionamento de energia como
nova realidade, esperava-se que a adoção de roupas mais frescas pudesse
reduzir ou eliminar o uso de ar-condicionado no ambiente de trabalho. Assim,
o governo realizou, em junho de 2011, um desfile com novas sugestões para
o guarda-roupa formal inspirado no casual friday americano (o dia em que os
funcionários estão liberados para usar roupas menos formais, em substituição
ao paletó e a gravata).

Ou seja, acima da adequação a um código de vestuário, o governo japonês está
incentivando a economia de energia e também o conforto térmico de seus
trabalhadores executivos. Assim, poderíamos dizer que a proposta do ‘Super
Cool Biz’ equipara-se à proposta da OAB. Nesses dois casos, houve uma adaptação em relação ao já estabelecido guarda-roupa formal. No caso de Cuba, além
de levar em consideração as condições climáticas, houve a preocupação em
representar o governo com uma peça que fosse significativa para a história do
país.

139
Imagem disponível em <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13673284>. Acesso
em 23 Jun. 2012.
140
O traje formal é composto pelo terno e gravata, para os homens e terninhos e tailleurs, para
as mulheres. Geralmente é indicado para quem trabalha em instituições governamentais ou financeiras, escritórios de advocacia, bancos, diretorias e áreas financeiras de empresas menos formais ou
empresas que lidam com clientes corporativos.
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Falamos de Michelle Obama no papel de primeira-dama; da OAB do Rio de
Janeiro, de Pernambuco e da Paraíba, que dispensaram os advogados da
obrigação de usar terno e gravata; dos representantes do governo cubano
usando a guayabera e também de um desfile que incentiva que os executivos
japoneses usem roupas mais leves e apropriadas ao clima. A ideia por trás
desses exemplos é que o dress code141 não é imutável e pode, sim, encontrar
ressonância nas necessidades de quem os veste. Tempos em que os sentidos
dados às roupas podem variar conforme quem os veste devem permitir maior
liberdade e reflexão nas composições.

2.6 MINHA VIDA É A MINHA CARA142
Em entrevista para o blog Oficina de Estilo, o estilista Ronaldo Fraga foi arguido sobre o que é se vestir bem.
A grande dificuldade das pessoas é trazer pequenos vestígios de quem
elas são nas suas escolhas: na escolha do que elas vão vestir, na escolha
do que vão comer, na escolha da forma como vão morar. Fazer todos esses
elementos dialogarem com a sua história, com a sua visão de mundo, não
é fácil. Pra mim, hoje se veste bem quem consegue trazer toda essa escrita
da sua história pessoal e coletiva decodificada num botão de roupa, numa
escolha de roupa que traduz seu autoconhecimento e sua autoestima 143.

Acredito que uma das pessoas que consegue realizar o diálogo entre estilo
pessoal e estilo de vida é a atriz Regina Casé. Seu trabalho, sua casa, a maneira
com que ela entende sua beleza e seu guarda-roupa, conectam-se. Portanto,
trarei falas de Regina Casé em entrevistas e programas de TV como um modo
de delinear sua franca opção pela convivência com as cores intensas como
forma de expressão pessoal.

Como foi dito no Capítulo 1, o professor da Cultura Visual Paul Duncum discute
a oposição entre cores vivas e opacas no tópico chamado Bright and Busy. Segundo seu levantamento, objetos coloridos e brilhantes estariam relacionados à
extravagância, à criatividade, à estética popular e a formas de resistência. Em
movimento contrário, os objetos opacos teriam relação com sobriedade e elegância.

Esta forma de raciocinar sobre as cores também é propagada pela consultoria
de imagem pessoal: o uso de roupas e acessórios em tons opacos e neutros
transmitiria a sensação de formalidade, conservadorismo, sobriedade, rigidez
e elegância; as roupas e acessórios em tons vivos e brilhantes representariam
a informalidade, a criatividade, a extravagância e o popular.
141
Dress code é o código de vestuário que abrange a vida profissional e pessoal.
142
Nome de um programa de TV apresentado no canal Futura.
143
<http://oficinadeestilo.uol.com.br/blog/2011/05/05/o-que-e-se-vestir-bem-ronaldo-fraga-responde/>. Acesso em 14 Mai. 2011.
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Além disso, as cores são consideradas o elemento de maior impacto visual
nas roupas. Ilana Berenholc nos diz em sua apostila do curso de “Análise de
coloração pessoal” que “cores desempenham um papel crítico na formação da
imagem, afetando a percepção que os outros têm de você”.
Assim, para me aproximar desta concepção abrangente de bem-vestir sugerida
por Ronaldo Fraga e aliá-la aos direcionamentos do Bright and Busy de Duncum,
apresentarei algumas falas de Regina Casé em entrevistas e programas de TV
e abordarei os temas trabalho, beleza e estilo pessoal da atriz.

O Trabalho
“Poucos artistas brasileiros são tão identificados com o povo, com a periferia,
como Regina Casé.” Esta é a frase que abre o tópico Vida144 no site da atriz e, com a
intenção de recortar sua produção, darei ênfase ao programa Central da Periferia,
que durou de 2006 a 2007, obedecendo ao recorte delineado pela própria atriz. “O
Central é fruto de todas as coisas que eu vinha fazendo na televisão: como o Brasil
Total, o Cidade dos Homens, os quadros do Fantástico, o Brasil Legal. Foi a forma
que encontramos de concentrar tudo isso, focando na periferia,” ela diz.

Em novembro de 2009, Regina proferiu a palestra Periferia. Como a produção
cultural dos guetos está marcando época, realizada durante a conferência TED145
São Paulo. A apresentadora começou contando que trabalha para a maior rede
de televisão do Brasil146 “onde um programa pode ser visto por cem milhões de
pessoas ao mesmo tempo” e que, em todas as séries produzidas por sua equipe,
houve a tentativa de chegar a lugares onde ninguém quis ir e conversar com
pessoas que “pareciam invisíveis.” “A TV já não estava espelhando o que é popular
e essa palavra começou a perseguir a gente. Popular. Cultura popular”, conta.

Na sequência, Regina falou que, segundo o seu olhar, havia toda uma indústria
de CDs, DVDs, shows que era marginalizada e produzida ‘totalmente à revelia
das mídias oficiais’. Surgiu, assim, o programa Central da Periferia, buscando
mapear o que estava acontecendo nas periferias do Brasil e também de outros
países. Durante a palestra, a atriz enfatiza o Programa Central da Periferia de
Belém do Pará147: “Viva a periferia tecnológica! Viva a periferia de Belém do
Pará! Porque aqui, além do povo ser católico, umbandista, budista, protestante,
judeu, tem uma outra religião, a religião deles é a tecnologia de ponta.”

144
<www.reginacase.com.br/vida>
145
TED (Technology, Entertainment, Design) é uma fundação privada americana, sem fins lucrativos, conhecida por suas conferências destinadas à disseminação de ideias. Suas apresentações são
limitadas a dezoito minutos e os vídeos são amplamente divulgados na internet.
146
Regina se refere à TV Globo.
147
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=cC-Yqwh-_tY> Acesso em 15 Set. 2011.
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Belém é provavelmente a cidade brasileira que tem mais favelados, mas
também posso dizer que Belém é a cidade do mundo que tem mais aparelhos
de raio laser. Aqui, festa na periferia é sinônimo de festa de aparelhagem.
Aparelhagem é o nome paraense para equipe de som. Essas festas, realizadas
nos bairros mais pobres da cidade, sonorizadas por um altar tecnológico, são
há mais de 50 anos um fenômeno de massa produzido pela periferia para
a periferia. Em Belém, existem aproximadamente 300 aparelhagens que
tocam principalmente brega, tecnobrega e cybertecnobrega. 148

Quando me deparei com essas informações a respeito do “altar tecnológico”
paraense, imediatamente me lembrei de Paul Duncum comentando sobre seus
estudos que buscam compreender a atração do ser humano pelo brilho. O
pesquisador defende que nossa atração por elementos brilhantes funda-se em
razões biológicas. Duncum afirma que, em tempos ancestrais, era necessário
saber identificar onde havia água e uma das formas de localizá-la era por meio
da cintilação de sua superfície. Para ele, este fato remoto desencadeia em nós
uma atenção especial a objetos reluzentes. A questão levantada por Duncum se
confirma nas festas de aparelhagem de Belém do Pará em que cultura popular,
brilho, cores e extravagância se misturam.
Ainda no TED São Paulo, Regina expõe inquietações sobre quem legitima o que
é cultura e o que é popular. De acordo com a atriz, é pedido que a periferia
abandone seu modo particular de expressão e que aos moradores “seja oferecida alguma coisa mais chique, de mais qualidade”. Ela levanta o questionamento
a respeito do que é tradição e do que é qualidade.
Sua fala parece remeter-se ao comentário de Duncum sobre a construção de
um gosto de elite a partir da oposição entre o Bright and busy. Ou seja, o que é
tido como referencial de bom gosto é associado a cores neutras, a linhas retas
e ao que é sóbrio. Por outro lado, o brilho e as cores são associados ao gosto
popular, ao extravagante e ao criativo.

Se traçarmos um paralelo entre o pensamento de Duncum a respeito do gosto
de elite e a fala de Regina a respeito da forma como a cultura da periferia é
percebida, fora de seu contexto, faz sentido o comentário da atriz sobre o fato
de perceber a existência de uma tentativa de ignorar, ou tentar adaptar, os
movimentos coloridos e brilhantes que ocorrem nessas regiões. Assim, essas
manifestações culturais não são entendidas como algo aceitável dentro dos
padrões atualmente estabelecidos pelas mídias oficiais e também pela elite
cultural.

148

Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=cC-Yqwh-_tY> Acesso em 15 Set. 2011.
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A casa
Duncum abordou a arquitetura trazendo o paradoxo existente entre o que
ocorria no exterior e no interior das máquinas de morar de Le Corbusier.
Por fora, a característica visual é de uma arquitetura severa, austera e limpa
enquanto o interior das casas surgia abarrotado por objetos que as pessoas
acumularam durante a vida: bugigangas, suvenires, papéis de parede coloridos, carpetes e recordações. A ideia de Le Corbusier, quando construiu essas
habitações após a Segunda Guerra Mundial, era de que a casa fosse lógica,
funcional e eficiente, portanto, realmente uma ‘149máquina de morar’ capaz de
suprir as necessidades de seus ocupantes. Assim, dentro de seu conceito, não
haveria espaço para acúmulos e excessos nesse lugar.

No programa Casa Brasileira150 , que teve como tema a casa de Regina Casé, o
arquiteto Sergio Rodrigues fala sobre o modo como concebe a relação entre
exterior e interior de uma habitação:

A arquitetura não é só a casca. Isso daí eu vim aprender depois. Arquitetura tem que ser uma coisa completa com os equipamentos do interior
também. Eu disse até, inclusive falei com o Lúcio Costa: casa que não
tenha um estudo do interior eu chamaria de escultura. Um ambiente
desses vazio é uma escultura151.

Encontramos consonância com o pensamento de Sérgio no texto ‘Não existem
mídias visuais’, do pesquisador da cultura visual W.J.T. Mitchell152, que nos
ensina que “a arquitetura não é primeiramente sobre ver, mas sobre morar e
habitar”153 . E a forma com que Regina mora e habita tem suas particularidades:
sua casa não é uma escultura, levando Sergio Rodrigues a afirmar no programa Casa Brasileira “que os outros clientes me perdoem, a casa mais brasileira
que eu conheço é a casa da Regina Casé”.
Na casa de Regina, muitos encontros são possíveis. A aclamada cadeira mole
idealizada por Sérgio Rodrigues convive com a coleção de samambaias de garrafa pet que conversa com um altar para Iemanjá, o qual, por sua vez, relaciona-se com a coleção de placas de aviso. Numa espécie de hibridismo doméstico,
objetos de diferentes origens harmonizam-se e deixam transparecer parte de
sua subjetividade na decoração. É interessante pensar que a atriz não credita
o fato de uma casa ser interessante simplesmente ao poder aquisitivo. Para o
Casa Brasileira, ela aponta que:
Essa desculpa que a casa da pessoa é feia porque ela não tem grana é
o maior caô. Porque eu já vi casa de pobre mais bonita que casa de

149
A frase de Le Corbusier ‘Uma casa é uma máquina de morar’ reflete bem sua predileção pela
funcionalidade das habitações.
150
Programa exibido no ano de 2010
151
<http://www.youtube.com/watch?v=nil7giFQ39k&feature=player_embedded> Acesso em 15 Set. 2011.
152
O professor William John Thomas Mitchell realizou o Seminário Inaugural do Doutorado em
Arte e Cultura Visual – FAV/UFG, nomeado “A Vida das Imagens”, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2011.
153
MITCHELL, 2009, p.171.
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rico. Eu tenho tanta curiosidade de ir na casa dos outros que quando
eu era pequena eu descia no elevador do meu prédio, do décimo
até o primeiro, apertando em todos os andares e eu abria a porta
pra ver se eu dava a sorte de algum dos dois apartamentos estar
aberto e eu poder dar uma olhada lá dentro pra ver como era a casa da
pessoa. 154

De acordo com o que a atriz revela, a importância da casa esteve presente em
sua vida desde muito cedo. Além disso, podemos perceber em seus comentários que a criatividade na decoração também é um fator valorizado por ela.
Assim, sua casa tem forte ligação com seu estilo de vida. Desde a escolha do
arquiteto – que compreende que deve existir uma conexão entre o interior e o
exterior da casa e, principalmente, entre a casa e o morador – passando pelos
detalhes da decoração e, inclusive, por suas coleções de vassouras, pimentas e
placas de aviso. Dessa forma, vestígios da vida da atriz e de suas escolhas mais
subjetivas estão presentes em sua moradia.

A beleza de Regina Casé
Quando Regina foi entrevistada no programa Roda Viva155 , em 1988, uma das
questões que veio à tona foi sua beleza “diferente”. A atriz agradeceu o elogio
e respondeu que nunca se sentiu feia, que era cortejada nas festinhas e teve
“namorados lindos”. “Todo mundo me achava legal, eu também me achava legal,
bonita, gostosa.” O que ocorreu foi que “só fiquei feia quando eu virei artista e
aí eu não era a Bruna (Lombardi) e não era a Maitê (Proença).” A pesquisadora
da moda Rosane Preciosa nos lembra que “somos sistematicamente forçados a
adotar, em nossa existência, um modo de funcionamento que depende exclusivamente de identidades prontas, já catalogadas”156 .

Figura 24: Regina opta por uma maquiagem suave e por cabelos longos e naturalmente
ondulados157.
154
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=nil7giFQ39k&feature=player_embedded>
Acesso em 15 Set. 2011.
155
Disponível em <http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/71/entrevistados/regina_
case_1988.htm > Acesso em 15 Set. 2011.
156
PRECIOSA, 2005, p.39.
157
Imagens disponíveis em < http://www.reginacase.com.br/noscliques> Acesso em 15 Set. 2011.
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“Aí começou a sair um monte de matéria assim: feiosa, magricela, dentuça”,
reforça a apresentadora. E conta que acabou ocupando esse papel por falta de
alternativa: “eu não ia escrever carta para os jornais: gente, vamos reparar, eu
tenho um lado legal, eu tenho meu charme, no fundo eu sou sexy. Não dá pra
fazer uma campanha pra ficar bonita158 .” Vinte e dois anos após a entrevista
para o Roda Viva, Regina fala sobre como é parecer nordestina no programa
Irritando Fernanda Young159:
Se você tem cara de nordestina, que é o meu caso, quer dizer, você gasta
um dinheirão com coisas caríssimas...e mesmo assim, há anos que eu
digo, se eu botar uma sandália muito boa sempre acham que eu roubei
da patroa. Porque eu tenho cabeça de Ademar, orelha de Adevir e queixo
de Adejar. Então são anos e Caruaru está ali muito presente, né, em mim
é muito forte. 160

Ainda que não tenha sido intencional, a atriz realizou outra campanha bastante significativa por meio da imagem pessoal: seu processo de singularização.
Preciosa afirma que “singularizar-se, então, é o contrário de moldar-se de
acordo com uma expectativa de subjetividade feita sob encomenda. Significa
nela intervir”161. Regina não correspondeu à expectativa da adoção de imagens
prontas e criou para si uma imagem de clara resistência, transgressão e cheia
de referências próprias.
AS CORES E O BRILHO DE REGINA

Figura 25: “Somos todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir da nossa
etnia162”: as cores intensas das festas e da Feira de Caruaru estão presentes no visual
de Regina.163

Para falar das cores usadas pela apresentadora, recuperaremos os dois
enunciados que guiam o artigo: o Bright and Busy e o modo como o chamado

158
Entrevista concedida ao programa Roda Vida em 1988.
159
Programa exibido em 2010.
160
Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=UCYbAldG-gs&feature=related> Acesso
em 15 Set. 2011.
161
PRECIOSA, 2005, p.39.
162
Trecho da música Etnia, do álbum Afrociberdelia, de Chico Science & Nação Zumbi.
163
Imagens disponíveis em: < http://www.reginacase.com.br/noscliques>
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estilo pessoal categoriza as cores. Assim, poderíamos dizer que o post Quero
parecer criativa164 , das personal stylists Cristina Gabrielli e Fernanda Resende, está em conformidade com algumas características do Bright and busy.
Segundo o post, existem três direcionamentos fundamentais para a montagem de um visual criativo: 1) muitas cores: “pessoas naturalmente criativas
têm muita facilidade em misturar cores e fazer coordenações ousadas;” 2)
estampa com estampa: “não tem nada mais criativo que misturar estampas”
e 3) acessórios divertidos: “as criativas adoram chamar atenção também
pelo humor”.
E não são estes direcionamentos bastante usados por Regina Casé? Como
podemos notar nas imagens selecionadas (figura 25) – e também na recorrência com que eles se repetem em outras composições – as características presentes em seu guarda-roupa são: roupas extremamente coloridas,
confortáveis, mistura de estampas, acessórios com referências étnicas e
estampa animal.

Ainda que a atriz não faça uso do chamado visual formal, considero importante pontuar algumas de suas principais características e cores, para que
possamos estabelecer as diferenças entre os sentidos de trajes neutros/
formais e trajes coloridos/criativos/informais. Ilana Berenholc165 , em post
do blog da revista Você S.A., explica que o traje formal “contém nas roupas
símbolos que comunicam valores importantes: profissionalismo, consistência, credibilidade e solidez.” Assim, para o traje formal são adotadas roupas
discretas e sóbrias em cores neutras e geralmente mais escuras. Suas linhas
são primordialmente retas e as peças são feitas de tecidos firmes com poucos
detalhes.

164
Post publicado em
quero-parecer-criativa/>
165
Post publicado em
atualizando-o-guarda-roupa/>.

2011.

2010.

<http://oficinadeestilo.uol.com.br/blog/2011/08/23/

<http://vocesa.abril.com.br/blog/ilana/2009/05/20/
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Figura 26: Regina Casé – vestida com brilho da cabeça aos pés – em seu novo programa,
o Esquenta (abril de 2011) entrevistando Marina Silva.166

Além do uso das cores vivas e das estampas, outra característica relacionada
ao visual de Regina é o gosto pelo brilho. Trata-se de uma questão polêmica na
moda. Costanza Pascolato, profissional da moda tida como referencial de bom
gosto, sugere que “o tecido brilhante nunca foi muito bem aceito no Brasil e
adquiriu uma certa conotação de cafajestice e peruagem”167. Dez anos depois,
em seu novo livro de dicas de estilo e bem viver, Costanza faz novas referências
‘para o seu toque de Midas não virar cafonice’:
A magia e o poder simbólico do ouro vêm de tempos pré-históricos. É
mais que compreensível que o dourado contenha a energia iluminada que
tanto seduz. A ostentação que ele sugere, no entanto, é perigosa. Dourado deve ser usado com propriedade e distinção. Eventualmente, a moda
celebra o ouro exibicionista, mas é preciso entender que às pinceladas, ao
iluminar detalhes, o dourado funciona de maneira mais elegante168.

É possível identificar certa similaridade entre os referidos trechos e a
abordagem especulativa de Duncum a respeito de nossas relações ancestrais

166
Imagem disponível em <http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/03/10/regina-case-recebe-marina-silva-no-esquenta.jhtm> Acesso em 18 Set. 2012.
167
PASCOLATO, 1999, p.93.
168
PASCOLATO, 2009, p.103.
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com brilho. Outro ponto a ser destacado do discurso de Costanza é a ideia
de que o brilho está ligado à ‘peruagem’ e que a melhor forma de usá-lo é em
pequenas porções. Então, o que pensar quando Regina se envolve pelo brilho
dos pés à cabeça como mostra a figura 26? Seria peruagem? Cafajestice? É
apenas mau gosto? Seria alguém que não está se importando minimamente
com regras pré-estabelecidas sobre elegância? Ou alguém transgredindo essas
regras?
Portanto, diante da constatação de que brilho e opacidade estão em lados
opostos – no Bright and Busy de Paul Duncum e nos direcionamentos do estilo
pessoal – poderíamos trazer para a discussão outro tema apresentado por
Duncum: a imagem como forma de luta. O pesquisador afirma que valores e
crenças são defendidos por meio das imagens. Assim, a partir do que foi dito
até o momento e diante da possibilidade de que imagens são estratégias de
luta, é possível que tenhamos uma noção do que a atriz defenderia por meio de
sua imagem pessoal.

Estilo pessoal: entre nossa realidade e nossa aparência
Cristiane Mesquita nos traz que:

Singularidades surgem exatamente das misturas entre roupas, sapatos,
maquiagem, cabelo e comportamento e as subjetividades individuais: da
interação do que cada um de nós tem no guarda-roupa com nossa história
e nossa realidade. O olhar curioso por “tipos” e estilos deve ir além das
aparências. Ao ver, deve imaginar histórias: passado, presente e futuro,
casa, trabalho, trilha sonora e, até mesmo amigos169.

Tal como sugere Mesquita, percebo em Regina Casé a habilidade necessária
para conectar história pessoal e aparência. Seu repertório de vida configura
seu guarda-roupa, sua casa, seu trabalho e também a protege de um “efeito
colateral” ligado à fama.
Uma coisa que é legal: ninguém me trata como artista. Eu não tenho
aquele carro com aquele negócio preto, não tenho segurança, não chego
de óculos escuros, em geral eu to meio detonada, a roupa meio... não uso
salto e aí isso faz com que a pessoa chegue em mim: “E aí, Regina!”170

Regina trabalha para uma emissora de TV reconhecidamente conservadora e,
por meio de uma política de resistência que inclui seu visual, consegue fazer
com que a voz da periferia seja amplificada e chegue aos lares de inúmeros
brasileiros que ignoravam os fenômenos culturais que por lá ocorrem e que
por lá permaneciam.
169
170
2011.

MESQUITA, 2005, p.16.
<http://www.youtube.com/watch?v=UCYbAldG-gs&feature=related> Acesso em 15 Set.
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O autor Joe Kincheloe171 sinaliza sobre o poder da bricolagem que compreende
“a cultura como um processo vivo que molda as formas como vivemos”, que
busca a transformação social justa, o confronto com as diferenças e o avanço a
partir das margens. Este raciocínio encontra ressonância no modo com que a
atriz conduz sua vida:

Eu não quero pensar que o futuro do mundo seja um bailinho de terceira idade que velhinho só dança com velhinho. Chato! Não pode ser só
gay com gay, preto com preto, branco com branco, criança com criança,
velho com velho. Ó, então vamos imaginar esse futuro junto: o velhinho
‘banguelo’ dançando com a gostosona, aquelas crianças passando, a velha
gordona dançando com aquela bicha ‘loca’172.

No programa Irritando Fernanda Young, a atriz diz: “Eu adoro coisa diferente
de mim, lugar diferente de mim, gente diferente. Em geral, as pessoas rejeitam,
eu adoro!” Kincheloe173 comenta que gostaria que outras pessoas pudessem
desfrutar da bricolagem além dos estudiosos na academia. Acredito que Regina
seja um bricoleur: misturas, sincretismos, hibridismos, zonas fronteiriças e
valorização dos marginalizados fazem parte de sua imagem pessoal, de sua
história e de sua profissão.

Há pouco nos referimos à ideia de Duncum sobre imagens como forma de luta.
Penso que, quando se Regina Casé se posiciona no front, ao contrário do personagem Darth Vader174, e com todas as implicações possíveis, ela nos convida a
lutar do lado brilhante da força.

2.7 UM PASSO À FRENTE E VOCÊ NÃO ESTÁ MAIS NO
MESMO LUGAR175
Estamos diante de alguns exemplos que forçam os limites dos direcionamentos do personal styling. Nestes casos, os sujeitos não permaneceram atados às
regras de adequação, ao dress code ou ainda a um determinado conceito de
elegância. Pode-se pensar que estas são pequenas intervenções no vestir e que
os exemplos dados não sejam suficientemente radicais a ponto de sacudir as
estruturas da consultoria de imagem pessoal.

Acontece que estamos falando de um profissional que atua para que seu cliente
possa fazer novas experiências visuais, ainda que minimamente. Posso dizer
que muitas pessoas têm dificuldades em desmembrar um conjunto de roupa,
em fazer um corte de cabelo diferente, em usar brilho ou batom vermelho

171
172
173
174
175

KINCHELOE, 2007.
<http://www.tedxsaopaulo.com.br/regina-case/> Acesso em 15 Set. 2011.
KINCHELOE, 2007.
Darth Vader é personagem da série de filmes Star Wars e integra o lado negro da Força.
Trecho da música ‘Um passeio no mundo livre’, de Chico Science e Nação Zumbi.
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durante o dia (às vezes até durante a noite), em usar cores e estampas. E não é
que elas não desejem experimentar algo novo, elas só não sabem como.

Voltemos ao ponto em que as revistas, a TV, os blogs, os sites, insistem na
pergunta: “qual é o seu estilo?” As informações chegam de todos os lados e
muitas vezes não colaboram com o processo. A maioria das informações é
baseada em regras; no certo e errado; no compre, use, guarde; nas tendências
da estação; no que favorece ou desfavorece determinados tipos físicos. Diante
de tantas regras, a ansiedade gerada no momento da compra é notável. Além
disso, existe a cobrança por estarmos adequados a cada ambiente, a transmitirmos a mensagem certa, em estarmos bonitos, bem cuidados.
Diante deste panorama, acredito que os consultores de imagem pessoal não
precisam agir apenas como meros reprodutores de normas. A possibilidade de
repensar o vestuário – trazida na essência dos nossos tempos com o hibridismo, o supermercado de estilo, a indecidibilidade do item de moda – é muito rica
para o profissional do styling.

De forma simplificada, creio que os exemplos trazidos podem servir como uma
espécie de jurisprudência176 de estilo que auxilie os clientes e os profissionais a
dar passos cada vez maiores rumo ao desconhecido, ao subjetivo e ao pessoal.
Assim sendo, quando um cliente me perguntar como fazer diferente, poderei
argumentar:
1) Então, sabe a Michelle Obama? Ela usa cores, estampas e ocupa um cargo em
que a credibilidade é fundamental.

2) Você pode usar uma roupa mais leve para trabalhar, sim. Sabia que o governo
japonês promoveu um desfile que incentiva os executivos a abrir mão do paletó
e da gravata? O mesmo aconteceu com a OAB do Rio de Janeiro, de Pernambuco
e da Paraíba.

3) Existe a possibilidade de pensarmos um dress code que tenha a ver com a
história de sua empresa e que leve em consideração as condições climáticas
em que seus funcionários estão inseridos. Cuba tem um caso que pode servir
como exemplo.

4) Você pode pensar na sua realidade, na sua história de vida e transformar
isso em inspiração pro vestir. Sabe a Regina Casé? Sua vida é a sua cara.

176
A jurisprudência é um termo pertencente ao ramo jurídico, mas que pode ser entendida,
segundo o dicionário Houaiss, como “uso estabelecido, aquilo que serve como modelo ou exemplo para
agir, pensar, dizer”.
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ATRAPALHANDO AS SIGNIFICÂNCIAS

“Preciso de atrapalhar as significâncias.
O despropósito é mais saudável que o solene”
(Manoel de Barros)

3.1 BIBIDI BOBIDI BOO

Figura 27: A transformação de Cinderela a partir do Bibidi Bobidi Boo da fada madrinha.177

177
Imagem disponível em <http://serifeb.deviantart.com/art/Bibidi-Bobidi-Boo-147625497>.
Acesso em 13. Jan. 2013.
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Com a festa mais importante das redondezas prestes a acontecer, Cinderela
se viu em apuros. Seu vestido fora rasgado pelas invejosas irmãs no momento em que sairiam do palácio. A madrasta, impassível, assistiu à cena, bateu a
porta e se foi, acompanhada das duas filhas. Inconsolável, Cinderela se jogou
no chão e chorou. Eis que a fada madrinha apareceu, passou a mão pelos seus
longos cabelos e, com o breve toque da varinha de condão, disse Bibidi bobidi
boo e tudo se resolveu. Vestido de festa, maquiagem, penteado e sapatinhos de
cristal não eram mais um problema. Cinderela estava linda.

Apesar da expectativa gerada em torno do trabalho com a imagem pessoal, os
personal stylists não tiram varinhas dos bolsos e resolvem todas as dificuldades
do cliente usando receitas prontas. A mágica deste profissional reside em uma
gestão de fatores oscilantes: ora os direcionamentos do personal styling nos
servem como instrumentos, ora é necessário atrapalhar suas significâncias.
A mágica também acontece durante o processo de trabalho, nas conversas,
nas reflexões sobre o modo de vida. E depois, claro, quando o cliente consegue
sorrir em frente ao espelho, olhar para suas roupas e combiná-las de forma
diferente, usar peças que gostaria e não imaginava como, dentre outros pequenos encantamentos. Nosso Bibidi bobidi boo é lento e exige esforço e atuação
dupla: personal stylist e cliente juntos.

3.2 COMO A CONSULTORIA FAZ O CONSULTOR178
É meu intenso envolvimento com a consultoria de imagem pessoal que me
leva a desejar a aproximação com o tema da cultura profissional que envolve os personal stylists. De que maneira a consultoria de imagem pessoal pode
“formatar, modelar a maneira de ver, a maneira de ser, a personalidade”179
do consultor? Como a consultoria faz o consultor? Antes de iniciarmos esta
discussão, é importante ressaltar que qualquer análise relativa ao universo do
personal styling está inserida em um contexto mais abrangente, que diz respeito a características da contemporaneidade.
De forma bastante abreviada, busco algumas especificidades da cultura
contemporânea que podem servir como norte para compreensão do personal
styling. É importante ressaltar que o lugar de destaque que o corpo possui na
cultura contemporânea é fundamental para o estabelecimento da consultoria
de imagem pessoal. A ênfase dada ao corpo já foi diferente em outros momentos históricos “nos quais as variáveis constituintes da ‘sensação de si’ estiveram deslocados da dimensão física”180, afirmam as pesquisadoras de moda

178
Tópico livremente baseado na indagação presente no artigo “Como a história faz o historiador”, de Antoine Prost. Disponível em <http://www.ufrgs.br/ppghist/anos90/14/14art2.pdf> Acesso
em 15 Jan. 2013.
179
Antoine Prost formula essas questões no campo da história e do historiador.
180
MESQUITA, CASTILHO, 2011, p.8.
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Cristiane Mesquita e Kathia Castilho. Em outros períodos históricos, por
exemplo, “o corpo esteve praticamente excluído do processo de constituição
subjetiva”181. A partir da década de 1950, podemos notar que “o corpo vem
protagonizando uma etapa histórica na qual se apresenta como portador-vetor-expositor dos mais intensos paradoxos contemporâneos”182 . Tais paradoxos
“residem na dimensão corporal, cenário de fronteiras despedaçadas e aberturas multiplicadas aos mais diversos tipos de ação, intervenção, reconstrução,
ressignificação e remanejamento”183 .

Suely Rolnik afirma que estamos colocados em um “mundo irreversivelmente globalizado”184 e marcado pela “hibridação, a flexibilidade e a fluidez”185 . Já
Stuart Hall nos diz que a sociedade atual tem “ênfase na descontinuidade, na
fragmentação, na ruptura e no deslocamento”186 . É justamente esta conjuntura
de fragmentação e mixagem que faz com que as “significâncias” das normas da
consultoria de imagem pessoal sejam atrapalhadas gerando possibilidades no
vestir, mais vastas do que as receitas padronizantes que direcionam o personal
styling.

Outro ponto a ser destacado nas reflexões contemporâneas é a transformação
da noção de identidade. Hall afirma que as identidades “estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”187. O filósofo Peter Pál Pelbart,
em entrevista para a crítica de arte Katia Canton, reforça a ideia de que, na
sociedade contemporânea, a “identidade se tornou politizada, modificando-se de acordo com a maneira como o sujeito é representado”188 . Identidade é
um conceito chave para o personal styling. Ele está presente, por exemplo, na
Teoria de Estilo Universal em que o profissional é estimulado a compreender
a “identidade” e o “verdadeiro eu” do cliente, para enquadrá-lo categorias
pré-estabelecidas de estilo.

Estas são questões cruciais para o entendimento do contexto em que o profissional do personal styling está inserido. A partir do que foi dito nos capítulos
anteriores, podemos notar que o personal styling constrói suas teorias a partir
de um mosaico de disciplinas que enfatizam modelos de representação identitários e normas que classificam os sujeitos. Considero que este modo de operar
o trabalho não seja a conduta apropriada ao cenário contemporâneo de fluidez
e flexibilidade, já que o estilo de viver dos sujeitos está bem distante de ser
esgotado em classificações e normas. A reflexão sobre o tema nos leva a uma
sensação de descompasso entre a rigidez dos direcionamentos do personal
styling e as particularidades que nosso tempo apresenta.

181
182
183
184
185
186
187
188

MESQUITA, CASTILHO, 2011, p.8.
MESQUITA, CASTILHO, 2011, p.7.
MESQUITA, CASTILHO, 2011, p.8.
ROLNIK, 2010, p.14.
ROLNIK, 2010, p.14.
HALL, 2006, p.18.
HALL, 2006, p.18.
PELBART, 2009, p.27.
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Interessa-me a noção de que o ofício acaba por marcar aquele que o exerce.
Portanto, se considerarmos o personal styling tradicional como campo disciplinar em que se estabelece uma relação de ensino-aprendizagem, é possível colocarmos em questão os valores repassados aos clientes em forma
de direcionamentos. Como já foi dito, os profissionais são treinados para
classificar e ajustar os sujeitos aos direcionamentos do personal styling: o
corpo considerado ideal, a forma correta de aplicar a maquiagem, a forma
adequada de se vestir para o trabalho, para o lazer, a busca incessante pela
transmissão da imagem correta e daí por diante. Neste jogo de mostra-esconde, valoriza-disfarça, está implícita uma escala de valores: somos
condicionados a mostrar o que nos foi ensinado que é “bonito” e a esconder
o que é considerado “feio”.

A partir da seleção de disciplinas e de princípios que compõem o personal
styling, podemos deduzir que uma ação de natureza política envolve a definição de suas normas. Neste contexto, faz sentido recuperarmos o enunciado de Duncum189 , afirmando que a propagação de determinadas imagens é
uma forma de defender valores e crenças. Ao buscarmos compreender o que
está em questão na delimitação das normas tradicionais do personal styling,
nos deparamos com formas de negociações de poder a partir da imagem
pessoal190 , já que os valores a que somos submetidos são exteriores ao nosso
próprio corpo, ao nosso gosto, às nossas necessidades climáticas.

É conveniente nos lembrarmos de que as práticas do personal styling são
produtos histórico-sociais. Joe Kincheloe comenta que é importante para
o bricoleur “entender de que forma o poder dominante opera para excluir
e autorizar determinadas formas de produção, e por quê”191. Desta forma,
é imprescindível a constante indagação dos profissionais a respeito dos
direcionamentos que pautam o personal styling para que sua atitude não seja
a de um mero reprodutor de regras criadas em outro país, feito por pessoas
imersas em outra realidade sócioeconômica-cultural, seguidoras de outro
padrão de beleza.

O apego do profissional a um sistema de classificações perde o sentido
quando consideramos que “inumeráveis serão sempre os estilos de existir e
registrá-los em suas múltiplas manifestações é quase uma impossibilidade.
Não passam de matéria fluida, híbrida, inflamável”, 192 comenta Preciosa. O
foco nas necessidades reais do cliente (se anda de ônibus, de carro ou a pé;
se mora em um lugar quente ou frio; se trabalha em um ambiente formal ou
informal, de qual parte do corpo gosta e de qual não gosta, qual seu poder

189
Tópico abordado no seminário realizado pelo Prof. Paul Duncum da University of Illinois, EUA,
em agosto de 2011, para alunos da disciplina de Seminário de Pesquisa, Educação e Visualidades do
programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG.
190
A discussão a respeito do “Bright and Busy” de Paul Duncum, abordado no capítulo 2, é um
bom exemplo da formação de um gosto de elite em oposição a um gosto popular.
191
KINCHELOE, 2006, p.31.
192
PRECIOSA, 2010, p.39.
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aquisitivo, seus hábitos de consumo, seu modo de viver...) permite a possibilidade de desenvolvermos uma atitude crítica em relação à aplicação
automatizada das normas da consultoria de imagem pessoal.

3.3 DA PAIXÃO PELA JURISPRUDÊNCIA
Para minha surpresa, encontrei na letra G de Gauche193 do Abecedário de Gilles
Deleuze194 (1988-1989) uma declaração de amor do filósofo ao campo jurídico: “se não tivesse feito Filosofia, teria feito Direito”195 , diz. De forma enfática,
Deleuze argumenta que o Direito deve atuar em favor do estudo e da compreensão de casos específicos e não da aplicação de conceitos vagos como, por
exemplo, Direitos Humanos.

“A respeito dos Direitos Humanos, tenho vontade de dizer um monte de
coisas feias. (...) É puramente abstrato. O que quer dizer “Direitos Humanos”?
É totalmente vazio”196 . Ele ainda comenta que “essas Declarações dos Direitos Humanos não são feitas pelas pessoas diretamente envolvidas”197 nas
questões a serem solucionadas. Em seu modo de ver, é fundamental que se
tenha em mente que os problemas vividos por nós são casos concretos e não
abstrações.
No final do segundo capítulo, afirmamos que as imagens trazidas como exemplo
de quebras de regras da consultoria poderiam agir como uma espécie de jurisprudência de estilo pessoal. Os casos apresentados levam em consideração
as especificidades dos sujeitos e das instituições. A acumulação desses casos,
portanto, pode estimular a expansão dos direcionamentos do personal styling.
Assim, creio que uma analogia com a reflexão que Deleuze faz do tema não
seria desarrazoada. Ao propor a migração da ideia de jurisprudência do campo
do Direito para a discussão do personal styling, procuro extrapolar a noção de
estilo pessoal como algo que possa ser dado somente a partir das normas já
estabelecidas do personal styling ou até mesmo construído sem a participação
efetiva do sujeito.

193
Gauche é uma palavra de origem francesa que significa esquerda, tanto concreta, quanto
abstratamente. O termo tem origem à época da Revolução Francesa quando a bancada representativa
das tendências mais avançadas se posicionava ao lado esquerdo do presidente. A Saint Laurent Rive
Gauche foi fundada por Yves Saint Laurent em 1966, na França, ao lado esquerdo do rio Sena. Com a
venda de sua coleção de prêt-à-porter (roupas prontas para vestir) neste endereço, o estilista causou
polêmica entre os defensores da exclusividade da alta-costura, e conquistou a admiração da ala que
ansiava por uma moda mais democrática.
194
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989) diz respeito a uma série de entrevistas feita
pela ex-aluna de Deleuze, Claire Parnet. O programa da TV francesa foi produzido por Pierre-André
Boutang e foi exibido em 1996.
195
Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra G de Gauche.
196
Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra G de Gauche.
197
Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra G de Gauche.
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Vejamos o caso da preocupação com roupas adequadas ao clima brasileiro, que
se estende há muito. Voltemos ao passado para acompanhar a saga do jornal O
Carapuceiro. No Recife da década de 1830, o mestre frei Miguel do Sacramento
Lopes Gama distribuía alfinetadas em seu jornal, o “periódico sempre moral
e só per accidens político”198 denominado Carapuceiro. Atento ao cotidiano da
burguesia recifense, Lopes Gama não poupou ninguém, inclusive a moda foi
alvo de suas críticas de costume:

A moda é o senhor mais despótico, o tirano mais voluntário e absoluto que
se conhece sobre a face da terra. Nem o bei de Alger, nem o grão-turco,
nem o poderosíssimo dalai-lama do Japão exercem tão dessempeçado
poderio, como entre os povos civilizados essa soberana que chamamos
‘moda’199.

A implicância do padre beneditino com a moda devia-se ao fato de que em
seu entendimento “certas modas inferentes, ou ainda proveitosas em alguns
países, nada convêm a outros em razão da diferença de climas, de costumes,
etc”200 . O redator do Carapuceiro afirma que
este culto das pessoas do mundo reconhece por deusa a frivolidade; o seu
templo é Paris; os seus sacerdotes são os caprichos; os franceses são os
verdadeiros crentes; e todos nós, pobres papalvos, não somos mais do que
escravos convertidos, que sem reflexão, sem ideias próprias, seguimos
maquinalmente as leis arbitrárias dessa divindade fantástica. 201

Certa vez, Lopes Gama recebeu críticas pela implicância explícita acerca dos
produtos vendidos nas lojas francesas. Ao ser perguntado pelos vendedores se
tinha algo a ver com o que era vendido nas casas, ele respondeu: “Importa-me
muito porque sou brasileiro, escrevo no meu país natal, e desejo vê-lo melhorado” 202 . Padre Lopes Gama avaliou sua realidade a partir de um caso concreto
que causava incômodo: “a zona tórrida” 203 de Pernambuco em desacordo com
o uso corrente de uma moda importada.

Há quase duzentos anos, O Carapuceiro criticou a incoerência do uso de roupas
francesas no calor de Pernambuco. Apesar da distância temporal e cultural que
nos separa de Padre Lopes Gama, o assunto que envolve roupas apropriadas ao
clima brasileiro e importação de regras do bem-vestir ainda está em pauta. No
capítulo 2, vimos que, no verão de 2011, a OAB liberou o uso do terno e da gravata nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. E que, logo, o jornalista
de moda Lula Rodrigues, por acreditar que a seriedade dos profissionais se
perderia sem o terno e a gravata, se manifestou contra a decisão da OAB. Diante
da reação do jornalista, podemos deduzir que a discussão a respeito de valores
transmitidos pelas roupas está em questão. A chamada adequação – que evoca
a combinação entre usos, costumes e roupas – entra em cena.
198
199
200
201
202
203

GAMA, 1996.
GAMA, 1996, p. 157.
GAMA, 1996, p. 161.
GAMA, 1996, p. 83.
GAMA, 1996, p. 88.
GAMA, 1996, p. 162.
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Nesta seara, o caso do professor Alexandre Araújo Costa 204, 42 anos, doutor em
Ciências Atmosféricas pela Colorado State University, com pós-doutorado na
Universidade de Yale, merece destaque. No dia 25/03/12, em uma manhã de
domingo, Alexandre faria parte da banca para avaliação de professores substitutos na Universidade Estadual do Ceará. Porém, foi impedido de participar da
seleção por estar de bermuda. “Achei que estivessem brincando, mas era sério”,
disse Alexandre. “Não costumava ir com essas vestimentas para a universidade, mas, além de ser domingo, a qualificação iria até 13h e em uma sala sem
refrigeração, então, botei uma roupa correta”.

Figura 28: À esquerda, o professor Alexandre que registra a forma como estava vestido
para a referida banca de seleção. À direita, o dia em orientando, orientador e ouvintes
se vestiram de bermuda para uma banca de qualificação.205

O professor afirmou que a reação da UECE foi chocante e que “o tamanho da
minha calça não é relevante, mas sim o conteúdo produzido na universidade”.
Alexandre, que integra o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, acredita
que se vestiu de acordo com as condições do tempo de Fortaleza. “Existe um
puritanismo de exigir roupas longas no calor dos trópicos, o que é burrice e nós
que sabemos que o verão é eterno em Fortaleza”. Alexandre também desenvolve outro raciocínio bastante interessante quando afirma que nesta situação
“tem também um quê de machismo, pois se fosse uma mulher com a bermuda
do mesmo tamanho que a minha dificilmente seria barrada”.

Em protesto, poucos dias após o ocorrido, o professor realizou uma qualificação de mestrado com orientando, orientador e público, vestidos de

204
A reportagem com o professor Alexandre Araújo Costa está disponível em <http://g1.globo.
com/ceara/noticia/2012/03/professor-do-ce-e-barrado-em-banca-de-concurso-por-estar-de-bermuda.html>. Acesso em 09. Ago 2012.
205
Imagem disponível em <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/03/professor-do-ce-e-barrado-em-banca-de-concurso-por-estar-de-bermuda.html>. Acesso em 09. Ago 2012.
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bermuda (figura 28). Além disso, ele lançou uma campanha no departamento de Mestrado em Física para estimular o uso de roupas leves e iluminação
natural nas salas. “Agir pela liberdade e tornar-se revolucionário é operar na
área da jurisprudência.”206 diz Deleuze. Ao refletirmos sobre situações concretas, alternativas no vestir podem ser expandidas.

Se pararmos pra pensar, um caso de jurisprudência pode ser extraído dos
exemplos trazidos. A decisão da OAB poderia servir como jurisprudência para
o caso do professor Alexandre, porque se trata da abordagem de um caso
semelhante em que estão em pauta: o visual no trabalho, os níveis de formalidade e adequação das roupas e seu ajuste/ou desajuste ao clima em questão.
Deleuze afirma que pensar em jurisprudência é pensar em situações que
evoluem, é ponderar que “muitas vezes, a vida se vê caso a caso” 207. Esta é a
proposta que faço para a consultoria de imagem pessoal. Encarar cada cliente e
sua história de vida como um caso específico, sem a necessidade de encaixá-lo
em sistemas pré-determinados.

3.4 A CAMISA COMO DISCURSO: ENTREVISTA COM
XICO SÁ
Conheci o texto de Xico Sá por suas participações no site 02 Neurônio208 no
início dos anos 2000. Logo, Xico começou a ser cada vez mais solicitado pela
mídia, começaram as aparições na TV e eu corria pra vê-lo falando sobre
qualquer assunto: literatura, música, romance, botecos. Eu, que não ligo a
mínima para futebol, parava pra ver Xico Sá falando sobre o lirismo perdido do
esporte bretão e sobre times esquecidos pela grande mídia. Pelos textos, pela
simpatia, pela irreverência, me apaixonei por esse cara sorridente vestido de
camisa colorida.

Escritor, cronista, comentarista de TV, Xico Sá é um herdeiro da crítica de
costume do recifense Padre Lopes Gama. ��������������������������������������
Cearense do Crato, no Cariri, Francisco Reginaldo de Sá Menezes nasceu em 1962. Atua em São Paulo há mais de
quinze anos e já escreveu para os principais veículos de comunicação brasileiros. É autor de Modos de Macho, Modinhas de Fêmea, Chabadabadá e Big Jato,
entre outras publicações.
Comecei as pesquisas para o mestrado e pensei que seria uma boa oportunidade para entrevistá-lo, afinal de contas, trata-se do caso de um jornalista
respeitado que burla o dress code profissional ao optar pelo uso de camisas
206
207
208

O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra G de Gauche.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra G de Gauche.
Disponível em <http://www2.uol.com.br/02neuronio/>. Acesso em 15 Jan.2013.
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extravagantes. Timidamente, escrevi perguntando se havia alguma possibilidade de encontro. Xico respondeu prontamente que sim. Fui a São Paulo encontrá-lo. Ansiosa, com o número de seu telefone nas mãos, ensaiei a conversa: “Oi,
Xico. É a Bárbara, de Goiânia”. Tive receio de me decepcionar. E se a imagem
sensacional que eu criei para Xico não correspondesse à realidade?

Marcamos o encontro. Toda a tensão se dissipou quando, no ensolarado dia
30 de maio de 2012, às quatro da tarde, recebi um abraço em frente ao seu
prédio. Xico abriu para mim as portas de casa, as portas do guarda-roupa e
também uma latinha de cerveja. Sentada em seu sofá, vendo um tênis azul e
branco displicentemente jogado no canto da sala, eu me senti uma pessoa feliz.
Brindamos e começamos a conversar sobre sua história com as roupas.

Figura 29: Xico Sá abre o guarda-roupa do Recife para programa Minha Vida é a Minha
Cara, da TV Futura.

A entrevista foi organizada em forma de recortes das falas de Xico que foram
articulados a partir dos assuntos por ele levantados: referências, afetos, decepções, provocações, formas de consumo e até política. Como Xico Sá se refere a
assuntos e percepções muito particulares que estão conectados a sua história
de vida, minha interferência em suas falas é mínima. Neste momento, a ênfase
será dada às relações que se estabelecem por meio das roupas, as micropolíticas que podem ser desencadeadas a partir da imagem pessoal. E sobre os
significados particulares que suas roupas adquirem, não há manual que seja
suficientemente abrangente, só Xico pode falar.
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Nesta perspectiva, o jornalista pode ser um bom exemplo para abordar a abrangência das micropolíticas que ocorrem a partir da imagem pessoal. O termo
micropolítica faz referência a uma “atitude focada em questões mais específicas e cotidianas”, diretamente relacionadas com a realidade209 . Enxergar a
existência de uma política do cotidiano nos leva a pensar que o “exercício de
poder está por toda parte”210 . Veremos, então, de que forma as micropolíticas a
partir das roupas acontecem em diversas áreas da vida de Xico Sá.

Figura 30: Xico Sá abriu as portas do guarda-roupa paulistano e mostrou algumas de
suas camisas favoritas. Segundo ele, as mais bonitas e coloridas ficam em sua casa no
Recife (Foto tirada por mim).

Em entrevista para o programa Minha Vida é a Minha Cara211, Xico conta sobre
a mudança do Crato pro Recife em sua adolescência:

209
CANTON, 2009, p. 15
210
PELBART, 2009, p.25.
211
O programa Minha Vida é a Minha Cara, apresentado por Otto e Hermilla Guedes, é transmitido pelo canal Futura. Neste programa o tema era Falo muito x Falo pouco. Disponível em <http://www.
youtube.com/watch?v=KlfXvROd638>. Acesso em 15 Set. 2012.
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Quando eu vim do interior, do Crato pro Recife, passei uns quatro anos
e mal dava uma palavra. Guardado ali, morando em quarto de pensão,
falava igual àquela placa: fale somente o necessário com o motorista.
Falava duas ou três coisas (...) Aos vinte e poucos anos que eu saio do
silêncio. Era um silêncio assim do sertanejo, que sertanejo é um bicho
guardado pra cacete. Aí eu vi que, no Recife, se eu continuasse calado
daquele jeito era melhor eu voltar pra casa.

Quando abandonou a fase silenciosa e passou a conversar, Xico também realizou uma mudança na imagem pessoal.
Quando eu era tímido, eu usava mais um begezinho, uma coisa mais
tímida. E eu fui ficando cada vez mais estampado, enfeitado e exagerado
nas camisas.

Figura 31: Xico Sá abre o guarda-roupa do Recife para programa Minha Vida é a Minha
Cara, da TV Futura.

A transformação do visual do jornalista está em acordo com o enunciado do
“Bright and Busy” de Paul Duncum e com o direcionamento da consultoria
de imagem: quando ele era “bicho guardado” usava cores suaves e, conforme
foi tomando gosto pelas conversas, seu visual foi se tornando cada vez mais
estampado, enfeitado. Hoje, o critério para escolher as camisas “acaba tendo
certa extravagância. Aí eu acabo pensando que isso não é extravagante, isso é
o que eu vi meu pai usando a vida inteira”.
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Xico Sá comenta em que momento de sua vida uma camisa passou a ser um
discurso.

Acho que primeiro eu usava porque gostava. Mas com essa coisa de eu
aparecer mais ou por razões profissionais, ou pelo meu enxerimento, de
eu ter mais visibilidade de mídia, eu vi que era um discurso e que tinha
tanto uma resposta boa, quanto um debate por parte de quem me via: por
que esse cara se veste assim? Eu achava interessante a provocação e esse
diálogo com quem estava me vendo. Não era só uma camisa, passou a não
ser só uma camisa. E eu passei a tomar muito gosto por isso, esse embate,
essa discussão. Era só uma coisa que eu gostava e daí passou a ser uma
coisa mais sistemática da compra, estou sempre renovando.212

Katia Canton nos diz que o conceito de micropolítica “tem sido usado cada
vez com mais frequência por pensadores da cultura contemporânea”213 com o
objetivo de atualizar a discussão política e colocá-la de acordo com panorama
atual. Essa substituição da noção de Política pelas micropolíticas enfatiza a
importância de uma atitude focada em questões relacionadas ao cotidiano, à
realidade e a “tudo aquilo que nos diz respeito e nos faz viver em sociedade”214.
Portanto, quando Xico percebe que a camisa passou a agir como um elemento
desencadeador de embates, ela toma outra proporção – a de micropolítica – e
acaba tornando-se parte de um discurso, de uma afirmação de estilo de vida.
Nos programas de TV, por exemplo:

Há uma incompreensão tão grande quando eu vou pra algum programa
de TV com umas camisas que, digamos, fogem um pouco de hoje que, aliás,
está todo mundo de xadrez no mundo inteiro, todas as camisas masculinas são xadrez, todas. Vá pra Paulista e você só vê xadrez no mundo inteiro, vá pra televisão, o mundo “xadrezou” geral. E aí quando você quebra
qualquer coisa desse tipo aí começam a rolar os emails e os tweets pro
povo dos programas que é “que loucura! que camisa é essa?”

As pessoas comentam muito. Aí tem as pessoas que gostam porque talvez
tenham alguma nostalgia com a camisa do pai, não sei o que, coisa da
camisa mais anos 1970, assim. Tem uma incompreensão e uma associação imediata à breguice, à cafonice e em qualquer camada, mesmo o cara
mais fodido, mais pobre aí é que ele quer vestir um xadrez que está na
tendência e aquilo dá um susto nele. Talvez porque ele se reconheça ali,
naquela camisa mais antiga, do pai, e quer negar isso. Então tem uma
discussão, em muitos programas, mais na camisa que eu estou vestindo
no que eu estou falando. Eu acho bom porque eu visto pra aquilo também.
Quando eu comecei a sentir, eu comecei a provocar também.

O jornalista comenta a reação que sua imagem pessoal causa na família.

Pra minha família, quando eu vou pra Juazeiro, por exemplo, eu vejo que
preferiam que eu estivesse vestido mais normal. Porque pra gente [pra
ele e pra mim, dentre outros] tem mais significado. Eles preferem que
você esteja atual. Minha mãe diz: ‘meu filho, usa algo mais pequenininho, mais direitinho, fica com essas camisas na televisão’. Ela queria uma
coisa moderna.

212
Estas afirmações e as demais que se seguem foram feitas por Xico Sá em entrevista concedida
à autora em 30 de maio de 2012.
213
CANTON, 2009, p.15.
214
CANTON, 2009, p.15.
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Xico nomeou seu estilo de brechossexual.

Diria que se eu fosse ter um estilo seria brechossexual, não um metrossexual, um brechossexual.

É oportuno dizer que quando o sujeito possui uma noção do que gosta e do
que quer para si em termos de roupas e acessórios, seu consumo passa a ser
movimentado a partir de parâmetros e escolhas pessoais e não das tendências do mercado de moda. Assim, Xico comenta a respeito de suas compras na
paulistana Feira do Bixiga, nas casas Pernambucanas, na confecção Guararapes e no Polo da Sulanca.
Tem uma feira muito legal no Bixiga que é sensacional. Tem como se
fossem vários pequenos brechós. Eu compro muito lá. Têm muitos óculos
legais, camisas. E lá é barato, não é esse negócio de brechó metido.

As casas Pernambucanas, que é um clássico do interior do Brasil inteiro, sempre tem alguma coisa ainda em sintonia com essas pessoas mais
velhas que continuam a gostar daquele tipo de camisa.

Se estou no interior de Pernambuco e sei que lá vai ter umas camisas
setentonas que alguém ainda veste, vou lá e compro. Tem uma confecção
que faliu e foi incorporada pela Riachuelo, não sei, mas chama confecções Guararapes. (Xico tem muitas camisas Guararapes que estão em sua
casa no Recife). Essas confecções Guararapes, é uma marca que eu acabo,
mesmo sem saber, quando eu compro em brechó, na hora que eu vejo, é
Guararapes. Porque eles tiveram um domínio muito grande no Nordeste
nos anos 1970 e até metade dos anos 1980. E são sempre umas estampas
muito bonitas, muito grafismo, daquele grafismo setentão como se fosse
um riscado, assim, de caneta. Ou quando é colorido, é psicodelia pura.
Então é a marca que eu mais bato. E tem vários brechós de São Paulo que
descobriram, não sei como, o acervo, sobras deles, e com camisas novas.
Tem uma área lá no Nordeste, que é um polo de confecção muito forte hoje
em dia, que é onde eu encontro mais coisas legais – eu acabo deixando
muita coisa no Recife, eu compro e deixo lá – que é entre Caruaru e Santa
Cruz de Capibaribe, é conhecido como Polo da Sulanca. A Sulanca era,
inicialmente, um representante de sobras de tecidos das indústrias que
iam lá, remendavam, era meio uma colcha de retalhos e era uma confecção muito popular e muito barata. E lá eles mantêm muita estamparia.
Hoje eles já contratam um puta designer de São Paulo, do Recife. Eles têm
uma puta história profissional com moda, estudada e feita, moda de rua,
tudo feito pra valer. Ao mesmo tempo eles mantêm muito essa linha mais
old school, aquela coisa mais antiga.

Inclusive, Xico confessa certa implicância com a tendência massiva das roupas
xadrez no universo masculino atual.

Eu evito o máximo possível de loja porque eu vou entrar numa loja tudo
é quadriculado. Quando você vê uma coisa que solta mais, é no mundo
feminino. Aí você vê um coloridão bonito e era só de mulher. Pra homem,
tudo está quadriculado. Que eu achava até legal mais aquela coisa do
grunge, de Seatle, mas hoje todas as repartições, todas as firmas, você vai
numa festa de casamento e está todo mundo de quadrado. E isso é lá na
casa da minha mãe, em Juazeiro, ou no restaurante de moda de São Paulo.

84

Capítulo 3 - Atrapalhando as significâncias

Ao ser perguntado se existe uma questão afetiva, ele responde:

Tem. Totalmente. E que eu fui percebendo só depois. E que eu fui percebendo nos próprios comentários do meu pai sobre o que eu estava vestindo: “eu tinha uma camisa que era parecida com essa e tal”, que eram as
estampas que dominavam o período.

Meu pai, por exemplo, eu já peguei umas camisas dele e aí levo uma camisa
nova, xadrez, que ele ama. Ele quer agora, coisa nova. E diz: “eu vou usar’
essas camisas de velho? eu já sou velho”.

Xico explica como é o “modo mais antigo de vestir”.

Tem no interior do Brasil, em Pernambuco, no interior de Pernambuco,
uma manutenção do modo de vestir mais antigo: é sempre um chapéu de
massa, uma camisa mais colorida, uma calça preta ou cinza, mas a camisa
é sempre colorida. Mesmo quando é marrom, tem uns grafismos doidos.

O jornalista diz que o fato de alguém dizer com franqueza que não gosta de
suas roupas é marcante.

Eu lembro as vezes que alguém falou na lata mal do que eu vestia e isso
eu nunca esqueci. Lembro no Recife, uma menina que eu era louco por ela
e eu tava com uma camisa legal pra caralho. Eu achava, né? Era minha
opinião. Só que a menina era mais difícil. E ela olhou e disse: ‘que coisa
horrível! você está vestindo isso?’ Era uma camisa da Pierre Cardin que
eu tinha comprado num brechó. Era uma camisa meio polo, de um azul
meio bebê que eu achava a coisa mais linda do mundo, na gola tinha um
grafismo. Era o maior style possível. E eu ficava pensando: perdi a mulher
por causa da camisa.

A respeito do terno e da gravata, Xico comenta duas coisas: quando trabalhou
como repórter político, em 1989, o dress code exigido era o terno escuro e a
gravata, mesmo no calor de Brasília; o outro comentário diz respeito ao fato
do jornalista nunca ter usado um terno antes. Ou seja, por razões profissionais,
ele adotou um dress code que não tinha relação alguma com seu estilo de vida
nem com o clima da cidade.
Você pegava o período seco de Brasília, você é lá do centro-oeste, você
sabe, é um terror. E a gente com aqueles ternos escuros e gravata, era
um terror. E eu vim do Recife e lá nunca tinha botado um terno na vida,
gravata. Então por isso que eu achei boa essa história da OAB do Recife.
Essa coisa da questão climática é discutida desde... Tem um cara que, até
por conta dele que o meu site antigo se chamava O Carapuceiro, que era
um jornal que tinha no Recife na primeira metade do século XIX. E ele
sempre dava uns cacetes na imposição da moda francesa naquele calor
do Recife. Ele era um padre, um padre meio maluco, um padre beneditino.
Todo dia ele rodava, era uma folha solta, um jornal, vamos supor, um blog.

Em dados momentos, Xico observa que há uma cobrança quando não está
vestido como Xico Sá.

E também eu acho que você acaba criando um tipo, ou uma caricatura,
que, quando você não está daquele jeito, há uma cobrança. E às vezes
acontece que você não está com a roupa lavada e passada. Não tem nada
a ver com você.
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A imagem pessoal é capaz de estimular reações. A partir da recorrência da
maneira com que seu visual é elaborado, espera-se que ele esteja vestido com
uma camisa extravagante. Ele comenta que às vezes enjoa da própria imagem e
veste uma roupa mais simples e que já aconteceu de tal “abuso” do visual partir
de uma pessoa querida.

Às vezes eu enjoo disso. Mas é no dia que você já está meio enjoado de si
em todos os sentidos, como eu tenho isso com o que eu escrevo. Tem dia
que eu to com um abuso tão grande do que eu escrevo. Essas coisas que eu
fico repetindo e fazendo. Talvez seja um abuso, uma agonia da caricatura,
das repetições. E com roupa às vezes acontece isso, eu digo: pelo amor de
Deus, eu vou com essa mesma palhaçada. Aí tiro e boto uma coisa mais
simples ou um óculos mais convencional pra tirar um pouco do personagem porque cansa. É um autoabuso, uma autopreguiça.
Eu tive uma namorada que no começo achava a coisa mais linda do
mundo [a forma com que ele se veste] e até reforçava. Me dava camisas,
se preocupava, ela era muito ligada em roupa, e tal. E foi avançando a
história e ela foi me tirando o que eu era, eu notava que ela foi tirando
porque ela achava: “ai, esse personagem”. Quando ela me dava camisa,
eram umas camisas muito mais sóbrias. E ela tinha sido muito responsável pelo tempo que eu tinha radicalizado mais em roupas. Mas ela mesma
foi me pondo pra um lado mais conservador.

Para o programa Interferência, Xico responde se é um jornalista retirante da
seguinte forma.

A minha família que é retirante de verdade. Eu já sou um burguês escroto,
num certo sentido, que tive a chance de estudar. Sou meio um Darwin
dentro de casa. Como eu sou o mais velho, eu tive a chance, não sobrou
dinheiro pros outros. Mas não consigo, não quero e não deixo eu mesmo
me esquecer do lugar que eu vim e das coisas que eu sou215.

Xico vê as camisas coloridas que seus pais e seus tios usavam no Nordeste dos
anos 1970 como inspiração. A partir de seu depoimento, podemos notar um
desenrolar de acontecimentos provocados por seu modo de vestir. “Isso é pra
ver como a roupa é importante pra caralho. É uma puta reflexão que eu fico
tendo por isso, sobre meu modo de vida, se eu estou exagerando em outras
216
coisas, por conta da parte das roupas” ���
, ele diz. É perceptível que Xico Sá
procura significados no vestir que são relacionados à sua própria história e
experiência de vida. A partir da imagem pessoal ele experimenta reações de
identificação, nostalgia, admiração, rejeição e outras.
O estudo de seu caso reforça a ideia de que o personal stylist deve estar atento
ao que faz sentido na vida do cliente. Não há manual que contemple o chamado estilo brechossexual de um homem nascido no Crato que se espelha num
modo antigo de vestir. Também é interessante reforçar que a maneira com que
ele compõe o visual desencadeia ponderações sobre seu cotidiano e suscita
micropolíticas na vida amorosa, familiar, profissional e em seu modo de consu-
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Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=41nw8FJZPXA>. Acesso em 10 Fev.

Esta afirmação foi feita por Xico Sá em entrevista concedida à autora em 30 de maio de 2012.
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mo. Xico atrapalha as significâncias do que seria adequado ao visual de um
jornalista premiado. Terno, gravata, camisa e óculos discretos passam longe
de seu armário. A potência de seu visual está na transformação de experiência
pessoal em visualidade.

3.5 UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS
Segundo Homi Bhabha, a hibridação refere-se “ao fato de que uma nova situação, uma nova aliança que se formula, pode exigir de você, eventualmente, que
traduza os seus princípios, expanda-os, repense-os”217. No caso da consultoria
de imagem pessoal, a nova situação apresenta-se em episódios de quebras de
regras por parte de instituições, sujeitos e profissionais. Além disso, percebemos indícios de diversas possibilidades no vestir não mapeadas por seu sistema
de classificação. Desenvolver este raciocínio seria o equivalente a afirmar que,
atualmente, as normas e classificações da consultoria de imagem são insuficientes para abranger a multiplicidade de conexões que podem ser feitas por meio do
vestuário.
Situados nesse contexto, alguns questionamentos e incômodos profissionais
fizeram com que eu percorresse este trajeto de pesquisa me perguntando “como
o profissional do personal styling pode se posicionar em relação às necessidades desta pessoa contemporânea com múltiplas identidades e subjetividades”?
A procura por uma expansão dos princípios do personal styling me conduz a
sondar outros caminhos em que roupas, acessórios, maquiagens dialoguem
melhor com as práticas contemporâneas de produção da imagem pessoal.

A bricolagem, escolhida como opção metodológica, permite que eu desenvolva
uma ferramenta teórica a partir de um conjunto de recortes capaz de auxiliar
na tarefa a que me propus. Este mosaico teórico é tramado a partir dos termos
s�����������������������������������������������������������������������������
upermercado de estilo, indecidibilidade do item de moda, hibridismo e terceiro espaço. Neste momento, gostaria de acrescentar mais uma ferramenta no
processo de tessitura: o conceito de agenciamento trazido por Tomaz Tadeu 218 ,
Ulpiano Bezerra de Meneses219 e Belidson Dias220 . Considero que o entrecruzamento desses elementos de diferentes repertórios é relevante à pesquisa.
Portanto, seria prudente apresentar o conceito de agenciamento. Ao abordar o
léxico de Deleuze e Guattari, Tomaz Tadeu afirma que agenciamento é:
217
218
219
220

o arranjo, a combinação de elementos heterogêneos, díspares, fazendo
surgir algo novo, que não se pode resumir a nenhum dos elementos isolados que o compõem. E o que é isso senão uma multiplicidade? Agencia-
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mento poderia ser entendido, então, simplesmente como um outro nome
para “multiplicidade”, com o acréscimo, talvez, de uma dose maior de
atividade, de intervenção, de nossa parte”221.

Agenciar, então seria “fazer multiplicidade”. “Combinar. Conjugar. Misturar.
Mesclar. Ajuntar. Reunir. Agrupar. Amontoar. Somar. Enxamear. Conectar.
Ligar. Compor. Articular”, 222 são os termos usados por Tomaz Tadeu. Como
vimos em capítulos anteriores, a multiplicidade também é um conceito relevante para o estudo do personal styling e está presente na discussão dos termos
supermercado de estilo e hibridismo, de Moacir dos Anjos223 .

Tomaz Tadeu comenta que a ausência da multiplicidade é capaz de tolher as
experiências já que “não dá pra fazer muita coisa interessante ou nova num
mundo feito de essência, a não ser, partindo das coisas, classificá-las de acordo
com a essência que expressam”224 ou ainda “partindo das essências, perguntar-se como elas se ‘individualizam’ nas coisas” 225 . De certo modo, a ação da consultoria de imagem tradicional objetiva classificar as pessoas de acordo com sua
“essência”, enquanto o que desejamos é que misturas, conexões, articulações,
composições sejam possíveis a partir da experimentação no vestir.

No campo da arte, o historiador Ulpiano T. Bezerra de Meneses, aborda o
entendimento da arte como agency afirmando que esta possui “capacidade
de provocar efeitos, produzir e sustentar formas de sociabilidade”. 226 Ulpiano
destaca a noção de Alfred Gell, autor de Art and Agency, de que “a arte é menos
assunto de sentido e comunicação que de intervenção social, mobilização mais
que codificação simbólica”. 227

Apropriando-me dos conceitos de agenciamento trazidos por Tomaz Tadeu 228
e Ulpiano229, a proposta é que o personal stylist atue como um mediador entre
a multiplicidade de possibilidades no vestir, os direcionamentos do personal
styling e o modo de vida do cliente. Dessa forma, o ato de se vestir poderia ser
entendido como algo capaz de causar efeitos, “produzir e sustentar formas de
���
sociabilidade” 230
, tal como o exemplo de Xico Sá demonstrou.

Na perspectiva do agenciamento, é possível considerarmos a imagem pessoal
���
como arranjo, “combinação de elementos heterogêneos” 231
– no caso as peças
de roupa, acessórios, cabelo, maquiagem – que não se reduziria a nenhum dos
elementos iniciais. Ao propor a noção de indecidibilidade do item de moda,
Barnard também nos diz que, na pós-modernidade, o sentido do item de moda
221
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é variável porque é “constituído intertextualmente”. 232 Desta forma, o próprio
sujeito teria a faculdade de dar um sentido particular ao vestir. Reduziríamos a
força da comunicação pelo vestuário que o personal styling tradicional almeja e
refletiríamos sobre a ideia de que uma peça de roupa pode ser usada de diversas formas e ainda pode estabelecer conexões com a subjetividade e com o
modo de vida do sujeito.

O conceito de agenciamento trazido por Tomaz Tadeu também permite uma
maior dose de “atividade” e “intervenção” de nossa parte. Para Bhabha, a
“hibridação é o ‘terceiro espaço’ que permite a outras posições emergir”
233
e esse espaço é tido como uma “nova área de negociação de sentido e
representação”234. O terceiro espaço é almejado como um lugar de experimentação em que as intervenções e as negociações entre personal stylist, cliente e
normas sejam múltiplas e estimulem a singularidade.

Apresentando maior intervenção no vestir e quebrando normas, as imagens
pessoais de Xico Sá, Regina Casé e Michelle Obama, estariam em uma posição
capaz de chacoalhar, ainda que levemente, as estruturas do que se espera
de uma primeira-dama norte-americana, de uma atriz contratada por uma
grande emissora e de um jornalista bem sucedido. A partir do momento em
que esses (e outros) não correspondem ao modelo esperado do que é elegância,
beleza, adequação, penso que eles estimulam a produção e a invenção de novas
formas de sociabilidade, assim como sugere a abordagem de Ulpiano235 sobre
agenciamento.
Da mesma forma, a desobrigação do uso do terno e da gravata por parte da
OAB do Rio de Janeiro, da Paraíba e de Pernambuco, a escolha do uso da guayabera como uniforme oficial do governo cubano e o desfile japonês ‘Super Cool
Biz’ podem reforçar a ideia de agenciamento e ainda apontar indícios de algum
tipo de mudança institucional em relação aos códigos de vestuário. Sujeitos e
instituições estão criando o que, anteriormente, chamamos de jurisprudência
de estilo.

O conceito de agenciamento também permite discutir a relação que ocorre
entre o personal stylist e as normas e direcionamentos tradicionais do personal
styling. O pesquisador da cultura visual Belidson Dias destaca agência 236 como
“uma consciência crítica que conduz a ações assentadas para resistir a processos de superioridades, hegemonias e dominação nas nossas vidas diárias”237.
Fernanda Resende e Cristina Gabrielli podem nos dar um exemplo de agência
no campo do personal styling. A partir da experiência trazida pelo trabalho
cotidiano, a dupla da Oficina de estilo notou que a aplicação da teoria de Estilo
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Universal (técnica que tinham como referencial de formação) não estava
produzindo resultados satisfatórios. Então, deixaram de lado a teoria de Estilo
Universal e investiram numa metodologia de trabalho própria, melhor adaptada ao seu ponto de vista e aos de seus clientes.

Este conjunto teórico é capaz de retirar as normas do personal styling do centro
do trabalho entre cliente e personal stylist. Isto ocorre em razão das normas
não contemplarem a multiplicidade contida nos desejos, no modo de vida e na
vontade de experimentar dos sujeitos. Dessa forma, abre-se um espaço para o
agenciamento em que consultor e cliente tenham liberdade de investir apenas
no que as normas oferecerem de proveitoso a cada caso. O modo de pensar a
consultoria a partir deste conjunto de ferramentas abre espaço para o surgimento de repertórios potencialmente capazes de produzir sentidos singulares
que não estejam diretamente relacionados aos modelos que a consultoria de
imagem pessoal propõe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No “Abecedário de Gilles Deleuze”238 , a letra P de Professor oferece ensejo para
que Deleuze comente sua relação com os alunos, que não é estabelecida em
função de angariar discípulos. “Ninguém quer ser meu discípulo. Eu não quero
ter nenhum”239 . Então, o filósofo coloca em pauta a diferença entre a noção de
escola e de movimento.

Deleuze entende que escolas, como o surrealismo, por exemplo, exigem
administração e pedem discípulos. Em sua opinião, esta é uma tarefa terrível para um professor “por uma simples razão: consome muito tempo, nos
240
tornamos administradores” ���
. Gerir uma escola “implica acertos de contas
���
terríveis, exclusividades, organização de tempo, toda uma administração” 241
.
Deleuze comenta que lidar com escolas implica administrar discípulos, exclusões, acertos de conta, inclusive rivalidades, e que “é preciso ser maquiavélico
���
para lidar com tudo isso”. 242 “A escola é o contrário do movimento” 243
, comple244
ta. “Dada era um movimento” e, em movimentos, o ideal é não “ter noções
���
garantidas, assinadas e repetidas pelos discípulos” 245
. Demonstrando afinidade com o termo, Deleuze afirma que ideias, noções e conceitos são lançados e
há o desejo de que estes “se tornem correntes, que se tornem não exatamente
ordinárias, mas que se tornem ideias correntes, que possam ser manejadas de
vários modos”246 .

Se nos permitirmos uma analogia em relação aos apontamentos de Deleuze e
o tradicional personal styling, creio que o personal styling se aproximaria da
noção de escola. No método tradicional, o profissional opera com o objetivo
de “assegurar portas abertas” 247 ao cliente por meio do controle da imagem
pessoal. Assim, garantias de sucesso são oferecidas para aqueles clientes que
seguem à risca as normas estipuladas por seus personal stylists. Em certos
casos, o cliente se torna um discípulo do profissional e um reprodutor das
normas, não adquirindo autonomia para remanejá-las.
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
O Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989). Letra P de Professor.
AGUIAR, 2004, p.25.

Considerações Finais

91

Uma das minhas propostas iniciais foi trazer um sopro de leveza para a consultoria de imagem pessoal. Das pistas encontradas, merece destaque o tema do
rearranjo dos direcionamentos tradicionais que podem ser utilizados conforme a necessidade e a vontade do cliente. Esta é uma questão ligada à noção
de movimento proposta por Deleuze248 e também à noção de agenciamento,
multiplicidade e hibridismo.
Vamos retornar ao episódio ocorrido comigo na aula de maquiagem do curso
de consultoria de imagem. Caso eu tivesse aceitado prontamente os direcionamentos do maquiador do curso, aquele que desejou criar harmonia no meu
rosto, estaria insatisfeita, forçando-me a acreditar que batom cor de boca e
sombra marrom claro fariam-me mais bonita que meu batom vermelho.
Naturalmente, sua intenção foi a melhor possível, mas é notável que a regra
estava acima dos meus referenciais.

Com a interferência de Ilana Berenholc na situação, percebi que o personal
styling abrange mais do que um jeito correto de aplicar maquiagem ou elaborar um guarda-roupa com peças coordenáveis. Ao dizer que, para atuar nesta
área, o consultor de imagem deve gostar mais do pé do que do sapato, Ilana
me causou alívio e, ao mesmo tempo, levantou dúvidas. Como fazer isso?
Como ajudar a expandir, e não cercear, o universo imagético do cliente? Como
administrar os direcionamentos profissionais?

O processo de escrita e a experiência profissional levaram-me a perceber que
leveza no personal styling pressupõe atenção ao próximo em suas diferenças.
Ou seja, gostar mais do pé do que do sapato pressupõe constantes exercícios
de alteridade. O primeiro e mais importante passo está inteiramente ligado
à escuta do cliente. A partir de então, a conexão entre personal stylist e cliente constitui-se em relação, em agenciamento, num entre-lugar que envolva o
cliente, seu modo de vida e suas necessidades, o consultor, os direcionamentos
da consultoria, as tendências de moda.

Agamben tem razão. O movimento de aproximação e afastamento necessário
para ver na escuridão do presente e ainda articular um pensamento crítico
dentro de minha própria área foi um grande desafio. Joe Kincheloe afirma
que um dos aspectos importantes para um bricoleur é “a compreensão do
eu, a influência desse eu na percepção e na influência desta na natureza da
investigação”. 249 Assim, o bricoleur, “em lugar de reprimir sua subjetividade”, 250
tenta compreender seu papel na definição da investigação.
Ao abordar a hibridação, Bhabha afirma que essa noção refere-se ao fato de
que “em qualquer luta política particular, novas frentes estão sempre sendo
abertas” 251 e, se você optar por “relacionar essas frentes novas a velhos princí-
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pios, não será totalmente capaz de participar delas de um modo criativo,
produtivo e pleno”252. Tais frentes abertas no personal styling podem se referir
às nossas reflexões a respeito de 1) eventos e pessoas que apresentam a quebra
de regra como elemento comum; 2) a busca por roupas que sejam adequadas ao
clima em que se vive; 3) a decisão das integrantes da Oficina de Estilo de partir
para uma metodologia de trabalho própria. Diante do contexto, acredito que
minhas reflexões desta dissertação estejam ligadas à tentativa de desvendar
os desdobramentos que estes casos envolvem e assim tentar entendê-los como
uma demanda por novos princípios, por uma nova postura no personal styling.

A mágica feita pelo consultor de imagem pessoal está na mediação. O profissional deve ser capaz de utilizar as normas do �����������������������������
personal styling�������������
como instrumentos e não como direcionamentos padronizantes. Às vezes, é preciso que
as significâncias do personal styling sejam atrapalhadas para que possamos
utilizá-las de outras maneiras. Em termos conceituais, foi isso o que Massimo Canevacci fez com conceito de dress code. Canevacci tomou emprestado
o termo utilizado tradicionalmente para designar códigos e regras de vestir e
expandiu seu significado:
O dress-code abre na direção das auto-representações de um sujeito que
desafia toda identidade fixa, compacta, unitária, que brinca com ironia/
paródia, com os estilos (étnico, dark, punk, fetiche, folk, cosmopolitas
etc.), que hibridiza o corpo como opus que junta a pele, a objetivística, a
cosmética, o design, a sensorialidade; que dialoga, evoca, cita, veste, cria
o espaço no interior do qual se move. No dress-code, cada traço não tem
um significado codificado pelo uso (moda), menos ainda pelo inconsciente. Os símbolos são confundidos e “jogados”, os arquétipos desprezados
e dissolvidos253 .

Sob o signo de uma multiplicidade de referências e interferências, encontra-se o personal styling hoje. Nesse contexto, me coloco como uma pesquisadora
atenta a possibilidades no vestir que ultrapassem modelos padronizados e que
levem em consideração os modos de vida do sujeito. Movimentos, agenciamento, intervenção, exercícios de escuta, exercícios de alteridade são meus leves
desejos para o personal styling, além de também representarem meu motivo de
vigilância e combate micropolítico diário.
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