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RESUMO 

 
     Políticas do vestir: recortes em viés 

 

 

A partir de um percurso inspirado pelos rituais da personagem conceitual Jardelina 

da Silva, esta tese procura delinear recortes para as linhas de força que permeiam 

os fluxos vestimentares e à composição da aparência em diferentes perspectivas, 

abordagens e planos conceituais. Tomando a forma ziguezague como método de 

pesquisa e estratégia de escrita, nosso trajeto é iniciado pelo documentário 

Jardelina da Silva, eu mesma. Na escrita, seguimos com ela pela primeira parte, 

percorrendo conceitos assim como esquizo, corpo vibrátil, linha de fuga, devir, 

acontecimento, território e estilo. Na seqüência, examinamos outros recortes para 

o conceito de estilo, enfatizando-o como mais forte operador do funcionamento da 

máquina moda, principal cenário do mercado dos fluxos vestimentares em conexão 

com o corpo. Nesse contexto, pontuamos o corpo como locus da constituição 

subjetiva e investigamos o estilo sob diversas perspectivas. A terceira parte explora 

modos de relação e produção de sentido no campo de encontros constituído pelo 

vestir. Por fim, apresentamos como ziguezague de saída, trabalhos coletados no 

campo da arte que atravessam as questões delineadas e percorridas na tese. Todo 

o trajeto é permeado pelo pensamento do filósofo Gilles Deleuze e do psicanalista 

Felix Guattari e pontuado por outras vozes, assim como as de Suely Rolnik, Peter 

Pál Pelbart, Luis Orlandi, Michel Foucault, Jurandir Freire Costa, Maurizio 

Lazzarato, Patrice Bollon, Denise Bernuzzi de Sant’Anna, Rosane Preciosa e Peter 

Stallybrass, entre outros.  

 

 
 
Palavras-chave: Estilo. Aparência. Roupa. Moda. Arte. 

 
 

 
 
 
 
  

 



ABSTRACT 

 

Politics of dressing: cuts on the bias 

 

 

Inspired by the rituals of the conceptual character Jardelina Da Silva, this thesis 

aims to delineate cuts on the lines of forces that crosses on vestiments flows and 

the appearance composition in different perspectives, approaches and conceptual 

boardings. Taking the zigzag movement as a research method and a writing 

strategy, our journey initiates by the documentary Jardelina da Silva, me myself. In 

this text, we will be in her company in the first part, covering concepts as well as 

schizo, ressonating body, line of flight, becoming, event, territory and style. We 

proceed in the second part examining other cuts for the concept of style, 

emphasising it as the strongest operator for the fashion machine, main scenario of 

the vestiments flows market in connection with the body. In this context, we 

punctuate the body as a subjective constitution locus and investigate the style 

under diferent aspects. The third part explores ways of relation and production of 

senses in the field of encounters constituted by dressing. Finally, we present as a 

way out zigzag movements, some works selected in the art field, crossing the 

questions delineated and covered in this thesis. All the journey is pervaded by the 

theories of the philosopher Gilles Deleuze and the psychoanalyst Felix Guattari’s 

and by other voices, as well as Suely Rolnik, Peter Pál Pelbart, Luis Orlandi, Michel 

Foucault, Jurandir Freire Costa, Maurizio Lazzarato, Patrice Bollon, Denise Bernuzzi 

de Sant' Anna, Rosane Preciosa and Peter Stallybrass, among others.  

 

 

Key-words: Style. Appearance. Clothes. Fashion. Art. 
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Aqui de novo 

 

Algumas semanas depois de defender a dissertação de mestrado1, 

encontrei à venda uma caneta esferográfica, com tinta apropriada aos 

tecidos e resistente à lavagem. Ainda entorpecida pelo alívio, alegria e 

exaustão comuns ao final do percurso, decidi usar aquela ponta fina 

numa espécie de ritual que pudesse materializar minha escrita sobre 

roupas e corpos instáveis: grafia de próprio punho sobre uma camisa 

branca.  

 

Iniciei um processo metódico que consistia em escrever o texto do 

quarto capítulo nas diversas partes de tecido que compunham a 

estrutura da peça: gola, pala, peito, costas, mangas e punhos. O trabalho 

consumiu diversas tardes das primeiras semanas de minha curta 

temporada numa pequena cidade no litoral inglês, lugar que então me 

abrigava naquele momento pós-tanto. E sugou a tinta de cinco 

exemplares da caneta.  

 
                                                                    

1 MESQUITA, Cristiane. Incômoda Moda: uma escrita sobre roupas e corpos instáveis. Dissertação de mestrado. 

PUC/SP, 2000. 
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Preenchida a camisa, as palavras do capítulo Roupa-território de existência 

então me vestiam. Minhas articulações entre poéticas do vestir se 

compunham com o meu corpo, com o meu olhar no espelho e com 

outros corpos e olhares, em minhas andanças pelas ruas de Plymouth. Eu 

caminhava, praticamente desfilava, vestida com palavras que 

acompanhavam minhas formas, com uma escrita que me impelia 

movimentos, com uma camisa-território. 

 

Ansiosa pelos próximos passeios em companhia dos parágrafos que por 

tanto tempo me inquietaram, jamais imaginaria que, já na primeira lavada, 

a tinta se esvaneceria, descorada pelo sabão. E que as palavras 

escorreriam pelos canos de saída de água da lavanderia, transformadas 

em partículas invisíveis. Submissas ao calor da secadora, as letras seriam 

também amansadas pelos fluxos de ar quente.  

 

Ainda assim, desbotada, persisti em mais um ou dois desfiles do meu 

manuscrito. A letra cursiva, as curvas instáveis, as linhas irregulares, a 

tinta frágil na trama da tricoline eram marcas visíveis do trabalho manual 

e ressaltavam o fato de que aquilo era vivo e sujeito à ação do tempo. O 

descoloramento conferia um charme a mais à minha criação. 

 

No entanto, a dissolução da escrita na água e na química do sabão, no 

calor da centrífuga e em todas as novas intempéries que a partir de 

então eu me disporia, parecia mesmo inevitável. E foi apenas mais uma 

questão de tempo, para que a intensidade do desbotamento fizesse com 

que os resquícios da tinta esferográfica se tornassem minúsculas 

manchas acinzentadas sobre o branco envelhecido do tecido. 
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Assim se foi minha escrita sobre roupas e corpos, mais instável do que 

nunca, após quatro ou cinco lavadas. E a camisa ganhou o destino das 

roupas que já não nos servem mais. A dissertação impressa habita 

bibliotecas, se fragmentou em publicações e ainda reverbera em 

pesquisas de interlocutores que ganhei, ao longo do processo. No 

entanto, se rebelou contra um trabalho de edição para se tornar livro. 

Provavelmente, porque, assim como as palavras da camisa, também 

minhas inquietações seguiam seu fluxo.    

 

Algum tempo se passou. E nesse ínterim, uma outra gestação me tomou. 

E me encantou, com seus volumes, líquidos, movimentos, circulações e 

procedimentos intempestivos: um outramento, uma dobra uterina, um 

fora dentro de mim, mundo possível, uma vida. Filhos são 

transbordamentos, singularidades, caosmoses, campos de força, 

vontades de potência, jogos ideais, corpos vibráteis, repetições e 

diferenças, mil platôs. O desterritorializar-reterritorializar da vida feito 

dobra, placenta, útero, umbigo, nas veias, na pele, no peito, se tornaram 

então conceitos vividos, na dimensão da existência, um dentro fora de 

mim: Livia.   

 

Desta forma, ziguezaguear novamente pelo quarto andar da PUC, viciada 

nos instigantes encontros que ali se dão, foi movimento irresistível que 

se impôs ainda em plena fase de amamentação. A produção de 

pensamento que circula pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Subjetividade de novo me instigava a dar forma - outras formas - àquilo 

que me atravessa(va) como questão. 
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Aqui de novo2: no mesmo espaço, num outro tempo. De novo? Aquela 

estranha sensação de estar às voltas com o mesmo, com as questões 

que se originaram no início de minha trajetória profissional, numa 

experiência híbrida de psicóloga, atuante na área clínica e institucional, 

que foi trabalhar no varejo e no design de moda… Esta é a problemática 

que me conduz desde então, que permeou um trajeto profissional, que 

concretizou a dissertação de mestrado, que foi manuscrita na camisa 

branca, que aqui retorna. De novo? 

 

As palavras do poeta Manoel de Barros me reconfortavam:  

 

Repetir repetir 

repetir até ficar diferente 

Repetir é um dom do estilo3  

 

As palavras desbotadas da camisa pareciam ganhar alguma (nova) vida. 

 

Ao longo do percurso do doutorado, me vesti e me despi de diversas 

maneiras: roupas curiosas, roupas alvoroçadas, roupas errantes, roupas 

saborosas, roupas sonoras, roupas coletivas, roupas habitadas, roupas 

afetivas. Também estive nua, completamente nua. Nua, sem charme, sem 

elegância, sem palavras, sem anéis. Sem fôlego, me perguntava - Como? - 

Com que roupa? - Como inventar um corpo aqui, de novo? - Como me 

vestir para uma escrita que percorra o vibrátil, o intervalo, a vertigem?4  
                                                                    

2 Referência ao vídeo-ensaio de autoria de Lucas Bambozzi, Aqui de novo. Super8/MiniDV, 2002, que evoca obra 

do artista Felix Gonçales-Torrez: Somewhere better this place/Nowhere better then this place. Aqui de novo se move 

em torno do desejo e das tensões entre a segurança e a deriva, entre e a paralisia e a ação, entre o público e o 

privado. Traz à tona a condição servil das repetições estéreis [de novo] e vislumbra as repetições diferenciais [de 

novo]. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=2UpD5jacfpg>. Acesso em: 23 ago. 2008. 

3 BARROS, Manoel. O livro das ignorãnças. Rio de Janeiro: Record, 1998, p.11.  

4 Referências a títulos de publicações dos professores Suely Rolnik, Luiz B. Orlandi e Peter Pál Pelbart, integrantes 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade, PUC/SP e inspiradores-catalisadores de um modo de 

escrever–criar, atravessado pela vida. 
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A resposta já aparecia no tal quarto capítulo e sinalizava os caminhos de 

saída do mestrado. Seu nome esteve escrito na camisa branca, pela 

esferográfica própria aos tecidos. Conhecê-la de perto agitou minhas 

questões, minhas leituras, minha aparência. “Eu mesma”, frase 

recorrente no discurso de Jardelina da Silva, me serviu como uma luva. 

Ela fez de mim seu cavalo para reverberar seus despachos e me permitiu 

fazer dela uma geografia de inquietações. Sua metodologia me invejou. 

Me aproveitei de seus procedimentos para definir os meus. O 

documentário Jardelina da Silva: eu mesma foi o disparo para a escrita que 

aqui se inicia e é em sua radical companhia que faremos este percurso. 

Ela é um ponto de vista para nosso ziguezague. Seu vestir nos auxilia a 

explicitar operadores da moda contemporânea, a tomar os fluxos 

vestimentares como um jogo de composição, a conjugar verbos em 

breves entradas pela arte contemporânea. É com ela que, de novo, aqui 

estamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ziguezagues de entrada 
 

“Só escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta    
extrema que separa nosso saber e nossa ignorância e que transforma um 

no outro”5 
 

“Um pingo é uma letra”6  
 

Começamos a escrita desta tese inspiradas pelo olhar do filósofo Gilles 

Deleuze sobre a última letra do alfabeto7: o desenho do z. Ângulos - por 

vezes agudos, abertos e surpreendentes, por vezes mínimos e obtusos, 

por vezes retos - nos possibilitam o relacionar de potenciais e 

singularidades díspares, o relacionar em ziguezague. Deleuze vai longe na 

perspectiva de compreensão do z, contagiado pela Física e pelas teorias 

Zen, para pensá-lo como lógica de relação do caos e possível 

movimento que presidiu a criação do mundo. A imagem que ele 

apresenta para nos fazer visualizar uma perspectiva z é o vôo da mosca - 

zzz -, belo e produtivo, exatamente por permitir ao díptero, escapes 

incríveis das mãos humanas e das línguas predatórias: fugas estratégicas 

de aprisionamentos tão simples quanto fatais.  

 

A perspectiva z vive da possibilidade de itinerâncias e trânsitos entre 

variáveis e planos, de modo que um escape de uma dimensão, angulosa 

em diferentes graus e sentidos, seja capaz de produzir retornos 

                                                                    

5 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Trad: Luis Orlandi e Roberto Machado. São Paulo: Editora Graal, 2006, 

p.18. 

6 SILVA, Jardelina. As citações de Jardelina da Silva, presentes no texto, serão sinalizadas por “aspas”, sem a 

referência de autoria. Algumas delas fazem parte do documentário Jardelina da Silva: eu mesma (Direção: Cristiane 

Mesquita. 55min. DVD, Diphusa, 2006), integrante desta tese, em anexo. Outros depoimentos são parte do relatório 

de pesquisa do programa Rumos Cinema e Vídeo, do Instituto Itaú Cultural e conta com textos de Cristiane 

Mesquita e Deborah de Paula Souza, além de transcrições dos registros de áudio de Silva, realizados ao longo das 

gravações. A gramática permenecerá fiel ao modo como ela se expressava e manterá os erros gramaticais originais. 

7 
O Abecedário de Gilles Deleuze é uma realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions 

Montparnasse, Paris. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: 

Raccord [com modificações]. A série de entrevistas, realizadas por Claire Parnet, foi filmada nos anos 1988-1989. 

Disponível em: < www.oestrangeiro.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67 >. Acesso em: 18 ago. 

2005. 



 8 

diferenciais à zona de origem. Esta, por sua vez, também estará 

disponível à variação, pelo próprio movimento que ali se produziu. O 

ziguezague é antes de mais nada, efeito de um movimento que promove 

uma “diferença de potencial”. Ir de um ponto a outro ponto, em outro 

lado, n’outro plano. Retornar ao lado inicial, num outro lugar. 

Novamente ir ao plano oposto, ou complementar, ou adjunto ou 

paralelo, mas necessariamente outro. E retomar a dimensão do plano 

original, depois de ter realizado uma trajetória, incorporando no 

processo aquilo que a própria trajetória implicou.  

 

“O raio!”, exclama Deleuze ao se remeter às teorias do Caos, nas quais 

este fenômeno é compreendido como evento que ilumina a relação 

entre potenciais. Os z’s são trajetos capazes de tornar os conceitos 

explosivos, de modo que eles se distribuam e se refaçam na conexão 

entre diferentes planos de teoria e ação. Num ziguezague são bem 

vindos os conceitos vagabundos, aqueles que nunca se firmam, nunca se 

fixam, não resistem como essência: “eles estão na batalha do sentido e 

não do significado.”8 

 

Para Deleuze e Guattari, uma outra imagem reveladora das qualidades 

do movimento ziguezague é a dança de acasalamento do peixe esgana-

gata, espécie comum em água doce da região atlântica e mediterrânea. 

Eles descrevem a dança do macho - que muda de cor e constrói ninho - 

para induzir a fêmea grávida a segui-lo para o abrigo onde os ovos serão 

fertilizados. Assim o esgana-gata garante a vida: “seu ziguezague é um 

motivo onde o zigue esposa uma pulsão agressiva em direção ao 

parceiro, o zague uma pulsão sexual em direção ao ninho, mas onde o 

                                                                    

8 Aula do Prof. Luis Orlandi, PUC/SP – 04/04/2007. 
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zigue e o zague são diversamente acentuados, e mesmo, diversamente 

orientados.”9 

 

A partir dessa perspectiva, consideramos o ziguezague como um 

percurso multidimensional, o que nos permite enfatizar trajetórias por 

planos de diferentes naturezas, qualidades e características. Nesta 

pesquisa, o termo sempre será iniciado pela letra minúscula, de modo a 

não privilegiar nenhum ponto da trajetória, nem a linha de partida, nem a 

reta final, nem mesmo a desejada diagonal dos percursos. Não há uma 

inicial maiúscula, nem um pensamento majoritário de onde se deve 

partir: zigue e zague ressaltam relações e continuidade do movimento. 

Dizem respeito a permanecer na própria velocidade, encontrar 

equilíbrio dinâmico e não cessar as possibilidades de relação.  

 

Para tanto, nos vale um conceito de Deleuze, que, em determinado 

momento de sua escrita, é relacionado ao campo do vestir: os fluxos 

vestimentares10. Nesta tese, a expressão será tomada para designar um 

regime de fluxos11 que perpassam os vestíveis em seus aspectos 

materiais e técnicos, assim como em seus atributos incorporais e 

                                                                    

9 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. vol 4. Trad: Suely Rolnik. São Paulo: 

Editora 34, 1997, p. 125. 

10 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad: Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Editora Escuta, 1998, 

p.128.  

11 “Fluxo é qualquer coisa, em uma sociedade, que corre de um pólo a outro, e que passa por uma pessoa, 

unicamente na medida em que as pessoas são interceptadores.” Deleuze, Gilles. Anti Oedipe et Mille Plateaux: 

Cours Vincennes. 16/11/1971, p.5. Disponível em: 

<http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=115&groupe=Anti Oedipe et Mille Plateaux&langue=1>. Acesso em: 

30 ago. 2008. Em outro momento de sua obra, Deleuze se refere ao fluxo da seguinte forma: “é uma noção de que 

precisávamos como noção qualquer não qualificada. Isso pode ser um fluxo de palavras, de idéias, de merda, de 

dinheiro, pode ser um mecanismo financeiro ou uma máquina esquizofrênica: isso supera todas as dualidades.” 

Deleuze, Gilles. DELEUZE; GUATTARI  explicam-se . In A ilha deserta e outros textos (1953-1974). Org: David 

Lapoujade e Luiz B. Orlandi. Trad: Luiz B. Orlandi e outros. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 2006, p.280. Devo 

ao colega Luis Eduardo Aragon esta compilação sobre o conceito, citação, presente em seu texto O anti-édipo não é 

anti-psicanálise. Aragon, Luis Eduardo. O anti-édipo não é anti-psicanálise. Disponível em: 

<www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/antiedipoaragon.pdf.>. Acesso em: 30 ago. 2008.  
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simbólicos, todas as instâncias sendo responsáveis pelos vetores que 

delineiam as políticas do vestir.  

 

Em trânsito, entre os fluxos conceituais da Filosofia e os fluxos 

vestimentares, diagonais adjuntas nos atravessam como as tesouradas 

num corte de tecido em viés. Feita na transversal, a técnica do corte 

enviesado torna a matéria-prima mais maleável, as fibras mais elásticas, o 

caimento da roupa mais flexível e os movimentos mais fluidos.12 Nesta 

tese, tomar o movimento z como verbo significa criar linhas no espaço e 

constituir (novos) planos dimensionais nas transversais, de modo que 

conjugar o ziguezaguear nos possibilite, principalmente, um recorte de 

um campo problemático e a visualização de algumas possibilidades para 

percorrê-lo.  

 

Essa espécie de disponibilidade à deriva e à fluidez, no entanto, não se 

faz sem critérios: os movimentos entre planos e campos, as 

interferências mútuas se dão por ressonância e com o auxílio dos 

“intercessores”, sem os quais qualquer relação se tornaria infértil. 

Quando um plano - um personagem, uma matéria, um conceito, uma 

obra - se torna visível é por ter sido disparado ou entrado em 

ressonância com o plano de onde se falava anteriormente. Deleuze nos 

ajuda a compreender amplamente os intercessores: eles podem ser 

fictícios ou reais, animados ou inanimados, podem ser pessoas ou obras, 

trabalham para os filósofos, para os artistas ou para os cientistas, sem 

                                                                    

12 Características atribuídas pela estilista Simone Mina, à técnica de corte e costura denominada viés, por ocasião 

de entrevista sobre a exposição Viés. Galeria Vermelho, São Paulo, 20/04 - 14/05/2005. Curadoria: Ricardo 

Oliveros. Informações sobre a mostra disponível em: < 

http://www.galeriavermelho.com.br/v2/exposicoes.asp?id_exposicoes =37&anoCorrente=2005>. Acesso em: 20 ago. 

2008.  
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hierarquias. Também nos confere a possibilidade de fabricá-los, uma vez 

que eles se exprimem justamente a partir de sua própria criação13.  

 

Essa dinâmica, que mais valoriza percursos do que chegadas norteia a 

cartografia que constitui e, ao mesmo tempo, é constituída nesta escrita. 

Em nosso trajeto, construiremos transversalidades entre personagens e 

diagramas conceituais, criaremos alianças entre o campo da Filosofia e 

um pensar-agir relativo ao vestir, convocaremos o documentário de 

onde parte esta tese como catalisador teórico e, por fim, evocaremos 

produções do campo da arte contemporânea para potencializar sentidos 

de nossas proposições. Tais procedimentos visam fazer da própria 

trajetória a constituição de uma zona de escrita na perspectiva z. Em 

outras palavras, um percurso aberto aos caminhos e desvios próprios a 

uma concepção cartográfica14. Cartografar pressupõe o privilegiar de 

processos inacabados, investigações em curso, montagens abertas à 

transformações, traçados de linhas que configurem uma espécie de 

“microscopia do como”15, de modo que alguns por quês se desenhem, 

fazendo a tomada do campo problemático “pelo meio, e não de cima 

para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente”16.  

 

                                                                    

13 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad: Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992, p.156. 

14 O método da cartografia é proposto por Gilles Deleuze e Felix Guattari em diversos momentos de suas obras, 

especialmente no primeiro volume de Mil platôs. Ali os autores exploram “Princípio de cartografia e de 

decalcomania”. Afirmam, numa aproximação do método com o conceito de rizoma, que “o mapa é aberto, é 

conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por 

um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, 

construi-lo como uma ação política ou como uma meditação”. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs - 

capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Trad: Aurélio Guerra e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34. 1995, p.22.  

15 Aula do Prof Luis Orlandi
 
PUC/SP – 04/04/2007.

 
16 DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 35. 
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Orlandi nos lembra que “a região do misto é sempre uma aventura”17. 

Manter-se “entre” é, de algum modo, tornar-se o próprio caminho, é 

“ter um saco onde coloco tudo o que encontro com a condição de que 

me coloquem também em um saco”18: produção operada por arranjos 

que tornam o próprio arranjador, também uma matéria prima. Tatear, 

experimentar caminhos processuais, organizar um trajeto de 

perspectivas nesse sentido, é trabalhar sem destino certo e pressupõe 

um modo de apresentar e transitar na companhia das questões de um 

determinado plano, sempre sujeito à turbulências e reviravoltas: 

“produção de pensamento que se define no movimento do aprender e 

não no resultado de saber”19. “Achar, encontrar, roubar, ao invés de 

regular, reconhecer e julgar”20, “montar numa vassoura de bruxa”21, 

transitar a bordo de um “tapete voador” 22, “sujar as palavras e não 

purificá-las”23... Varredor, surfista, ladrão, improvisador, garimpeiro, 

carrapato ou piolho24: imagens-ações que convocam alguma coragem 

para um percorrer sabendo-se implicado no processo, uma 

disponibilidade ao instável, um estranho interesse em coabitar o entorno 

dos romances policiais e das ficções científicas, formas literárias 

evocadas por Deleuze para afirmar uma filosofia que trate os conceitos 

como interventores de uma situação na qual é necessário saber como? 
                                                                    

17 Aula do Prof Luis Orlandi
 
PUC/SP – 16/05/2007. 

18 DELEUZE; PARNET, 1998, p.16.  

19 Ibid, p.34.  

20 Ibid, p.16. 

21 DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Trad: Luiz B. L. Orlandi. Papirus, Campinas, 1991, p. 193-194. 

22 ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Estação 

Liberdade, 1989, p. 67. 

23 Aula do Prof Luis Orlandi
 
PUC/SP. 23/11/2005. 

24 O carrapato fica no alto, ele tem uma relação com a luz. É pelo olfato que ele percebe a passagem de um corpo. 

Então se deixa tombar, em regiões quentes e sem pelos. Ele espera a passagem  de algo que o faça viver melhor. 

Aula do Prof Luis Orlandi
 
PUC/SP – 24/09/2006. “Animais chatos das superfícies”, afirma Deleuze, em defesa de 

uma lógica dos sentidos que perverta uma filosofia da profundidade. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad: Luiz 

Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974, p. 136. Sobre os três afetos e a ética de composição 

do carrapato com aquilo que aumenta sua potência ver DELEUZE; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e 

esquizofrenia. vol 4. Trad: Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 42-43. 
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Onde? Quando? Com quem? - no caso dos romances - e que, 

assumidamente aventureira, revela pontos fracos e pontos de não-saber, 

característicos das ficções.25  

 

Por essas e outras, esta concepção de pesquisa nos remete a certa 

fragilidade. Longe de ser negada pela atmosfera acadêmica que atravessa 

uma tese, deve ser entendida como a exposição de latitudes e longitudes 

que façam os conceitos plásticos o bastante para serem invadidos pela 

experiência e pelos acontecimentos, no sentido de apontar traçados sem 

propriamente definir mapas. E também, no sentido de perdurar com as 

questões, viver nelas e com elas.  

 

Ainda que seja inevitável, a turbulência desses movimentos é amparada 

por encontros, estofos e afetos teóricos que norteiam as linhas 

cartográficas e que recortam o pensamento para suas apresentações. 

Dessa forma, esta escrita é habitada por várias vozes. Permeada pelo 

princípio de multiplicidade26, seus resultados não são produzidos por um 

eu, sequer por diversos, mas sim por inúmeras linhas, algumas 

segmentadas, outras multiplicadas, um agenciamento que abdica daquilo 

que reside no pessoal e assume a constituição de um plano múltiplo.  

 

Assim, a presença viva do pensamento de Gilles Deleuze, Felix Guattari, 

Suely Rolnik, Peter Pál Pelbart e Luis Orlandi, se conecta com outras 

vozes. Nossos traçados se fazem também na companhia de autores que 

abordam o corpo e a moda, assim como Michel Foucault, Patrice Bollon, 

Jurandir Freire Costa, Denise Bernuzzi de Sant’Anna, Rosane Preciosa e 
                                                                    

25 DELEUZE, 2006, p.18. 

26 Quando escrevem juntos, Deleuze e Guattari esclarecem que não se trata de duas pessoas, mas de várias: 

“fomos ajudados, aspirados, multiplicados” ou ainda, “não trabalhamos juntos, trabalhamos entre os dois.” 

DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16.  
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Peter Stalybrass, entre outros. Nessa configuração, encontram-se 

pessoas, movimentos e linhas teóricas de modo que a abordagem das 

políticas do vestir operem em movimento z, conectando o vestir esquizo 

de Jardelina da Silva, o vestir entremeado pelos vetores da moda 

contemporânea, o vestir ligado aos fluxos afetivos de Cristiana Guerra e 

o vestir inflexionado pelos artistas Steven Cohen, Lenora de Barros, 

Andrea Zittel, Marcelo Cidade e Marilá Dardot.  

 

Jardelina da Silva27 - personagem que convoca teorias, problematizações 

e experimentações do pensamento - instaura conceitos, como um raio. 

E os faz fugir, como mosca. É ela quem dispara ziguezagues, ângulos, 

distâncias e aproximações. Dessa forma, aquilo que se configura como 

expressão desses movimentos já não se localiza mais apenas num corpo 

ou em outro, em Deleuze ou em Silva, em Guattari ou em Guerra, nem 

nos outros sobrenomes que assinam as referências bibliográficas. Nesse 

contexto, o sobrenome Mesquita só faz sentido diante da questão de 

Rolnik28, a respeito daquilo que meu corpo vibrátil29 rastreou no corpo 

de Silva e da contaminação entre nossos corpos e os corpos teóricos. 

Todos esses nomes assinaram um documentário e dispararam recortes 

enviesados das políticas do vestir. O que se dá nos encontros desses 

muitos tem a ver com “quebrar todo círculo em prol dos polígonos”30, 

                                                                    

27 Jardelina é tema do projeto de pesquisa para roteiro de videodocumentário Roupa-território de existência: 

Jardelina da Silva e sua assinatura no mundo, premiado pelos Rumos Visuais Itaú Cultural/2001 – São Paulo/SP. 

Consiste numa investigação sobre a potência do vestuário, por meio das radicais manifestações da personagem. 

Parte da pesquisa e coleta de imagens foi realizada no ano 2000. O roteiro foi escrito em agosto de 2002. O 

documentário Jardelina da Silva: eu mesma, foi finalizado em janeiro de 2006, integra esta tese e será abordado no 

próximo capítulo.  

28 Orientação com a Prof Suely Rolnik em 22\11\2006 no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade. 

PUC/SP. 

29 O conceito de corpo vibrátil será trabalhado no capítulo seguinte. 

30 DELEUZE; PARNET, 1998, p.27. 
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explodir linhas, enviesar proposições, assinar Jardelina, assinar todos nós, 

assinar z.  

 

Finalmente, para seguir nosso ziguezague, é importante ressaltar que a 

produção de distâncias a partir de um conceito não deve ser 

compreendida de modo a gerar uma “identidade de contrários”. Deleuze 

propõe uma distância positiva dos diferentes: não mais identificar dois 

contrários ao mesmo, mas afirmar sua distância como o que os relaciona 

um ao outro enquanto ‘diferentes’.”31 Na companhia de Nietzsche, 

Rolnik também nos aponta o princípio do cartógrafo como 

“extramoral”: um princípio vital, “cujo parâmetro se pauta na expansão 

da vida, o que o obriga a estar sempre mudando de princípios, 

discriminando graus e potências que garantam a dimensão criadora da 

vida.32 

  
Nesse sentido, os atributos conferidos ao verbo cartografar devem ser 

compreendidos também como premissa para a conjugação de outros 

tantos verbos convocados nesta tese. No infinitivo, eles nos garantem a 

possibilidade de sua própria dispersão. São disparos, acontecimentos, 

fluxos delineadores de procedimentos.  

 

Primeiramente, apresentaremos os verbos que permeiam o método de 

Jardelina da Silva: vibrar, exprimir, cortar–costurar-fazer fugir, 

vestir-devir, despachar e registrar-criar território33. 

Introduzidos pela narrativa do processo de pesquisa e roteirização do 

                                                                    

31 DELEUZE, 1974, p.178. 

32 ROLNIK, 1989, p 70-71. 

33 Devo à Flávia Liberman, companheira de percurso no doutorado e colega nos grupos de orientação, a indicação 

para tormar o método de Jardelina da Silva a partir dos verbos no infinitivo. Para conhecer os procedimentos de 

Liberman ver LIBERMAN, Flavia. Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional. Tese de 

doutorado. PUC/SP, 2007. 
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documentário Jardelina da Silva: eu mesma e precedidos por uma 

abordagem da lógica esquizo, eles serão guias daquilo que Silva nos 

auxilia a tornar visível nesta pesquisa. Estes verbos compõem o 

movimento subseqüente a este ziguezague, a primeira parte desta tese, 

finalizada por um traçado sobre o estilo Jardelina. 

 

A noção de estilo nos encaminha à segunda parte: uma cartografia da 

moda, realizada a partir da ênfase colocada neste vetor. O império do 

estilo percorre uma configuração de nosso contemporâneo, a partir de 

aspectos tais como o privilégio do corpo como locus de constituição 

subjetiva e os diversos discursos que tornam o estilo um operador tão 

fortalecido quanto esvaziado.  

 

Na seqüência, a proposta da terceira parte é percorrer fluxos de 

sentido que atravessam relações entre corpos e roupas. Para tanto, 

Cristiana Guerra34 é nosso horizonte e apresenta um ziguezague entre a 

radicalidade de Jardelina e o império do estilo. Suas falas, assim como as 

vozes que ressoam em torno de sua imagem pontuam as expressões 

verbais de nossos trajetos: ser estilista de si mesma, fazer suas 

escolhas, mostrar fascinação pelo aparentemente fútil; 

combinar com você, mostrar sua forma de ver a vida; 

olhar no espelho, pintar um novo auto-retrato; e 

fotografar explicitam atravessamentos de instâncias assim como o 

mercado, a memória, a afetividade e a criação de enredos. 

 

Por fim, nossos ziguezagues de saída trazem para a cena obras de 

artistas que lidam – ainda que pontualmente – com os fluxos 

vestimentares. Esta convocação termina por desenhar uma espécie de 
                                                                    

34 Autora do blog www.hojevouassim.com.br, explorado na terceira parte desta tese. 
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transversal entre os verbos do método Jardelina e os verbos de Guerra, 

ao mesmo tempo que atravessam alguns operadores da moda 

contemporânea. O último movimento z percorre as expressões vibrar 

o aparentemente fútil, fazer fugir auto-retratos, 

acinzentar o território, despachar a expressão e vestir o 

afeto, diagonais verbais que apontam saídas situadas na arte, como 

inflexões nos ângulos pelos quais se deu nosso trajeto. Elas nos 

interessam, justamente, por nos permitir permanecer na questão. 

Seguimos. 
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Parte 1  
 

Jardelina da Silva e sua assinatura no mundo 
 
 

 
1.1 – Jardelina da Silva, eu mesma 

 
 

“Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem 
uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação 
entre território e a terra.”35 
 
“Quem pensa, mente.”36 

 
Desde a primeira vez que me deparei com suas imagens37, Jardelina da 

Silva foi puro disparo. Sobre uma mesa de redação, onde uma equipe 

trabalhava na escolha de fotografias, vi alguns de seus retratos. Figurinos 

absurdos, maquiagem exagerada, penteados esquisitos, expressões 

cênicas, poses de modelo e uma composição de objetos insólitos me 

apontavam verbos e movimentos: um curioso ir e vir entre si própria e 

o mundo; um transitar entre vestir, agir e ser; um exagerar, um escapar, 

um exprimir, um desafiar, um registrar para se desmanchar, um 

processar sem fim.  

 

                                                                    

35 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O que é a filosofia? Trad: Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1992, p.113. 

36 SILVA, Jardelina. As citações de Jardelina da Silva - principal voz deste capítulo - permanecerão sinalizadas por 

“aspas”, sem créditos bibliográficos. A gramática permenecerá fiel ao modo como ela se expressava e manterá os 

erros gramaticais originais. 

37 Alguns retratos de Jardelina da Silva integram o quarto capítulo da dissertação: MESQUITA, Cristiane. Incômoda 

Moda: uma escrita sobre roupas e corpos instáveis. PUC/SP, 2000. 
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O conjunto me revelava uma poética singular de composição da 

aparência e me instigava a pensar sobre modos de relação a si e modos 

de relação com o outro, a partir de um modo de existência que 

privilegia o corpo como cenário e o vestir como estratégia. Desde 

aquele momento, não tive dúvidas quanto à capacidade daquela mulher 

em instaurar, com a aparência, algo daquilo que eu vinha coletando e 

articulando nas investigações em torno da idéia de roupa-território de 

existência.  

 

A reportagem realizada por Deborah de Paula Souza38 multiplicou os 

sentidos das imagens. Afirmações de Jardelina assim como: “não gosto 

de roupa de butique, quando ganho alguma, recorto e recosturo tudo”; 

“detesto vestido largo de velha, prefiro os tecidos brilhosos e as cores 

alvoroçadas, corto meu próprio cabelo e gosto de penteado esfarelado”; 

e, “para mim só serve aquilo que eu posso assinar”, se compunham com 

construções do tipo “a cigana usa batom e tudo quanto é pintura, ela 

nunca larga a moda dela nem acompanha a moda de ninguém. Eu nem 

sabia que a cigana era eu” e "João comprou batom e me deixou usar as 

minhas roupas do jeito que eu queria. Aí eu peguei amor a ele. Chegasse 

o homem mais rico do mundo e eu não queria porque aí ele deixou eu 

ser". O conjunto estampava um modo singular de lidar com vestidos, 

brilhos, cabelos, maquiagens e modelos. A matéria também revelava que 

cortar, costurar e se vestir eram ações encaradas por Jardelina como 

missões capazes de solucionar problemas do mundo, provocar mutações 

e alterar a realidade. 

 

                                                                    

38 SOUZA, Deborah de Paula. A guardiã do mundo. Revista Marie Claire nº 102, setembro. São Paulo: Editora 

Globo, 1999, p 44-47. Também disponível em: <http://marieclaire.globo.com/edic/ed102/report_jardelina1.htm>. 

Acesso em: 08 jul. 2008. 
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Movida por uma certa obsessão que me aproxima de fluxos 

vestimentares que agitem o pensamento e problematizem as ligações 

desta dimensão da existência com a criação, mantive - ainda que latente - 

o desejo de conhecer Jardelina de perto. Foi esta curiosidade que me 

conduziu, em algum momento do ano de 2001, à inscrição de um 

projeto no programa Rumos Itaú Cultural Cinema e Vídeo, promovido pelo 

Instituto que premiava pesquisas para roteiros de documentário. O 

resultado me surpreendeu no segundo semestre, quando Jardelina foi 

contemplada. Suas imagens absurdas e uma breve narrativa de sua 

história - e não propriamente minha experiência com documentários39 - 

foram, certamente, as responsáveis pela conquista. 

 

Com a verba disponibilizada pelo programa, convoquei meus parceiros40 

no projeto Roupa-território de existência: Jardelina da Silva e sua assinatura 

no mundo, para a viagem que teve início em fevereiro, carnaval de 2002. 

O principal objetivo da permanência de dez dias em Bela Vista do 

Paraíso – cidade com cerca de 15.000 habitantes, localizada no norte do 

Paraná – era coletar imagens e conhecer as histórias daquela mulher. A 

disponibilidade em se contaminar pelas lógicas de Jardelina, de modo a 

fazer delas um mote para aproximações, olhares e enquadramentos, 

poderia fazer com que o roteiro fosse, posteriormente, conduzido pela 

perspectiva da própria personagem. O interesse por suas relações com a 

costura, suas vestimentas e suas centenas de fotografias seria a primeira 

estratégia de aproximação.  

 

                                                                    

39 Resumida a uma parceria com Kiko Goifman no roteiro e com Malu Pedrosa na direção de Mas isto é moda? 

Sentidos do vestir contemporâneo (90min. VHS - PaleoTV – 1998). 

40 Deborah de Paula Souza, jornalista e poeta; Lucas Bambozzi, videoartista; e Rubens Pileggi Sá, artista plástico e 

fotógrafo, morador de Bela Vista do Paraíso e amigo de Jardelina da Silva.  
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Vale dizer que este olhar tinha também uma intenção de abordagem 

nômade - povo para quem não importa passado nem futuro, nem de 

onde vem nem para onde vai, mas as relações que se criam em cada 

território que passa a habitar. Isso nos garantiria alguma distância de um 

percurso pedagógico ou historicista e uma aproximação daquilo que 

Deleuze e Guattari apontam como “sacudir e desenraizar o verbo ser.”41 

A condução da investigação deveria ser mais geográfica do que 

cronológica, a captação de imagens seria permeada pelos afetos e 

sensações - não necessariamente lineares, tampouco previsíveis - de 

modo a privilegiar o “devir-presente”42 que pode se constituir no 

exercício de uma memória a-histórica, que, sem pudores, avança pelo 

passado e retrocede futuros. Nesse sentido, não caberia uma coleta de 

dados históricos ou um critério de veracidade. A equipe se disporia às 

entradas pelo meio, às diagonais e aos movimentos de contigüidade do 

tipo e, e, e… Em outras palavras, seríamos conduzidos pelas conjunções 

compostas por Jardelina, da maneira como ela fosse se apresentando nas 

gravações. 

 

De antemão, o que sabíamos dela era fruto da reportagem da revista e 

de algumas breves conversas com o artista plástico Rubens Pillegi de 

Sá43. Jardelina da Silva era migrante de origem sergipana, viúva, 

costureira, analfabeta e vivia sozinha, embora sua casa fosse localizada 

em terreno conjugado com a casa de um de seus filhos, nora e netos. Ela 

se sustentava com os rendimentos de uma pequena aposentadoria, 

deixada pelo marido. Naquele ano de 2002, tinha 73 anos e uma história 
                                                                    

41 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Trad. Aurélio Guerra e Célia 

Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34. 1995, p. 37.  

42 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Pauilo: Editora Escuta, 1998, p. 

33. 

43 Artista plástico e fotógrafo, morador de Bela Vista do Paraíso e amigo de Jardelina, acompanhou e documentou 

diversos momentos da vida e da produção de Silva. 
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que incluia várias internações em hospitais psiquiátricos – segundo ela 

própria, cerca de 30 vezes – e algumas detenções na penitenciária, numa 

das quais, foi vítima de estupro. Nos últimos 15 anos, não havia sido 

internada nem presa e não fazia uso regular de nenhuma medicação. 

Neste período, havia começado a costurar suas próprias roupas e a 

realizar, frequentemente, performances pelas ruas da cidade. Essas 

aparições, invariavelmente terminavam no Foto Pan44 – local onde 

registrava metodicamente suas composições, as quais chamava de 

“despachos". No pequeno estúdio nos fundos da loja de fotografia, 

Jardelina compunha cada cenário com objetos cuidadosamente 

escolhidos para construir os enredos que despachava. Depois 

posicionava seu corpo, nu ou vestido por uma cuidadosa combinação 

entre roupas, sapatos, acessórios e maquiagem, e assim cada “missão” 

era fotografada. Para Pillegi, ela era uma artista, a quem ele dirigia a 

atenção de sua câmera fotográfica e suas próprias inquietações artísticas. 

 

Estas primeiras informações me sugeriam que seus vestíveis revelavam 

uma escuta muito particular, curiosamente próxima das políticas que 

conduzem as relações estabelecidas em torno da aparência, na 

contemporaneidade: o hiperinvestimento no corpo, o privilégio do 

verbo vestir sobre outros componentes subjetivos, o desejo de 

visibilidade, o exercício de composição de estilos. Ao mesmo tempo, a 

radicalidade com a qual Jardelina operava esses vetores produzia um 

distanciamento singular dessas mesmas lógicas. Esta geografia, seria capaz 

de instalar férteis questões em minha investigação do campo da moda, 

setor incansável em avalisar os vetores anteriormente mencionados e 

                                                                    

44 Pequena loja de fotografia de propriedade de Marcos Bejora e Cida Bejora, ambos fotógrafos, autores das 

imagens solicitadas e dirigidas por Jardelina. 
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operar as mais velozes capturas de todo e qualquer ponto de 

heterogeneidade ou exterioridade, ainda que radicais.45 

 

Em torno desses cruzamentos, ressoavam diversas vozes, em especial, 

aquela bordada por outro sergipano, o artista Arthur Bispo do Rosário 

que viveu a maior parte de sua vida internado na Colônia Juliano Moreira 

(RJ) e ali criou todo um conjunto de obras, entre elas, o “Manto da 

Apresentação”: 

 

O pano de fundo era um cobertor avermelhado usado como tela para que 
ali pudesse rastrear réplicas do universo, […] espécie de mortalha sagrada 
que bordaria durante toda a vida para vestir no dia da apresentação, no 
Juízo Final, na data de sua passagem. […] Ele se esforçou por bordar 
miniaturas da existência na Terra em coloridas e delicadas imagens e 
todos os nomes das pessoas que ele julgava merecedoras de subir, de 
carona, rumo ao além.46  
 

Ressoava a voz de Flávio de Carvalho, artista plástico e arquiteto, que 

escreveu sobre moda na década de 1950:  

 

Nos estados agudos do indivíduo que alcança o limiar de um mundo 
próprio, aparecem as sobrevivências compensadoras graciosamente 
apoiadas no ornamento e no desejo de criação. Encontramos 
pateticamente, nas ruas de toda parte, exemplares de homens e mulheres 
que perderam o controle de seus desejos e das suas angústias e que se 
apresentam vagando pela rua, discursando histericamente para um 
público, às vezes imaginário. Exibem profuso aparato e ornamento, 
cobrem-se de flores e fitas e cores e panos diversos que se desdobram, 
agradavelmente. Marginais descontrolados que falam a um mundo próprio, 
o mundo da loucura e do sonho. São estes os detentores da grande 
imaginação e da grande moda. São os supremos criadores da fantasia 
humana... E tão desprezados pelo povo que passa.47  

 

Por fim, reverberavam as palavras de Deleuze e Guattari, sobre os 

movimentos de territorialização e desterritorialização:   

                                                                    

45 Linhas de fuga e reterritorializações no campo da moda são abordadas em: MESQUITA, Cristiane. Incômoda 

moda: uma escrita sobre roupas e corpos instáveis. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2000. 

46 HIDALGO, Luciana. Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1996, p. 26 e 

149.  

47 CARVALHO, Flávio. A Moda e o Novo Homem. Coletânea de artigos publicados no Diário de São Paulo de 

março a outubro de 1956. São Paulo: Edição Miguel Paladino. Modos da Moda, 1992, p.1-2. 
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Há toda uma arte das poses, das posturas, das silhuetas, dos passos e das 
vozes. […] Se for preciso, tomarei meu território em meu próprio corpo, 
territorializo meu corpo: a casa da tartaruga, o eremitério do crustáceo, 
mas também todas as tatuagens que fazem do corpo um território.48 

 

A “grande imaginação” - palavras de Carvalho - materializada pelos 

dispositivos ligados à aparência, a vida bordada num manto ou o 

“território tomado no próprio corpo” - belas imagem convocadas por 

Bispo do Rosário, Deleuze e Guattari - fazem parte de muitos dos 

universos nos quais circulam gente de rua, gente amalucada, gente 

desgarrada das lógicas do mercado. Essa gente que vai se vestindo - não 

sem critérios - com os aparatos que a vida apresenta, inventa sentidos, a 

partir das mais difusas lógicas que variam da proteção à ornamentação. 

Entretanto, a possibilidade de pensar a moda na companhia de Jardelina 

era também reforçada pela marcação de uma diferença conceitual49, 

localizada em sua ação de fotografar cada uma de suas vestimentas. Ou 

seja, a radicalidade do seu vestir, que já teria por si só uma potência 

conceitual, era reforçada pela exigência daquela fotografia de sua própria 

moda, daqueles avessos às propostas das passarelas, daqueles estilos 

impertinentes, daquelas imagens para ninguém tomar como modelo, 

daquelas narrativas insensatas para vestidos e saias e tops e chapéus. O 

conjunto garantia, efetivamente, a produção de um lugar para 

aproximações e distanciamentos.   

 

Assim seguimos, chegando a Bela Vista do Paraíso, mês de fevereiro, ano 

de 2002, largada do processo de concepção do roteiro e realização do 

documentário Jardelina da Silva: eu mesma, que compõe esta tese. Do 

                                                                    

48 DELEUZE, 1997, p.128. 

49 Deleuze atribui qualidades ontológicas à diferença conceitual: ela é produtora, é um predicado que, ao mesmo 

tempo constituinte daquilo que está a diferenciar. DELEUZE, Giles. Diferença e repetição. Trad: Luis Orlandi e 

Roberto Machado. São Paulo: Editora Graal, 2006, p.59-60. 
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quinto andar de um dos dois prédios da cidade - onde a equipe se 

hospedou - se avistava o horizonte da cidade nos sentidos norte, sul, 

leste e oeste, delimitado pelas terras de grandes proprietários da lavoura 

de soja. A breve experiência no cotidiano de uma cidade tradicionalista e 

convencional possibilitou o vivenciar das diversas tensões produzidas 

pela presença e ação de Jardelina da Silva. Algumas conversas entre os 

membros da equipe foram sistematicamente captadas em áudio, 

contribuindo assim para a apreensão do processo e a criação de 

estratégias que pudessem potencializar mais e mais a personagem. 

 

A câmera se aproxima do alpendre de uma pequena casa. No jardim, 

uma árvore está decorada com papel, plástico, sacos de mercado, 

laminado dourado. Um retalho de tule branco ata a árvore à casa. Atrás 

do varal apinhado de roupas coloridas, uma mulher segura um espelho e 

passa baton vermelho nas maçãs do rosto. Ela sorri, quando percebe a 

chegada de quatro pessoas que carregavam duas câmeras de vídeo, um 

microfone e uma câmera fotográfica. Rapidamente interrompe sua 

maquiagem, irrompe uma risada, duas gargalhadas, uns gritos de boas 

vindas, levanta-se e nos recebe.50  

 

A primeira visita à casa de Jardelina aconteceu sem aviso prévio. Ela não 

foi comunicada sobre a chegada daquele grupo de pessoas, imbuídas do 

desejo de conhecê-la, permanecer com ela, capturar sua imagem, abrir 

seu guarda-roupas, observar, perguntar e se contaminar de sua 

percepção de mundo e de seus afetos. Sua reação diante da proposta de 

ser a principal personagem de um documentário – palavra que 

                                                                    

50 Cenas transcritas fazem parte do documentário Jardelina da Silva: eu mesma (Direção: Cristiane Mesquita. 

55min. DVD, Diphusa, 2006), integrante desta tese, assim como dos relatórios de pesquisa e estrutura de roteiro 

entregues ao Instituto Itaú Cultural.  
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pronunciava “documental” – foi bastante receptiva, ainda que, 

provavelmente, ela não compreendesse as particularidades de tal 

abordagem. Nosso modo de tentar marcar uma diferença entre nossa 

presença e a vinda anterior da equipe da rede SBT51, foi pontuado logo 

de início, ao ressaltarmos nossa intenção de conhecer aquilo que ela 

decidisse nos mostrar e ouvir livremente seus relatos. Esta diferença 

deveria justamente expressar a compreensão geográfica do 

documentário: um lugar, um campo de ação, um terreno de aberturas e 

possibilidades para ultrapassar fronteiras entre verdades e mentiras. Em 

outras palavras, nosso interesse abarcava tudo aquilo que irrompesse de 

sua realidade, mas também de suas ficções e fabulações particulares. 

 

No decorrer do processo, foi notável o estabelecimento de um pacto. A 

interação de Jardelina com cada um dos integrantes se deu de forma 

intensa e calorosa. Sua disponibilidade e intenções variavam de maneira 

curiosa, na medida em que decidíamos aparecer em sua casa juntos ou 

separadamente, para que também se criassem situações inesperadas. Na 

maioria das tomadas, Silva dirigiu a equipe conduzindo as decisões sobre 

o que gravar e sobre como aconteceriam as captações. Parte das 

imagens foi gravada por ela mesma que, de câmera na mão, fez seu 

“jornal falado”, descrevendo trabalhos, vestimentas, fotografias e 

narrando passagens de sua vida. Em suas próprias palavras: “é a mão de 

Jardelina que dirige esse documental.” “Quem dirige a reportagem é a 

minha voz.”  

 

Ao longo dos dez dias, seguiram-se vários outros encontros, 

previamente programados ou não. Jardelina mostrava sua casa, seu 

                                                                    

51 O extinto Programa do Ratinho (TV SBT, São Paulo) enviou equipe de gravação para realizar reportagem com 

Jardelina da Silva, cerca de um ano antes deste projeto começar a acontecer. 
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quarto, seus guarda-roupas e baús, cheios de objetos, tecidos, roupas, 

sapatos, acessórios, perfumes, maquiagens e fotografias e desfiava 

incessantemente os relatos que costuram os sentidos de suas invenções 

e de seus "despachos": “eu escuto o mundo. Não sou eu quem falo. É o 

mundo que fala em mim.” Seu ambiente usual – a casa e a rua onde vivia 

– foi registrado todos os dias: jardim, varanda, sala, quarto e cozinha, 

eram lugares nos quais Jardelina interferia cotidianamente, utilizando-se 

de uma diversidade de linguagens e técnicas, assim como costura, 

bordado, pintura, colagem, amarrações e rabiscos. Num dos dias de 

gravação, recebeu a equipe com a varanda decorada por diversos 

tapetes e panos de prato, pendurados como estandartes. A mesa da 

varanda, sobre a qual ela organizou diversos alimentos, era cenário para 

uma narrativa sobre a origem do mundo, “segundo o diabo”: sacos de 

arroz, farinha, macarrão, manga, maxixe, quiabo e coloral. Os três 

últimos elementos seriam, respectivamente, “a primeira buceta, a 

primeira rola e o primeiro sangue”.  

 

Em outros momentos, decidiu levar a equipe para visitar lugares como o 

cemitério, o fórum, a loja de tecidos, a delegacia de polícia, a corretora 

de imóveis, o supermercado, a funerária e o Foto Pan. Combinava 

horário, local e trajetos, propondo realizar aquilo que definia por fazer 

junto aos "jornalistas", assim como passou a nomear o grupo, ainda que 

esclarecida da diferença que pontuava o projeto que levava seu nome.  

 

A câmera potencializou sua ação, uma vez que, segundo ela, ser 

registrada fazia parte de sua “missão”. Qualquer divulgação de sua 

imagem para "outras pessoas e para o governo", seria de grande auxílio 

para "salvar o Brasil e o mundo". Assim, Jardelina se empenhou em 

recuperar momentos cruciais de sua trajetória, repetir “despachos” que 
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já haviam sido realizados, relatar versões e acontecimentos relevantes de 

sua história e da história do mundo, assim como descrever 

minuciosamente fotografias e roupas que refletiam missões específicas. 

 

A permanência da equipe em Bela Vista do Paraíso, propiciou o 

exercício de uma pesquisa processual e condensada num período pré-

definido. A consistência da captação foi intensificada pela “direção” de 

Jardelina que, preocupada em revelar o máximo sobre suas vivências e 

mostrar o maior número de realizações a serem transmitidas pela 

“reportagem”, avançava horas seguidas de gravação e levava o grupo à 

exaustão. Ela se exibiu intensamente, produzindo cerca de 20 horas de 

imagem e áudio, além de dez filmes fotográficos, de modo a nos 

apresentar seus modos de existência, intensivamente centrados na 

aparência. O material bruto foi a base para o roteiro de edição do 

documentário, estruturado em sete blocos temáticos na seguinte 

composição: Planeta; Letra; Eu mesma; Salão eu; Trabalho; Amor; e 

Descanso. Os blocos Eu mesma e Salão eu vão mais diretamente ao 

encontro às propostas desta tese. Contudo, ressoam com as outras 

temáticas do universo jardeliniano, de modo que suas letras, seu amor e 

seu descanso, tecem uma rede de sentidos para a compreensão de seu 

incessante trabalho no planeta.  

 

Jardelina da Silva morreu no dia 03 de agosto de 2004. Pileggi descreveu 

alguns de seus últimos momentos: “foi velada num dia azul e quente, em 

Bela Vista do Paraíso. À medida que sua saúde se agravava, Jardelina foi 

apagando vestígios de sua existência, desfazendo costuras de suas 

roupas, arrancando lantejoulas, desamarrando nós, rasgando fotos e 
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queimando objetos. Suas últimas palavras foram: ‘queima tudo Agenor!” 

fazendo um pedido a seu irmão, já falecido.”52  

 

Ela se foi sem ter assistido o documentário, editado ao longo do ano 

seguinte e finalizado em janeiro de 2006. Seguimos portanto, tomando 

esta tese como mais uma reverberação de seu trabalho: “Eu estou 

fazendo o mundo na reportagem. É a minha prova das dores que eu 

passo [...] Vai Cristiane, leva minha voz pro planeta.” 

 

                                                                    

52 Texto final do documentário Jardelina da Silva: eu mesma (Direção: Cristiane Mesquita. 55min. DVD, Diphusa, 

2006), integrante desta tese. 
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 1.2 - Esquizo Jardelina  

 
“Quer que eu falo a verdade? A doença eu não sofro na doença.” 

 

As vozes e procedimentos de Jardelina da Silva encarnam esta tese como 

um “ponto de vista”, lugar de encontro entre “personagem conceitual e 

figura estética”53, entre potência de conceito e potência de afectos e 

perceptos. A um ponto de vista, é necessário que ele não seja um juízo 

teórico, nem uma perspectiva sobre alguma coisa, mas que ele “seja ele 

mesmo a coisa ou que a coisa pertença ao ponto de vista”54.  

 

Na perspectiva que Deleuze e Guattari nos abre para pensá-los, o 

personagem conceitual, “pode fazer do absurdo a mais alta potência do 

pensamento. Ele não aceitará simplesmente as verdades da História, nem 

se preocupará com o compreensível, com o verossímel, com as 

evidências. Ele se encontra numa zona perdida e fluida e tem contornos 

irregulares. Ele existe em trânsito, indo do plano pré-conceitual ao plano 

conceitual, e vice-versa”55. Moldar um conceito sobre a “matéria viva”56 

Jardelina, implica basicamente em conhecer o modo como ela 

mergulhava no caos e se incumbia de encarar equações para montagem 

de um diagrama de ação, de conduzir flechadas intensivas aos planos 

materiais e de transformar transbordamentos afetivos em 

materializações físico-espaciais.  

 

Assim, vale ressalvar que esse olhar para um ponto de vista, trazido por 

Deleuze na companhia de Leibniz, se compõe com uma abordagem de 

Nietzsche. Eles nos encaminham a pensar o “ponto de vista” aberto, de 
                                                                    

53 DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 87. 

54 DELEUZE, 2006, p. 94. 

55 DELEUZE, 1992, p. 83-86. 

56 Ibid, p.108. 
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modo que cada termo pode tornar-se também um meio para ir até um 

outro ponto. Nesse sentido, o ponto de vista funciona também como 

uma disjunção que, no entanto, não se presta a criar separações, mas 

sim como meio de comunicação entre divergentes.57 

 

Seguindo essa linha de pensamento, tomaremos Jardelina da Silva como 

uma figura irredutível a um tipo psico-social ou a uma personalidade 

psiquiátrica. Ela é um acontecimento58 e nenhuma listagem de seus 

traços, nenhum diagnóstico psicopatológico, nenhuma medida relativa 

aos parâmetros que, supostamente, delimitam a normalidade nos 

interessam nesta tese. Não está em pauta nenhum intuito de explicá-la, 

categorizá-la ou mensurá-la. Como um ponto de vista, ela é tomada em 

si e não em relação a um plano conferido à razão59. Ela não é uma 

metáfora, mas a delimitação de um modo de funcionamento capaz de 

delinear proximidades e distâncias. Ela é a própria explicação e constitui 

uma geografia de contornos tão irregulares quanto radicais, de modo 

que possa ser tomada, ela mesma, como conceito.  

 

Dessa forma, ainda que, não categorizada, vamos pensá-la “esquizo”, nos 

parâmetros que Deleuze e Guattari conferem ao termo. As relações e 

limites entre esquizofrenia e capitalismo60 fazem parte de uma intensa 

                                                                    

57 DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad: Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974, p. 

179-180. 

58 “Os tipos psicossociais são históricos, mas os personagens conceituais são acontecimentos.” DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p.143. 

59 Referência a Michel Foucault cuja pesquisa e obra ressaltam o fato de que “a loucura é historicamente 

construída, assume diferentes sentidos em diferentes momentos e está sob o olhar da razão, não sendo 

propriamente seu inverso, mas existindo apenas “em relação à razão”. FOUCAULT, Michel. História da loucura na 

Idade Clássica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992, p.184. 

60 Sobre parâmetros que problematizam as relações entre a psiquiatria, a psicanálise e o capitalismo, Deleuze e 

Guattari construíram juntos O anti édipo, obra na qual problematizam a perspectiva psicanalítica para o 

funcionamento do inconsciente e colocam em cheque alguns procedimentos de ambas as áreas que reduzem os 
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produção de questionamentos dos autores sobre uma maneira 

reducionista de pensar o inconsciente. Nesse sentido, eles apontam o 

esquizo como aquele que marca um diferencial no agenciamento de 

fluxos, distinto dos modos capitalísticos de codificação das chamadas 

“patologias psíquicas” e da própria concepção da subjetividade. A partir 

de uma complexa tecitura conceitual, Deleuze e Guattari aproximam a 

paisagem esquizo das zonas de intensidade, de modo a trazê-la à tona 

como um modo singular de atravessamento de fluxos, no qual instâncias 

universais, assim como natureza e história, frequentemente pedem 

passagem: “Apenas faixas de intensidade, potenciais, limiares e 

gradientes. Experiência dilacerante, demasiado emocionante, pela qual o 

esquizo é o mais próximo da matéria, de um centro intenso e vivo da 

matéria.”61 Nesse sentido, o esquizo não é tomado como um depositário 

de sintomas, mas como uma configuração, um campo de forças que, 

entre outros aspectos, é delineado por uma forma singular de 

enunciação62 de espacialidades, temporalidades, um modo específico de 

funcionamento da subjetividade: “Parece que tudo se mistura nesses 

devires, passagens e migrações intensas, toda essa deriva que remonta e 

desce o tempo – países, raças, famílias, denominações parentais, 

denominações divinas, denominações históricas, geográficas e até mesmo 

notícias policiais.”63  

 

Os autores nos propõem uma distinção fundamental entre o esquizo 

tomado enquanto “entidade clínica” - aquela dita esquizofrênica, 

marginalizada, congelada em seus processos de fluxo e condenada à 

                                                                                                                                                                                                  

fluxos esquizo, assim como as neuroses, à composição edipiana. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O anti-édipo: 

capitalismo e esquizofrenia. Trad: Georges Lamazière. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976.  

61 Ibid., p. 36. 

62 Ibid., p. 40. 

63 Ibid., p. 113. 
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clausura psiquiátrica, tornada um “trapo autista, separado do real e 

cortado da vida”64 - e o esquizo encarado como “processo”, passagem 

para fluxos que se aproximam de um potencial revolucionário, 

considerando-se as determinações sociais e políticas do termo: […] o 

que é o esquizo, senão primeiramente aquele que não pode mais 

suportar ‘tudo isso’, o dinheiro, a bolsa, as forças da morte […] Os 

valores, morais, pátrias, religiões e certezas privadas?”65  

 

Jardelina da Silva afirma66, sobre os comentários que por vezes escuta 

dos transeuntes de Bela Vista do Paraíso: “quanto mais eles dizem que 

eu sou louca mais Nosso Senhor diz 'grita minha filha, grita'...” e nos 

lembra uma passagem de Guattari, na qual ele se refere à opção da dupla 

pelo ponto de vista esquizo:  

 

[…] Havíamos tomado como referência o desejo em um de seus estados 
mais críticos, mais agudos: o do esquizofrênico. E o esquizo, que pode 
produzir alguma coisa, aquém ou além do esquizo internado, adestrado 
pela química e pela repressão social. Parece-nos que alguns 
esquizofrênicos exprimem diretamente uma decifração livre do desejo.67 

 

 O que pode tornar o esquizo-processo um esquizo-doente é, 

justamente, a parada forçada do fluxo de intensidade, ou sua continuação 

forçosamente enquadrada por processos sociais.68 Por que convocar a 

livre decifração de mundo de Jardelina? Por que contar com sua 

decodificação esquizo? Pelbart nos ajuda a responder, lembrando 

                                                                    

64 DELEUZE; GUATTARI, 1976, p. 37. 

65 Ibid., p. 433. 

66 A partir deste momento, o tempo verbal do presente será utilizado nas citações de Jardelina da Silva, uma vez 

que não se trata de relatar fatos que a personagem protagonizou, mas sim de trazer a tona alguns acontecimentos 

produzidos por ela, cuja localização cronológica não é relevante. 

67 DELEUZE, Gilles. Sobre o capitalismo e o desejo. In: A ilha deserta e outros textos (1953-1974). Org: David 

Lapoujade e Luiz B. Orlandi. Trad. Luiz B. Orlandi e outros. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 2006, p. 335. 

68 DELEUZE; GUATTARI, 1976, p. 460. 
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também que a subjetividade esquizo se processa mais por distâncias e 

aproximações do que por vínculos69:  

 

O esquizo está presente e ausente simultaneamente, ele está na tua frente 
e ao mesmo tempo te escapa, sempre está dentro e fora, da conversa, da 
família, da cidade, da economia, da cultura, da linguagem. Ele ocupa um 
território mas ao mesmo tempo o desmancha, dificilmente ele entra em 
confronto direto com aquilo que recusa, não aceita a dialética da 
oposição, que sabe submetida de antemão ao campo do adversário, por 
isso ele desliza, escorrega, recusa o jogo ou subverte-lhe o sentido, corrói 
o próprio campo e assim resiste às injunções dominantes.70  

 

Para nosso enfoque, vale ressaltar um dos atributos do processo 

esquizo, aquele que implica fluxos de decodificação do mundo avessos 

aos modos capitalistas de organização, de funcionamento e de produção 

de subjetividade. Esse atributo nos coloca Jardelina como um ponto de 

vista ainda mais instigante. O fato dela não viver internada num hospital 

psiquiátrico, tampouco fazer uso de medicação, possibilita que seu modo 

esquizo se processe no âmbito da própria codificação. É assim que ela 

afirma sua particular costura: “eu falei, eu não acompanho modelo dos 

outros, é o meu que eu quiser fazer. Entendeu agora? E é tudo por 

minha cabeça. Entendeu? Eu vejo os modelos da Hebe, das meninas, mas 

não fico copiando o delas. Tudo é pela minha cabeça, pelo meu jeito. 

Agora se elas tem lá e dá no meu e se eu tenho cá também dá no delas, 

não tem jeito.” Avesso do avesso, sua particular forma de existir se 

produz justamente em torno de fortes vetores da subjetividade 

contemporânea. Ela concentra seus procedimentos em torno do corpo, 

utiliza dispositivos e operadores da moda, age num cenário urbano e 

afirma o contexto no qual os fluxos vestimentares são identificados 

                                                                    

69 Aula do Prof. Peter Pál Pelbart. PUC/SP, 27/09/2006. 

70 PELBART, Peter Pál. Biopolítica e Biopotência no coração do Império. In: Multitudes - Compléments de 

Multitudes 9. Disponível em: <http://multitudes.samizdat.net/Biopolitica-e-Biopotencia-no.html#nb3>. Acesso em: 15 

set. 2006.  
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como poderosas variáveis de constituição subjetiva71. Além disso, insiste 

no registro de sua imagem como estratégia para a reverberação de seu 

trabalho.  

 

Ainda que Jardelina descreva categorias para diferentes comprimentos 

de vestidos – “esse o godê-ponche, esse é longo, esse é Chanel, esse é o 

curtinho, que gosto mais” – nota-se que não são propriamente os 

referenciais formais  codificados pela moda aqueles que definem suas 

escolhas e suas recusas. Aquilo que ela “gosta mais” se origina em outras 

instâncias de sua existência, instâncias que poderiam ser tomadas nas 

adjacências dos diagnósticos psiquiátricos, e que na companhia de 

Deleuze e Guattari, nos garantem a invenção de um lugar de onde falar 

melhor, um lugar rizomático, que nos abre para uma multiplicidade de 

dimensões, aquelas que “ultrapassam a distinção entre a consciência e o 

inconsciente, entre a natureza e a história, o corpo e a alma […] são a 

própria realidade e não supõem nenhuma unidade, não entram em 

nenhuma totalidade e tampouco se remetem a um sujeito.”72 Pelbart 

novamente dialoga com nossa opção por esse lugar:  

 
[…] Por que fazê-lo na vizinhança da loucura? Por ser ela o campo das 
questões limítrofes, inapagáveis. É ali que se dá o entroncamento 
impensável entre a subjetividade, a cultura, a ruína, certos aspectos 
insólitos e todas as insubordinações desarrazoadas. […] Não se trata de 
‘usar’ o sentimento do louco para ‘fazer filosofia’, mas de infletir-nos a 

partir daquilo que o campo da loucura dispara e conturba em nós.73 
 

                                                                    

71 Abordaremos essas variáveis no próximo capítulo desta tese. 

72 DELEUZE, 1995, p. 8. Para os autores, um rizoma é uma espécie de “mapa aberto”: “conectável em todas as 

duas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente”. Op. cit., p. 22. 

Sobre a moda, vista sob a perspectiva do rizoma, ver MESQUITA, Cristiane. Incômoda moda: uma escrita sobre 

roupas e corpos instáveis. Dissertação de mestrado. PUC/SP, 2000. 

73 PELBART, Peter Pál. A nau do tempo-rei: 7 ensaios sobre o Tempo da Loucura. São Paulo: Imago Editora, 1993, 

p. 12. 
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A ligação de nosso ponto de vista com os fluxos vestimentares guiará 

nossos percursos. Para tanto, o método Jardelina será percorrido de 

modo a abrir e conduzir nosso trajeto, delineando uma geografia inicial 

de distanciamentos e aproximações. Os verbos no infinitivo disparam 

modos de funcionamento: vibrar, exprimir, cortar-costurar-

fazer fugir, vestir-devir, despachar e registrar-criar 

território serão percorridos em ação, em ziguezague com propostas 

teóricas que ressaltem a singularidade jardelínica de conjugação.  
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 1.3 - O método Jardelina  
 

 

  Vibrar 
 

“Pensamento mente, avoa de mentira. Por isso que eu enfrento o mundo, 
porque eu enfrento a voz e meu olho que vê.” 

 

O corpo de Jardelina é atravessado por diversos componentes orgânicos 

e inorgânicos, por cruzamentos de espaço e tempo, por vetores 

humanos e inumanos. O bio se faz presente: ela acorda – prefere dormir 

até mais tarde – e então, café com pão, dor de garganta, bronquite, 

tosse insistente. Antes do almoço, um banho e cuidados: “pomada 

Minâncora é o melhor creme para corpo e rosto, esse é o segredo de 

Jardelina da Silva”. Nas unhas longas, esmalte vermelho; no pescoço, 

perfumes “desses Avon, caros”; na boca, “batom seco: esse é o segredo: 

pó de talco na boca, tira o brilho.” Se alimenta dos legumes com os quais 

constrói narrativas, arruma e desarruma a casa, ouve programa de rádio, 

vê programas de televisão. Respira, suspira frequentemente. Deita-se e 

descansa o corpo nu, ainda que o ventre, vestido de calçola de chitão, 

sinta diversos incômodos. 

 

O corpo físico é também geográfico, sujeito às forças e composições 

intensivas: “sou o princípio e o fim do mundo”, afirma Jardelina, que nos 

ajuda a pensar juntamente com Deleuze, Espinosa e Nietzsche: “O 

corpo é um fenômeno múltiplo, sendo composto por uma pluralidade de 

forças irredutíveis; a sua unidade é a de um fenômeno múltiplo.”74 Fazer 

dos corpos um campo de forças ou uma potência que não se reduz ao 

organismo, implica em pensá-los em relação a universos incorporais, 

dispostos a se compor numa rede de relações e efeitos. “Os corpos 

podem ser físicos, biológicos, psíquicos, sociais, verbais, mas são sempre 
                                                                    

74 DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Trad: António M. Magalhães. Porto, Portugal: Rés Editora, s/d, p. 63.  
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corpos ou corpus”75 definidos a partir da relação com forças intrínsecas e 

forças externas, da relação de uma força com outra força.  

 

Rolnik, juntamente com Espinosa, nos encaminha para uma compreensão 

dos modos de apreensão das forças dos corpos, a partir de dois 

diferentes planos. Por um lado, há o plano extensivo, relativo à uma 

sensibilidade empírica, referente à dimensão das coisas em formas que 

associamos a representações codificadas. Por um outro lado - ainda que 

ambos coexistam - atua o plano intensivo: aquele que convoca uma 

sensibilidade que não pode ser codificada no mapa de representações do 

mundo no qual as experiências se inscrevem. Este plano que se abre para 

campos intensivos - campos de fluxos e forças - é nomeado por Rolnik 

como “corpo vibrátil” e diz respeito a uma suscetibilidade ao que não é 

humano, aos universos incorporais, aos campos irredutíveis ao visível. É 

um corpo que exercita o intensivo e “alcança o invisível”76.  

 

Esta distinção também pode ser entendida a partir do modo como 

compreendemos os termos “percepção” e “sensação”: “a percepção do 

outro traz sua existência formal à subjetividade, existência que se traduz 

em representações visuais, auditivas, etc., já a sensação traz para a 

subjetividade a presença viva do outro, presença passível de expressão, 

mas não de representação.”77 A sensação diz respeito a uma atmosfera 

imperceptível ao olho atuante no plano visível e delimitado pelo mundo 

de significações que determina aquilo que comumente chamamos de 

realidade. 

                                                                    

75 DELEUZE, 1998, p. 66. 

76 ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Estação 

Liberdade, 1989, p. 26.  

77 ROLNIK, Suely. “Fale com ele” ou como tratar o corpo vibrátil em coma. In: GALLI Fonseca, Tânia e 

ENGELMAN, Selda (Org). Corpo, Arte e Clínica. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2004. 
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Ambos os planos estão em constante ação, conduzindo as relações dos 

corpos com o mundo que os rodeia e produzindo equações entre 

percepções e sensações. Por vezes, o conflito instaurado por essa dupla 

convocação dos dois planos de apreensão explicita um paradoxo 

constitutivo da sensibilidade humana, para o qual Rolnik chama nossa 

atenção: cada um deles trata de modos de apreensão da realidade que 

obedecem a lógicas totalmente díspares, distintas e irredutíveis. 

Habitamos esse paradoxo, lidando inevitavelmente com diferentes graus 

de desequilíbrio provocados pela necessidade de dar forma à um 

encontro pacífico entre os dois modos de apreensão. Por vezes, o corpo 

vibrátil grita. Por vezes é obrigado a permanecer em silêncio, um silêncio 

paralisante e aterrador, se imposto pela necessidade de ceder ao plano 

do visível para existir num mundo que exige respostas rápidas e 

codificáveis. 

  

O corpo vibrátil de Jardelina se rebela contra o silêncio e está sempre à 

espreita, aberto às convocações do plano intensivo. Ele não fica mudo, 

nao se submete plenamente aos códigos extensivos e privilegia a 

apreensão do jogo de forças intensivas que se mostra particularmente 

sensível aos afetos, efeitos produzidos pelo encontro de forças sem 

nome codificado. As intensidades que o percorrem se compõem 

incessantemente, não escolhem hora para se constituir e permanecem 

em contínuo movimento. A atmosfera que o sensibiliza é da ordem das 

micropercepções que sempre estão em composição ou em 

decomposição, para novamente se compor: “elas mesmas não têm forma 
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nem substância, a não ser através de sua efetuação em certas 

matérias”78.  

 

Sobre a atmosfera que precede a decisão e a ação de fazer uma nova 

roupa, Jardelina revela que a percebe na casa, em torno do corpo, na 

cabeça e no “olho que vê”. Por vezes, ouve uma voz: “quando é o Exu 

que pede, Jardelina, pelo amor de Deus, você compra um pano assim, 

assim. Daí eu vou na loja e compro o pano. Pode ser o preço que for. E 

quando o Exu pede, Jardelina, é pra você comprar uma fita assim, assim, 

senão Nosso Senhor vai perder o ponto. Se ele perder meio ponto você 

perde tudo, aí eu fico louca.” 

 

O plano extensivo também atravessa sua expressividade, pois sua lógica 

singular abarca de tudo um pouco: informações da televisão, da moda, 

do banco ou da polícia. Em ressonância com os movimentos do mundo, 

seu “vibrar” pode ser disparado por instâncias das mais diversas: uma 

doença orgânica, uma briga com o vizinho, uma mágoa com o filho, uma 

música sertaneja ouvida no rádio, o sequestro de um apresentador de 

programa de auditório, os atentados de 11 de setembro. Assim por 

diante, ela segue, mesclando sensações de seu mundo invisível e 

particular aos acontecimentos que a rodeiam. E criando diagramas de 

expressão capazes de dar conta dos fluxos que atravessam sua 

subjetividade. 

 

 

 

 

 
                                                                    

78 ROLNIK, 1989, p. 31. 
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Exprimir 
 

“Meu guia pediu, pelo amor de Deus, vai de branco.” 

 

O corpo de Jardelina, aberto, permeável, ativo e submisso às forças 

intensivas é o principal cenário de suas ações. “Eu não saio do espelho. 

Tem espelho aqui em todo canto. É espelho na minha camarim, é 

espelho no banheiro, é espelho pra eu me espiar, é espelho no pau.” 

Não por acaso, no contexto que privilegia as operações de estetização, 

o termo estética - originalmente atribuído aos estudos das artes - se liga 

à indústria dos cosméticos e às clínicas que oferecem toda sorte de 

serviços em prol da beleza79. Jardelina afirma ter um salão de beleza - de 

nome Salão eu - que ela monta diariamente sobre a mesa do alpendre. O 

espelho fica rodeado por sacolas de plástico cheias de batons, 

delineadores, estojos de pó coloridos e esmaltes. “Eu tinha mais amor a 

um batom - e ainda tenho - do que à vida…” Ela desenha a sobrancelha 

e se observa “para ver se a ruga está saindo”: “podia estar melhor…” 

Enquanto se penteia, segue dizendo: “eu tenho uns cremes que eu 

comprei aí, passo na mão, de noite. Eu me cuido! Se eu não me 

cuidasse… E se eu não me cuidasse? 73 anos e seis meses a bola do 

mundo hoje.” Inventa uma propaganda para o local, o salão de sua 

propriedade, autoria e uso: “eu sou diferente de vocês tudo artistas, me 

perdoe, me desculpe. Pomada Minanc, baton seco. É isso. O meu 

aprontamento é esse. O salão não é eu? O salão da Jardelina é eu.” 

 

O corpo, locus principal do “vibrar” desliza pelos espaços. Nada em 

torno de Jardelina da Silva permanece imune à sua interferência: a casa é 

reinventada a cada dia, com a criação de objetos ou com novas 

composições entre eles. A mesa é coberta por uma saia que se torna 
                                                                    

79 BARILLI, Renato. Curso de estética. Lisboa: Editorial Estampa, 1989, p.18. 
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toalha e a circunferência da cintura se transforma no encaixe para um 

vaso de flores. Em outro momento, o móvel é ocupado por diversas 

mercadorias, prenhas de sentido para constituição de narrativas: um 

pacote de trigo, bichos de pelúcia, caixas de leite, bonecos, xícaras, 

legumes e frutas instalam uma outra composição singular, relativa à 

criação do universo. A tela da televisão é pintada com o símbolo +H, 

que ajudaria a desvendar o sequestro do apresentador de TV Silvio 

Santos. A imagem de Osama bin Laden, impressa na folha de jornal, 

ganha a companhia dela mesma, nua, em fotografia pregada ao lado de 

uma nota de R$1,00 - o trio seria responsável por encaminhar as 

reverberações dos atentados de 11 de setembro. Num ato de respeito 

ao acaso, o símbolo do infinito é escrito na Bíblia, com lápis delineador 

de boca, para assinalar o resultado de um sorteio de páginas. Nas ruas, 7 

é o número que marca o muro do cemitério e 62 assina a parede da 

entrada do Banco do Brasil.  

 

Esse tipo de operação de intervenção incessante, a partir do 

estabelecimento de relações fortalecidas com os objetos, traz à tona um 

forte componente da subjetividade contemporânea, qualificado como 

“estetização da vida cotidiana”. Uma intensificação da relação com a 

matéria e com a mercadoria, tornando-as expressão de modos de vida, 

teve seus contornos originais desenhados na Modernidade. Ao longo do 

século XX, invadiu o cotidiano e se consolidou como uma prática 

comum e mercantilizada, permeada pelo avanço do design que invade 

todas as esferas de produção. Featherstone80 aponta algumas variáveis 

que favoreceram esse movimento. Primeiramente, o esforço das 

vanguardas artísticas do começo do século XX para eliminar fronteiras 

entre arte e vida, movimento que coloca em crise até mesmo a ligação 
                                                                    

80 FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995, p. 45.  
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do termo “estética” com a arte. Os questionamentos vanguardistas 

resultaram no deslocamento da obra de arte - que antes costumava 

ocupar um lugar inatingível - retirando deste a exclusividade na 

produção de experiências estéticas. Dessa forma, as rasuras na distinção 

entre cultura de elite e cultura de massa que tornaram acessíveis campos 

como o design e o teatro, também fizeram com que uma espécie de 

celebração estética fosse ampliada ao cotidiano de todas as classes 

sociais. Em segundo lugar, a idéia de tornar a própria vida uma obra de 

arte, apontada por correntes filosóficas e literárias, faz referências à 

estimulação de tornar o corpo, o comportamento e o modo de 

existência exercícios plenamente estéticos. Finalmente, a invasão cada 

vez mais avassaladora de imagens e produtos, que se alarga vorazmente, 

especialmente a partir dos anos 1970, concretiza o acesso a um número 

muito maior de mercadorias que permeiam a experiência cotidiana, 

consolidando a estetização como um forte operador de subjetivação. 

 

Seu trabalho, que abarca inúmeros objetos, se estende pelas mais 

diversas matérias-primas e por diferentes cenários que deslizam por toda 

a cidade - instituições religiosas, financeiras e comerciais das mais 

variadas - ressalta um aspecto particular de suas operações estéticas. 

Martelo, machado, facão; panos de prato e toalhas de banho 

estampados; santos, brinquedos, eletrodomésticos; moedas, medalhas, 

lantejoulas; móveis, janelas, varais; maquiagem, pomada, talco: ela não faz 

distinção, vale tudo o que está a sua volta. O status de utilidade, o valor 

mercadológico, a natureza da matéria prima, nada disso responde por 

critérios codificados no incessante exercício jardelínico de torná-los 

objetos em ação: intensidades, apenas intensidades privilegiam suas 

narrativas, sua criação de sentidos desvinculada das lógicas do mercado, 

constantemente atentas ao “vibrar” e dispostas a “exprimir”.  
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A partir de um percurso no qual aborda aspectos da banalização da 

experiência estética, Barilli nos propõe uma interessante distinção entre 

representação e expressão, que dialoga com a concepção de corpo 

vibrátil e nos serve para melhor adentrar o “exprimir” de Jardelina. 

Representar depende completamente do mundo externo, pois implica 

materializar algo que já existe na dimensão real. As representações se 

concretizam de modo relativamente cômodo, ainda que lidem com a 

presentificação e expressão de emoções e afetos. Exprimir, por sua vez, 

vai de encontro à ação de espremer, retirar “sumo denso e 

polimorfo”81, procedimento enfatizado pelo autor a partir de suas 

qualidades paradoxais de composição. O sumo é um líquido que se 

encontra, ao mesmo tempo, dentro e fora. Esta característica 

complexifica a linearidade da representação, uma vez que inclui, 

necessariamente, a consideração de movimentos em diferentes 

instâncias, assim como o cruzamento de forças do interior para o 

exterior e vice-versa. A polimorfia evocada por Barilli remete o 

“exprimir” de Jardelina para um campo não necessariamente atrelado a 

códigos pré-existentes e identificáveis e o aponta para o campo das 

intensidades.  

 

Esta mesma operação é enfatizada também por Deleuze e Guattari que, 

ao tratar dos conteúdos da liguagem, ressaltam o “exprimir” como 

interventor do próprio sujeito, da ação ou da enunciação. Dessa 

maneira, os autores nos apontam para uma cadeia de transformações 

que podem ser catalisadas pela expressividade: “as expressões ou os 

expressos vão se inserir nos conteúdos, intervir nos conteúdos, não 

                                                                    

81 BARILLI, 1989, p. 107. 
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para representá-los, mas para antecipá-los, retrocedê-los, retardá-los ou 

precipitá-los, destacá-los ou reuni-los, recortá-los de um outro modo.”82  

 

Nesta tese, a distinção entre “exprimir” e “expressar” é pertinente para 

ressaltar o deslocamento entre a prática esquizo e uma dimensão 

mercantilizada da expressão de si. Dessa forma, nos auxilia a ressaltar o 

corpo de Jardelina da Silva - aquele que “vibra” - também como aquele 

que “exprime”: busca dar forma àquilo que o afetou, considerando todo 

o jogo de forças sem critérios hierárquicos. Jardelina embaralha a 

geografia dos códigos: corporifica objetos e lugares, faz de seu próprio 

corpo um lugar: “eu sou o mundo inteiro”.  

 

Vale lembrar que, quando a decisão sobre o trabalho vai de encontro à 

compra de tecidos, fitas e outros aviamentos, Jardelina circula 

adequadamente neste âmbito do mercado: “ela nunca deixa de pagar a 

conta da loja”, afirma a balconista da loja de panos. Contudo, diante da 

oferta de uma calça jeans, feita pelo proprietário do estabelecimento - 

“olha aqui oh! Essa está na moda. Pra senhora ficar bonita” - Jardelina 

responde prontamente:  “eu não visto, eu não visto, não visto, essa 

roupa eu não visto”, afastando a peça para retomar sua conversa com a 

vendedora, sobre o preço do metro do cetim vermelho. Ela não está na 

loja para representar seu papel de consumidora. A loja funciona apenas 

como uma instância necessária para a invenção de um lugar vestível. 

 

Seus incessantes deslocamentos fazem-na transitar entre lógicas da arte 

e lógicas do mercado, produzindo um “exprimir” que alça o plano da 

experiência estética. Barilli compara três modos de experienciar o 

mundo, distinguindo as experiências comum, científica e estética. Sua 
                                                                    

82 DELEUZE, 1995, p. 27. 
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classificação nos interessa, na medida em que o autor ressalta como 

característica desta última, um necessário desligamento de exigências 

práticas e sociais, assim como a ausência de hierarquia temporal, sem 

privilégios para início e fim de processos. A partir do que acontece no 

“meio”, a possibilidade de “emergência dos imprevistos” vem à tona.83 

Pensamos essa diferença de potencial na companhia de Preciosa, que liga 

esse tipo de experiência às sensações de estranhamento, espécies de 

“raios”84, capazes de arrancar a apreensão do mundo de seu estado mais 

habitual e anestesiado para alçá-la à condição de rompante 

desautomatizador da existência: “a experiência estética racha nosso 

cotidiano. Nossa figura humana experimenta um inevitável colapso, isso 

porque o sujeito que éramos foi desacomodado daquele lugar que 

costumava habitar.”85  

 

A experiência estética redefine uma gama de relações com a realidade, 

tende a afetar o entorno e alterar o diagrama de forças pré-existente. O 

variável conjunto que compõe o “exprimir” de Jardelina convoca um 

para além das percepções. Suas aparições, discursos, gritos, gargalhadas, 

figurinos e fotografias provocam algo além de uma percepção codificada 

e consciente. Ela convoca incômodos, estranhamentos, paixões, 

memórias intemporais, sensações sem nome e com diferentes 

nomenclaturas para cada um dos passantes. Ela aciona os corpos 

vibráteis. Ainda que os garotos continuem pedalando suas bicicletas, 

ainda que a funcionária-caixa do super mercado se mantenha cobrando 

os trocados dos clientes, ainda que o policial permaneça em seu caminho 

                                                                    

83 BARILLI, 1989, p. 32-37.  

84 A autora faz referência ao conto “O raio”, de autoria de Ítalo Calvino. Nessa tese, dialoga com as propostas 

ziguezague, levantadas no capítulo anterior. PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e 

modos de vida. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005, p.67. 

85 Ibid, p.67. 
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e o dono da funerária desvie seus pensamentos para o pequeno número 

de mortos naquele carnaval, após sua passagem, a atmosfera é outra: “é 

que eles sabem: tamo fudido ela trocou de roupa, tamo fudido ela 

trocou de roupa, tamo fudido ela trocou de roupa…” 

 
 

Cortar, costurar, fazer fugir 
 

O esquizo sabe partir: ele fez da partida algo tão simples como nascer e 
morrer. Mas, ao mesmo tempo, sua viagem é estranhamente no mesmo 
lugar. Ele não fala de um outro mundo: mesmo deslocando-se no espaço é 
uma viagem em intensidade, em torno da máquina desejante que se erige 
e permanece aqui. Porque é aqui que está o deserto propagado por nosso 
mundo, e também a nova terra, e a máquina que ronca, em torno da qual 
os esquizos giram, planetas para um novo sol. Esses homens do desejo 
(ou talvez eles ainda não existam) são como Zaratustra. Eles conhecem 
incríveis sofrimentos, vertigens e doenças. Mas um homem assim se 
produz como homem livre, irresponsável, solitário e alegre, capaz afinal 
de dizer e de fazer alguma coisa de simples em seu próprio nome, sem 
pedir permissão, desejo que não tem falta de nada, fluxo que ultrapassa as 
barragens e os códigos, nome que não designa mais nenhum eu.86 

 

O percurso que vai do plano das intensidades presentes no “vibrar” para 

o plano estético do “exprimir”, concretiza um plano material no qual 

predominam os fluxos vestimentares: “Nosso Senhor pega pela roupa 

que eu faço. Sou eu que faço isso tudo, tudo ficá bom.” […] “E quem me 

serve é minha máquina e outra pessoa fazendo roupa para mim eu não 

agrado, só agrado das minhas.”  

 

Depois de escolher o tecido, Jardelina corta e costura. Por vezes, 

também adorna, pinta e borda. A cirurgia das cataratas ajudou, mas ela já 

não enxerga mais como antes. Ainda assim, segura a tesoura com 

firmeza, no corte que segue a linha calculada sobre o pano. Sentada na 

máquina de costura, as mãos dirigem o tecido sobre a mesa e o pé 

direito balança o pedal, enquanto ela revela sua escuta do ruído da 

                                                                    

86 DELEUZE, 1976, p. 169-170. 
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máquina: “toda máquina minha tem esse piado. Cê sabe o que ela está 

falando? Cantiga do Guiné: tô fraca, tô fraca, tô fraca.” Muda a direção 

da costura e segue comandando o pedal: “agora virou fode, fode, fode.” 

 

Jardelina opera por linhas de fuga que se produzem e são produzidas em 

resistências que escapam às categorizações. Para Deleuze, fugir não é 

desertar, sair de cena, desviar ou desistir e nada tem a ver com deixar 

um determinado espaço: por se darem na geografia dos mapas das 

intensidades, “as fugas podem ocorrer no mesmo lugar, em viagem 

imóvel”87, na própria cadeira de frente para a máquina de costura. Dizem 

respeito a um fazer fugir que implica obrigatoriamente uma 

“redistribuição dos possíveis”88 imbrincados numa situação dada: são 

saídas em transversal, necessariamente paradoxais, que resistem, que 

contestam, que escapam pela invenção de outros territórios e não por 

uma retirada da situação. As linhas de fuga são ativas, promovem 

desterritorializações, produzem mundos, deturpam tempos, irrompem 

em acontecimentos. Esses filamentos que escapam, são capazes de 

inventar um entorno transformador, transformação esta que afeta a 

própria linha e aquilo que está próximo dela - pessoas e coisas - 

suscitando e explicitando uma dimensão processual da vida: de fraca, 

fraca, fraca, para fode, fode, fode.  

 

É com esse tipo de procedimento que o corpo de Jardelina resiste. 

Resiste a um diagnóstico psiquiátrico, sem abandonar seu modo esquizo. 

Resiste à internação e medicação, fazendo uma aliança com a medicina: 

um “despacho” de doutor-vestido-de-branco, com maleta de remédios. 

                                                                    

87 DELEUZE, 1998, p. 51. 

88 ZOURABICHVILI, François. O vocabulário de Deleuze. Trad: André Telles. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 

2004, p. 59. 
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Resiste às configurações geográficas e fronteiras conservadoras de uma 

cidade interiorana, sem deixar de fazer de Bela Vista do Paraíso um 

planeta no qual “pra baixo, pouco mundo tem” e que comporta - não 

sem conflitos - o Brasil, a Argentina, o Japão e os Estados Unidos. 

Resiste ao gênero de ser mulher todos os dias e torna-se Virgulino 

Lampião, ao mesmo tempo que faz Virgulino Lampião ser tormado por 

um quê de Jardelina. Resiste ao tempo, condensando aquilo que já foi e o 

vir a ser. Resiste a ser uma só, a ser meramente humana: se dispõe à 

natureza da samambaia, da aranha, da Terra.  

 

Jardelina trai tudo aquilo que poderia se configurar como sua condição e 

assim dialoga com Deleuze. Ele remete à linha de fuga à traição, sem 

deixar de chamar atenção para a diferença entre trapacear e trair.89 

Aquele que trapaceia, no fundo, quer assumir um lugar posto, ainda que 

oposto ao lugar dado. Ainda que instale uma nova ordem, diversa da 

configuração original, o trapaceiro quer ocupar um espaço permeado 

pela mesma fixidez e rigidez de traçado. O traidor não: ele quer 

experimentar um lugar outro. Deseja um lugar ainda não inventado, 

lugar algum, lugar entre, lugar que faz fugir. É um experimentador que 

dissolve espaços estabelecidos, desmantela o próprio lugar e o lugar dos 

outros: “para lá dos Estados Unidos, o mar azul. Do mar azul para lá não 

tem terra mais. Tá lá no mapa. O Campo Grande dos Unidos. 

Derradeira terra. E para lá é a terra de Jesus. [...] Porque o mundo tá 

todo para riba, pra baixo não tem terra só tem praia e lama.” 

 

O traidor sequer deseja o poder. O que ele deseja é manter-se na 

operação de traição, conjugar este verbo em sua extrema 

                                                                    

89 DELEUZE, 1998, p. 55. 
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processualidade, de modo a tornar-se uma “máquina de guerra”90. Esta 

nomeação é criada por Deleuze e Guattari para designar um 

agenciamento de linhas que fazem uma situação fugir - especialmente dos 

aparelhos de captura do Estado, mas não apenas do Estado. O termo em 

nada se conecta com a guerra em si, assim como a tomamos no sentido 

militar, histórico e demasiadamente humano. Ela diz sobre um outro 

combate, ou combates, que consistem em explorar intensivamente uma 

dada situação e fazer deslocar seus potenciais. As máquinas de guerra 

podem ser institucionais, coletivas ou individuais. Podem ser acionadas 

por um regime político, por uma situação repressiva, por uma relação 

amorosa ou pela sonoridade produzida por uma máquina de costura que 

transforma a condição de fraqueza em potência de foda.  

 

Nessa mesma direção – a direção da variação potencial de uma situação 

opressiva – também pontuamos outro sentido para seu “resistir”. Ainda 

que gritos contra a polícia e contra os governos ressoem em suas 

aparições públicas, a resistência conferida ao seu modo de existência não 

é pensada em sua concepção clássica, como oposição aos valores 

vigentes, mas considerada como capacidade de traição, de criação91, de 

experimentação, de invenção de territórios. “Resistir se distingue de 

reagir. Resistir é o próprio de uma vontade derivada do acontecimento, 

                                                                    

90 Deleuze e Guattari trabalham detalhadamente o conceito de máquina de guerra, especialmente no primeiro 

tópico do quinto volume da tradução brasileira de Mil Platôs: “1227 – Tratado de nomadologia: a máquina de guerra. 

DELEUZE Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 5. Trad. Peter Pál Pelbart e Janice 

Caiafa.  São Paulo: Editora 34. 1997, p. 11-111. 

91 A concepção de resistência como abertura de processos de criação e transformação também atravessa a obra 

de Michel Foucault e aparece explicitamente na entrevista com B. Gallagher e A. Wilson, Toronto, junho, 1982. 

Michel Foucault: por uma vida não fascista. Org: Coletivo Sabotagem. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/337824/ Foucault-Michel-Por-uma-vida-nao-facista, p.17>. Acesso em: 13 ago. 2008. 

Lazzarato pontua: “dizer ‘não’ constitui uma forma minima de resistência. E esta resistência deve-se abrir a um 

processo de criação, de transformação da situação, de participação ativa nesse processo. Nisso consiste resistir, 

segundo Foucault. LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Trad: Lenora Corsini. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 2006, p. 21.   
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se alimenta do intolerável”92: com suas composições de si, Jardelina é 

traidora das políticas do vestir que configuram o império do estilo93. Seu 

corte de traçados e sua costura de intensidades seguem nos 

encaminhando para os devires. 

 

 

Vestir, devir  
 

“Roupa eu acho que é o sangue da gente […]  
Vixi, não é aquela mais não… Essa é aquela que eu estava sendo quando 

vocês chegaram?” 

 
“O esquizo não tem princípios: ele só é alguma coisa sendo outra coisa.”94 

 

“Eu pelada é a paz, eu vestida é a paz. Roupa lama negra. Oh! Esses 

todos! Vocês não viram ainda. Viu como eu sou sem vergonha? Essas 

roupas tudo sou eu que faço.” Em torno de Jardelina, há um plano 

invisível sempre à espreita, disposto a se tornar vestível. É se vestindo 

que ela se dispõe a fazer fugir e devir outro(s). Não que ela desapareça: 

seus gritos ainda bradam seu nome próprio, entre tantos outros nomes 

de gente, de coisas, de letras, de acontecimentos. Não que ela deixe de 

“assinar”: em seu discurso, “eu mesma” é o que faz tudo valer, “eu não 

quero ser princesa, eu não quero ser rainha, quero ser a Jardelina que é 

eu, eu. Ou feia, ou bonita, eu mesma, velha, bonita, safada, sem 

vergonha. Que eles sabem que é eu, sabe? Que é eu mesma, porque só 

quem tem as roupas é eu. Tem de ser eu, Jesus, é eu mesma. Sou eu, 

não sou outra não, sou eu a Jardelina, filha de Conrado. Entendeu?” 

Entendemos que essa afirmação insistente e repetitiva vai de encontro à 

uma espécie de diluição, pontuada por Deleuze:  

                                                                    

92 ZOURABICHVILI, François. Deleuze e o possível (sobre o involuntarismo na política). In Alliez, Éric (org.). 

Deleuze, uma vida filosófica. Coord. de tradução: Ana Lúcia de Oliveira. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 353-354.  

93 Temática do próximo capítulo. 

94 DELEUZE, 1976, p. 116. 
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[…] Dizer algo em nome próprio é muito curioso, pois não é em 
absoluto quando nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito 
que falamos em nosso nome. Ao contrário, um indivíduo adquire um 
verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo exercício de 
despersonalização, quando se abre às multiplicidades que o atravessam de 
ponta a ponta, às intensidades que o percorrem.95  

 

É de uma forma múltipla que Jardelina coloca em ação essa especificidade 

de seu método. Perseverando na intensidade e infiel a qualquer exigência 

da realidade dos personagens, sua recorrente insistência no eu é 

constantemente traída e ela se dispõe a estar, incessantemente, se 

tornando outra gente, outras coisas, o mundo inteiro. Safada e sem-

vergonha, aproveita o lugar afirmativo do eu para inventar, um nome 

múltiplo, um nome-substantivo-coletivo: “diz que a festa, para ser boa, 

tem que ter o palhaço. Se não tem um palhaço não tem graça, não é 

mesmo? Eu não sou a palhaça, eu sou a palhaçada inteira.”  

 

O vestir de Jardelina não trata de uma variação quantitativa de eus, mas 

de uma variação de dimensões, de platôs, de qualidades. Aquilo que ela 

se torna não é propriamente o outro, mas algo “entre”: um devir que 

apaga os nomes – ela mesma, outras pessoas, coisas, letras, 

acontecimentos – como eles eram em seus estados originais. Palavras de 

Deleuze sobre o devir nos aproximam da lógica que ela enfrenta:  

 

[…] Não há um termo de onde se parte, nem um ao qual se chega ou se 
deve chegar. Tampouco dois termos que se trocam […] à medida que 
alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os 
devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla 
captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos.96 

 

Vestidos, saias, ternos e mantos, feitos em cetim de “cores alvoroçadas” 

não são fantasias que corporificam um personagem. São vestíveis que 
                                                                    

95 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad: Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992, p.15. 

96 DELEUZE, 1998, p.10.  
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materializam um complexo encontro, uma aliança, uma vizinhança, 

capazes de fabricar uma zona indiscernível, presente na velocidade do 

movimento entre um e outro. A partir de uma operação de corte 

subjetivo que modifica Jardelina, ao mesmo tempo que os personagens e 

entidades são transformados por ela, Virgulino, pomba-gira, lama negra, 

samambaia, aranha, médico e cigana tornam-se presenças. A composição 

da aparência instaura uma nova presença, intensificada pelo desfile nas 

ruas e pelos gritos do “jornal falado”.  

 

O resultado já não é mais Jardelina. Já não é o personagem. São 

individuações que nela se produzem a partir de dimensões incorpóreas, 

moduladas pelas forças que nela vibram, intempestivas. “Vocês 

conhecem a hora do relógio, não é? Vocês só saem com hora marcada. 

Já eu, eu comprei um relógio para Jesus. Eu nem a hora eu não sei. Eu eu 

não sei de nada, eu saí sem hora marcada.” O devir prescinde de 

temporalidades cronológicas. O passado se apresenta e algo do tempo 

em linha reta, por vezes, escoa por sua fala: a origem, a família, o marido, 

a migração do nordeste para o interior do Paraná. Jardelina segue a 

memória: pernas andando pelo canavial, sexo com João, desejo por 

Lampião, estupro na cadeia. Mas ela não se entrega facilmente à 

linearidade e percorre um existir, presente antes mesmo dela nascer: 

“eu chorei dentro da barriga de minha mãe.” Aquilo que se foi se mescla 

com aquilo que Jardelina se tornará nos futuros que a atravessam, dia a 

dia. “Quando estou trabalhando com Exu novo amanheço oh! [faz com a 

mão um gesto de mais ou menos]. Quando estou trabalhando com 

velho, amanheço toda enrugada.” No corpo presente se inscreve um 

devir-futuro. No corpo atual se instala uma aparência de um devir-

passado.  
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Para narrar sua vida amorosa com João Menezes, o marido morto, se 

veste de noiva: bustiê frente-única, saia longa e rodada, cinturão, tudo 

em renda branca; muitos colares dourados, pulseiras, óculos escuros 

com lentes espelhadas, véu e grinalda na cabeça, buquê de flores 

amarrado por fitas coloridas nas mãos, anéis em todos os dedos. Assim 

ela caminha, girando a saia pelas ruas, até chegar ao cemitério. O vestido 

de casamento convoca todos os anos de convivência, todas as brigas, 

todas as cenas, todos os gritos, todos os gozos. De frente para o 

túmulo, ela compõe um misto de preces, lamentações e choro, enquanto 

discorre sobre episódios de sua vida conjugal. O casal Jardelina e João, 

no entanto, logo se multiplica e a visita ao cemitério termina em frente à 

capela, com uma oração pelo planeta: “sou eu! E vou pedir mais uma 

força divina pro mundo inteiro. Nosso senhor divino pai, pela dor desse 

mundo inteiro.” 

 

 

Despachar  

 

Vestida com bustiê e mini-saia em cetim vermelho bordado, as 

lantejoulas formam o número 121; calçada com sandálias carmim e 

perneiras até os joelhos, outras lantejoulas coloridas reluzem sobre suas 

pernas fortes; nas mãos, bolsa verde e amarela e bastão com fitas 

enormes; na cabeça, chapéu vermelho, contornado de dourado; nos 

olhos, óculos de lentes azuis espelhadas; batom carmim na boca e blush 

rosa forte nas maçãs do rosto: Jardelina segue a cadência que ela mesma 

batuca - “pum bum bum, pum bum, pum bum bum, pum bum” - e sobe a 

rua do fórum, em direção à delegacia de polícia, para gritar seu jornal.  
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Para um outro dia, um outro vibrar, um outro vestir, um outro jornal: 

camisa longa e calça justa, em cetim roxo escuro; sandálias altas, chapéu 

preto com colagem de lantejoulas prateadas que desenham uma espécie 

de símbolo do infinito aberto que dispensa o encontro das linhas no elo 

da direita; bigode cuidadosamente desenhado sobre os lábios vermelhos 

terminam nos contornos do rouge rosado; óculos escuros, lentes 

espelhadas. Assim Jardelina segue para despachar no supermercado.  

 

Dia a dia, boca e unhas estão sempre vermelhas. Para um devir-pomba-

gira, minivestido em cetim verde, manto longo e vermelho com tridente, 

lua e estrela desenhados por sinhaninha preta, colar e chapéu adornados 

com todas as medalhas e pedrarias que ela tinha em casa, fitas verde e 

amarelas em ambos os pulsos. Para gritar por Virgulino e Jesus, com 

“vontade de quebrar tudo”, conjunto de frente-única e short em cetim 

vermelho, boné bordado com lantejoulas, chinelos e óculos de grau. 

Para chorar a Jesus Nosso Senhor e ao Caboclo Índio Pai que lhe 

arranque o sofrimento, peito nu, calcinha verde escuro e botas pretas de 

cano alto.  

 

Os fluxos vestimentares e a dimensão da aparência corporal - 

justamente um dos eixos mais fortalecidos na construção da 

subjetividade contemporânea - é o dispositivo de maior investimento de 

Jardelina, para acionar seu grau máximo de potência expressiva. A 

aparência pode ser entendida como o encontro de um corpo com os 

elementos que o veste e adorna, assim como roupas, acessórios, 

maquiagens e penteados. Ou seja, é o resultado da manipulação de 

dispositivos materiais orquestrados na superfície corporal que interagem 

entre si, ao mesmo tempo que se relacionam com o corpo que os 

escolhe. Essas relações produzem camadas de sentidos que transitam 
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entre o corpo e o mundo. Jardelina acredita que sua aparência, em 

conjunto com as ações que se desenvolvem com o vestir, são 

primordiais para o cumprimento de sua missão de resolver questões 

pessoais e do mundo. Assim, em prol dos devires, os fluxos 

vestimentares são cuidadosamente manipulados de modo que ela 

transforma tecidos e interfere em todas as roupas que ganha, 

exprimindo aquilo que vibra do mundo, quando está prestes a realizar 

seus despachos. A partir de seus fluxos esquizo, trata de esculpir a 

aparência do invisível com o visível e vice-versa, sem nenhuma relação 

hierárquica que privilegie nenhum dos dois planos.  

 

Nesse sentido, a aparência também é encarada como um dispositivo de 

ação, uma potência que configura um “despacho”. O termo que, no 

candomblé, significa a organização de oferendas materiais responsáveis 

por levar mensagens e pedidos aos orixás, funciona no universo 

jardeliniano, para encaminhar as missões, de modo a efetivar resultados 

e remetê-los ao mundo. O corpo vibrátil convoca as potencialidades da 

roupa que veste, na solução de uma questão contemporânea: “netos e 

filhos do Brasil: quem venceu foi Osama. Com essa roupa, eu provo ao 

mundo inteiro que foi Osamabila quem venceu a guerra e jurou a terra. 

O que é que vai acontecer? Paz!” Devidamente vestida, calçada, 

maquiada e paramentada por diversos acessórios, chega a hora de sair 

pelas ruas da cidade, gritar o “Jornal do Planeta” e depois seguir para o 

Foto Pan, local onde finaliza a missão com o registro da imagem.  

 

Bollon aborda a questão da aparência de um modo particularmente fértil 

para iluminar Jardelina: “a aparência se situa além do sentido, até contra 

ele, nos limbos da razão e da lógica, além, ou melhor, fora do belo e do 
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feio, do bem e do mal e mesmo da verdade e da mentira”97. O autor nos 

remete à compreensão da composição que se dá na superfície dos 

corpos como um espaço de expressividade que comporta paradoxos, 

trânsitos entre a ficção e a realidade que, portanto, podem garantir sua 

própria liberdade e se situar além de qualquer sentido ou até em contra-

senso. Na companhia de Nietzsche, Bollon defende as potencialidades 

daquilo que se concentra no superficial - “o paraíso artificial das 

aparências”98:  

 
[…] Traduzir, provocar, veicular, expressar, abarcar enfim, todo tipo de 
idéias: nesse desejo de vida total que se expressa paradoxalmente por 
essas formas tênues e superficiais que são as aparências, uma voz tenta 
nos sussurrar uma verdade surpreendente: nada é mais fútil do que 
nossos esforços para tornar tudo sério, útil, racional; nada mais sério que 
o fútil…99  

  

Jardelina instiga a observação de algumas das questões filosóficas que 

acompanham a dicotomia entre a profundidade e a superficialidade, 

entre o que está no alto e o que se esvai no subterrâneo, entre o 

interior e o exterior, entre essência e aparência. Deleuze dialoga 

conosco ao afirmar uma lógica que preza a superfície como espaço de 

produção de sentido:  

 

[…] A continuidade do avesso e do direito, substituem a altura e a 
profundidade. Nada atrás da cortina, salvo misturas inomináveis. Nada 
acima do tapete, salvo o céu vazio. O sentido aparece e atua na superfície, 
pelo menos se soubermos convenientemente, de maneira a formar letras 
de poeira ou como um vapor sobre o vidro em que o dedo pode 
escrever100. 

 

Dessa forma, nos remete ao poder dos corpos para produzir sentido na 

exterioridade, trazendo à tona uma noção de “profundidade” que nos 

libera de um pensamento dicotômico.  
                                                                    

97 BOLLON, Patrice. A moral da máscara. Trad: Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1993 p.165. 

98 Ibid, p. 75. 

99 Ibid, p. 14. 

100 DELEUZE, 1974, p. 136. 
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Ainda com Deleuze, vale notar uma característica, particularmente 

interessante para nosso ponto de vista: “o tornar-se louco muda de 

figura quando sobe à superfície […] do mesmo modo, o ‘mim’ 

dissolvido, o Eu fendido, a identidade perdida, [mudam de figura] quando 

param de se afundar para liberar, ao contrário, as singularidades de 

superfície”.101 Nessa perspectiva, trata-se portanto de tomar as 

intensidades não como uma essência profunda, mas como 

acontecimento que “freqüenta a superfície”.102 Deleuze nos apresenta o 

acontecimento como “diferenciante de significações”103 ou um abolidor 

de designações: “não é o objeto como designado, mas o objeto como 

expresso ou exprimível, jamais presente, mas sempre passado e ainda a 

vir.”104 

 

Assim podem ser compreendidos a aparência e as aparições de Jardelina. 

Sobre um acontecimento, nos colocam Deleuze e Parnet: “não são 

pessoas, caracteres ou sujeitos, é uma variação atmosférica uma 

mudança de cor, uma molécula imperceptível, uma população discreta, 

uma bruma ou névoa. Tudo mudou, na verdade.”105 

“Pababiaperapuapumbiô!” Jardelina grita, intempestivamente. Palavrões, 

palavras desconexas, palavras de protesto, palavras de graças e palavras 

de desgraças. E nomes: nome do marido morto, nomes de vizinhos, 

nomes de heróis e entidades, nomes institucionais, o prefeito, o 

delegado, o policial. “Paulo Antônio! Que cês tão fazendo seus pestes?” 

“Pomba-gira!” “Ô cabra da peste, roi!” “Trabalhar! Pra grandeza do 

                                                                    

101 DELEUZE, 1974, p. 143. 

102 Ibid., p. 106. 

103 ZOURABICHVILI, 2004, p. 16.  

104 DELEUZE, 1974, p. 139. 

105 DELEUZE, 1998, p. 80.  
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Brasil!” “Ô seus vabagundos! Virgulino!” “Roi! Hei! Ô seus cabras da 

peste! Lampião!” “Roi! Eu quero é paz!“ “Paz! Pelo Brasil.” “Viva o elixir 

do mugo de lá fora! Viva!” “Quem foi? A polícia! Foi o juiz Chico e Zé 

Gabriel! Chegou a hora! São pira na faixa! Oia Brasil!” Jardelina gargalha, 

gargalhadas estridentes, endiabradas, indecentes: “viu quem é louca? É a 

buceta da mãe deles.” Mesmo que não sucumbida pelo timbre do grito, a 

sonoridade da máquina registradora no supermercado parece ganhar 

uma outra modulação. O burburinho familiar do comércio é atravessado 

pelo acontecimento-Jardelina: as pessoas continuam impassíveis, a 

cumprir suas funções de funcionários e clientes. Mas os gritos parecem 

atravessar algumas instâncias da vida, estas que nos comandam dia a dia, 

como se fossem naturais, autômatos que somos, em pleno exercício da 

“vida besta”106. Sobre a embalagem de leite, Jardelina pontua: “aqui eu 

mamo, mas é com dinheiro”. Para a oferta de sacos de carvão da marca 

Corisco, ela evoca algo da história do Brasil: Lampião, Corisco, Dadá, 

Maria Bonita, cabeças cortadas de cangaceiros em luta pelas terras do 

sertão.  

 

Ainda que um acontecimento não seja da ordem do espetáculo107, não 

implique um timbre agudo, uma risada louca ou um desfile performático 

de um vestir fora do comum, as aparências de Jardelina nos fazem ver 

essa espécie de instauração de um tempo-espaço inéditos, uma mudança 

de sensibilidade. O acontecimento Jardelina dispara, sutil ou 

enlouquecidamente, o seu “vibrar”, fazendo sobressair uma dimensão 

intensiva no curso da vida. “Despachar” explode qualquer linearidade, 

                                                                    

106 Referência à expressão utilizada por Pelbart, Peter Pál. Vida nua, vida besta, uma vida. In Trópico/Documenta. 

Disponível em: <http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl>. Acesso em: 11 jun. 2006.  

107 A idéia de espetáculo que deve ser contraposta ao acontecimento é aquela entendida na linha que Guy Debord 

desenvolve em suas considerações sobre a sociedade do espetáculo. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. 

Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997. 
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introduz o acaso sem pudor, joga, experimenta, arrebata, transfigura, 

diferencia. Passado-presente-futuro, gente-coisa-planta-animal, Brasil-

Jesus-bolacha-jeca-tatu: materializados no corpo, tornados aparência e 

gritos, desgarram a vida de seu curso cotidiano, atiram devires para 

todos os lados, ativam a vibratibilidade em torno, sem dó. 

 

 

Registrar, criar território 

 
“Antes eu tinha só fotografia 3X4. Depois, aumentou o Exu, aumentou 

tudo.” 

 

Depois de percorrer as ruas e adentrar os lugares escolhidos para cada 

missão, Jardelina tem destino certo: o Foto Pan, onde é retratada por 

Marcos Bejora ou Cida Bejora. Ser registrada pela câmera fotográfica é 

um ato metódico, repetido a cada despacho. O acontecimento se 

esvaneceu. No estúdio, já não há mais gritos ou timbres agudos ou 

acasos. O que há são decisões calculadas sobre a posição do objetos que 

ela carrega, a recomposição dos acessórios, o retoque da maquiagem e a 

escolha de sua própria pose e expressão facial. A fotografia faz as vezes 

de lugar de estabilização: momentaneamente, uma missão é congelada, 

um despacho é finalizado, um território vestível será eternizado e ela 

terá a imagem revelada em mãos. Isso lhe garante a possibilidade de 

revisitar os acontecimentos, de modo que eles não esgotem suas 

possibilidades de reverberação. 

 

“Eu peguei tirar retrato de minhas roupas… deixa eu pensar… Tá pra 

15 anos. Eu tirei de todo o jeito o retrato.” Jardelina exibe as centenas 

de fotografias que organiza em pequenos álbuns e guarda em sacolas 

plásticas de supermercado. Passa cada página dos volumes e descreve os 
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despachos: “aqui eu estou arrancando os cabelos; aqui eu estou nem aí 

para vocês; aqui eu estou jornalista; aqui eu tô representando que eu 

trabalho para o pajé; a espada da cobra; eu moça; representando como 

eu estou bonita; a espada Virgulino, estou dizendo, nem vem!; o Brasil; o 

vestuário da minha mãe; meu signo, meu estilo; jeca tatu; aqui estou 

representando o mundo; aqui queimaram toda a minha casa; samambaia; 

tô com uma dor de cabeça; caboclo índio; o mundo: eu digo, gente me 

ajuda, olha o mundo como é bonito; eu tô pedindo a Nosso Senhor para 

viver tranquila; bolachas; nervosa, arrancando os cabelos; aqui eu estou 

representando, eu sou casada de noiva!; o céu; Juscelino Kubisheck; eu 

na rua; a espada; samambaia. […] Pedro Álvares Cabral; tô atirando; 

Maria Bonita… Minhas roupas, todas eu que faço e muitas eu ganho e 

não agrado eu desfaço… Reis Barrais; São José e eu amostrando a vida 

do Brasil; aqui eu tô com preguiça; Osamabila. Essa aqui eu tirei Osama. 

Eu tirei esse retrato despachando Osama que acabou com NY… Que 

essa guerra foi permitida pela terra. Gente… Despachei…” 

 

Com a fotografia, os despachos de Jardelina se tornam paisagens que 

instauram territórios de existência. Para pensar um território, Deleuze e 

Guattari partem da etologia108 ao evocar a ação dos animais que 

demarcam suas moradas a partir de dispositivos visuais e sonoros.109 Por 

                                                                    

108 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, Vol. 4. Trad: Suely Rolnik. São 

Paulo: Editora 34, 1997 p. 121. 

109 “Quando vemos como um animal marca seu território, todo mundo sabe, todo mundo invoca sempre... As 

histórias de glândulas anais, de urina, com as quais eles marcam as fronteiras de seu território. O que intervém na 

marcação é, também, uma série de posturas, por exemplo, se abaixar, se levantar. Uma série de cores, os macacos, 

por exemplo, as cores das nádegas dos macacos, que eles manifestam na fronteira do território... Cor, canto, 

postura, são as três determinações da arte, quero dizer, a cor, as linhas, as posturas animais são, às vezes, 

verdadeiras linhas. […] O território são as propriedades do animal, e sair do território é se aventurar. Há bichos que 

reconhecem seu cônjuge, o reconhecem no território, mas não fora dele.” Verbete: animal. DELEUZE, Gilles. In O 

Abecedário de Gilles Deleuze. Boutang, Pierre-André. Paris: Éditions Montparnasse, 1994 e maio de 1995. 

Disponível em: <www.oestrangeiro.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67>. Acesso em: 10 ago. 

2008. 
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uma morada, entendem não apenas um lugar geográfico, mas uma 

delimitação de distâncias que possibilitem a ocorrência de atividades 

comuns a cada espécie, assim como se alimentar, se defender, se 

comunicar e encontrar semelhantes. Nessa perspectiva, um território é 

também compreendido como necessariamente variável, pois depende da 

época do ano, das condições climáticas do ambiente, do tipo de dieta ou 

de hábito específicas de cada tipo de animal. Dessa forma, o que define 

um território são suas qualidades expressivas, aquelas que demarcam um 

domínio a partir de distâncias dimensionais e subjetivas, sem que, 

necessariamente, distâncias quantitativas se produzam.  

 

Como qualidades expressivas, consideramos com Deleuze e Guattari, 

que elas não se reduzem a efeitos imediatos sobre um ambiente, pois 

exploram as potencialidades do próprio meio, interno e externo e são 

“auto-objetivas”, ou seja, encontram objetividade no próprio território 

que traçam, são autônomas, variam suas articulações e, portanto, não 

obedecem a nenhum código de expressão vigente: “com efeito, as 

qualidades expressivas ou matérias de expressão entram em relações 

móveis umas com as outras, as quais vão ‘exprimir’ a relação do 

território que elas traçam com o meio interior dos impulsos e com o 

meio exterior das circunstâncias.”110  

 

Diversa é a natureza dos elementos que podem agenciar os territórios. 

Os ritornelos, assim como nomeados pelos autores, são espécies de 

“chaves existenciais”111 capazes de criar um contorno – não 

necessariamente espacializado, porém necessariamente expressivo – que 

                                                                    

110 DELEUZE, 1997 p.124. 

111 GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Trad: Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 

São Paulo: Editora 34, 1992, p. 72. 
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delimite uma sensação de si, “uma chance de tornar-se ritmo”112, uma 

modulação do caos. Deleuze e Guattari emprestam esse conceito da 

música – um ritornelo demarca um episódio diferencial e temporário na 

condução musical – para nomear o conjunto de matérias expressivas 

capazes de traçar um novo território. Eles podem ser concretos ou 

complexos, podem se instalar nos objetos ou se fazer nas ações e ainda, 

podem se localizar no espaço, no corpo, nas forças componentes da 

subjetividade: uma sonoridade, uma cor, uma matéria, uma profissão, 

uma religião, um sintoma, uma viagem, um horizonte, um encontro, uma 

composição da aparência. Para Jardelina, a composição da aparência, o 

desfile pelas ruas, o jornal gritado e a fotografia funcionam como 

ritornelos, marcas territorializantes que, partindo dos movimentos de 

desterritorialização do “vibrar”, filtram linhas intensivas e agenciam 

territórios de existência.  

 

Considerar que as linhas para traçar um território estão sempre se 

fazendo é avançar na compreensão de que um território está sempre em 

vias de se desterritorializar, a partir dos verbos que incessantemente 

atravessam a subjetividade. Para compreender a tríade territorialização-

desterritorialização-reterritorialização em suas dimensões qualitativas, é 

necessário que sejam considerados aspectos assim como uma tensão 

constante entre os diferentes movimentos; uma espécie de ambivalência 

em relação à sensação de pertencimento do território; uma demarcação 

de distâncias a partir das qualidades expressivas. Dessa forma, é possível 

notar que a relação entre os três movimentos não se faz por oposição, 

mas sim pelo estabelecimento de um ritmo: cada uma das dinâmicas é 

priorizada para, em seguida, dar lugar ao próximo movimento que virá. 

O “dentro” e o “fora” de um território não são necessariamente 
                                                                    

112 DELEUZE, 1997, p.119. 
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excludentes e a cadência entre os lugares não obedece a compassos 

decodificáveis na linearidade do tempo, pois considera os devires e as 

linhas de fuga em constante ação: a roupa-território de Jardelina está 

sempre pronta a se dissolver, depois da fotografia, para surgir nova e 

variadamente, quando o corpo vibrátil for acionado no diagrama de 

intensidades em permanente ressonância com o mundo. 

 

Ainda que o ritmo jardeliniano implique uma repetição de movimentos, a 

lógica da traição está acionada por excelência: por maior que seja a força 

de retomada dos verbos - sempre os mesmos - eles sempre estarão no 

infinitivo, abertos à conjugações improváveis que inventam novos lugares 

de existência. Novas linhas de fuga, outros devires, outros dispositivos, 

novo acontecimento: outras aparências vão exprimir, novamente, sabe-

se lá o quê113.  

 

A orquestração de cortar, costurar, vestir, gritar e despachar se 

condensa na fotografia, a partir de estratégias e critérios singulares que 

atravessam o corpo de Jardelina da Silva, excessivamente tangível às 

intensidades. Fora do eixo dos operadores da máquina moda - setor que 

oferta produtos particularmente ligados aos fluxos vestimentares –, a 

radicalidade de Jardelina nos proporciona uma distância produtiva para 

pensá-los. Nos bastaria uma rápida aproximação entre a fotografia 

clicada no Foto Pan e qualquer outra imagem de catálogo, de publicidade 

ou de revista de moda, para visualizar uma distância entre um território 

existencial e os pacotes de qualidades e adjetivações oferecidos pelo 

mercado da aparência. Disfarçados de territórios esses pacotes incluem 

                                                                    

113 Referência a texto de Suely Rolnik sobre obra do artista brasileiro Tunga. Despachos no Museu. Sabe-se lá o 

que vai acontecer... In: FONSECA, Tania e GOMES KIRST, Patrícia (Org.). Cartografias e devires. A construção do 

presente. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. P. 207-218.  
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toda sorte de garantias anti-desterritorialização - formais, quantitativas e 

codificadas - protegendo a subjetividade do plano intensivo. Apesar da 

remissão aos editoriais de moda, no desfecho jardeliniano, a 

estabilização instaurada pelo click da câmera cria território na 

contramão das capturas e serializações, das desterritorializações e 

reterritorializações que são propostas pela economia de aparências e 

estilos. Os pacotes estilísticos - assim chamaremos os territórios 

existenciais pré-fabricados e propostos pelo mercado - serão 

examinados no capítulo que se segue. Antes disso, percorreremos mais 

detalhadamente as lógicas territoriais de Jardelina da Silva, ora 

denominadas estilo-Jardelina. 
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1.4 - O estilo-Jardelina 

 
“Nós nasceu pelado e Jesus pega pela roupa.  
Mas ele não está pedindo modelo na roupa.” 

 

O vestir de Jardelina - suas roupas-território de existência - traçam 

instáveis moradas, universos transitórios que não deixam de considerar 

a própria desterritorialização como um movimento, uma variação 

rítmica do plano das intensidades, linhas que novamente irão traçar 

outros territórios subjetivos, assim que uma operação-ritornelo entrar 

em ação. Sobre as qualidades e matérias expressivas do corpo vibrátil, 

Deleuze e Guattari nos lembram: “exprimir não é pertencer; há uma 

autonomia na expressão”114, afirmação produtiva para retomar a 

diferença qualitativa entre o “exprimir” - que se dá num jogo de relações 

paradoxais entre corpo e mundo e necessariamente inventa uma forma 

inédita de materialização de forças e afetos - e o “expressar” - que 

privilegia uma representação linear daquilo que é sentido como 

interioridade e que encontra no mundo um código revelador desse 

estado de sensibilidade. Jardelina afirma: “eu não me finjo, o jeito que eu 

sou tem de ser.” É nessa perspectiva que sua assinatura e seus 

territórios vão tornar-se estilo.  

 

Desinventar115 o estilo é o único caminho para compreendê-lo, quando 

ele se aproxima de Jardelina. Para a compreensão do estilo-Jardelina, 

será necessário retirar o termo de sua movediça condição de abarcar 

tudo aquilo que se refere às expressões de modos de vida, dispor o 

substantivo à deriva, conjugar livremente verbos aproximativos e libertá-

                                                                    

114 DELEUZE, 1997 p. 124. 

115 Manoel de Barros indica um caminho poético para enfrentar cristalizações de objetos e palavras. BARROS, 

Manoel de. O livro das ignorãnças. Rio de Janeiro: Record, 1998, p.11. 
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lo de cristalizações conceituais. Um ziguezague de aproximações e 

vizinhanças sonoras nos encaminha a referências etimológicas nada 

convencionais, que agitam as qualidades do termo, no sentido de pensá-

lo inclassificável, imponderável, desordenado, gaguejante, em devir. 

Santiago Sobrinho nos inspira a partir do substantivo “estilingue” - 

brinquedo de moleque atirar pedra longe - e lança estilo ao vagabundear:  

 

[…] A propósito de darmos ou não conta de nomear as coisas, abarcá-las 
com palavras […] não chegaremos a lugar, mas a lugares, planos extensos, 
cadeias de montanhas, bulbos, causos sem fim. A palavra estilo vai sendo 
descanonizada, maltrapilhada, vira reles, e reaparece com força universal a 
cada tempo, para ser de novo destranbelhada, é a dialética das palavras, 
suas reinações, são os homens criterizando, cauterizando.116  

 

Na companhia de Jardelina, nosso percurso pelo estilo começa sem 

categorizações. 

 

Nessa linha, Martinez dialoga conosco, quando nos revela que o latim 

stilus compartilha a raiz indoeuropéia steig com stimulare - “estimular” - e 

instigare - “instigar” e que abarca o sentido de “picar e ferroar”117. Assim 

seguimos, pensando a potência de fragmentação e despedaçamento do 

verbo estilhar118. Contração de estilhaçar, transforma tudo aquilo que 

toma para si em minúsculas partículas, algumas quase invisíveis, sucumbe 

à resistência de qualquer tentativa de retorno à forma original e nos faz 

pensar estilo em suas qualidades de fragmentação e não de unidade: os 

estilhaços são avessos ao retorno da completude. Estilar119, por sua vez, 

é sinônimo de derramar e verter, ambos os verbos disponíveis aos 

                                                                    

116 SANTIAGO Sobrinho, João Batista. Questão d’estilo, in Queiroz, Sônia (Org) Revista Viva Voz. Estilo. 

FALE/UFMG, Belo Horizonte, 2001, p.32, Disponível em: 

<http://www.letras.ufmg.br/site/publicacoes/download/estilos.pdf.>. Acesso em: 17 out. 2007.  

117 MARTINEZ, in Queiroz, Sônia (Org) Revista Viva Voz. Estilo. FALE/UFMG, Belo Horizonte, 2001, p.12, 

Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/site/publicacoes/download/estilos.pdf.> Acesso em: 17 out. 2007.  

118 Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Aurélio. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1995, p.276. 

119 Ibid. 
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transbordamentos e em nada favoráveis à adequações e fórmulas. Além 

disso, também pode significar “consumir-se” - estranha inflexão, se 

aplicada a um substantivo tão comumente associado à expressão de si, a 

partir da delimitação de modos de vida e hábitos de consumo. No 

entanto, “consumir-se” – tomado como esquecer-se, apagar-se, 

extinguir-se, anular-se - é conjugação fértil para ativar o estilo-Jardelina, 

que afirma assinatura e grita nome próprio, na mesma medida que se 

dispõe aos devires e habita as linhas de fuga: transborda, estilhaça, 

instiga, atira longe qualquer possibilidade classificável de sua aparência e 

trata de encarar seu estilo “como um fluxo e não como um código”120.  

 

“Estilo é, primeiramente, um modo de dizer ‘eu’”121, nos lembra 

Deleuze, afirmando o sentido político do termo e aproximando-o 

novamente da concepção de resistência como força de criação: outro 

estilo, outra política, outras forças criadoras. Nesse sentido, pensamos 

com Jardelina que estilo seja um modo de ver e sentir num tempo e 

espaços multiplicados que condensam presente, futuro e passado e 

fazem do campo de forças que é o corpo, uma espacialidade de muitos 

lugares. O estilo-Jardelina é o estilo de um mundo inteiro: “Nosso 

Senhor jogou o mundo em minhas mãos pra eu jurar. Ó Pai, transforma 

o mundo em meus olhos.” Seu mundo feito roupas, é expresso por uma 

codificação singular que recusa o estilo clássico, o estilo sexy, o estilo 

casual-chic, o estilo minimalista, o estilo alternativo, sem, no entanto, se 

dar ao trabalho de ir contra nenhum deles. O resultado não tem outro 

nome possível, a não ser estilo-Jardelina, puro vacilo de categorias, 

                                                                    

120 Referência à Deleuze, quando descreve seu próprio modo de escrever livros de Filosofia. DELEUZE, 1992, p. 

15. 

121 DELEUZE, Gilles. A ilha deserta: textos e entrevistas (1953-1974). Org: Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 

Iluminuras, 2005, p. 359.  
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baralhamento de cartas imponderáveis, signos vazios, sem nenhum valor 

de mercado, paródia inclassificável dos códigos da língua moda. 

 

Ao tratar da literatura, Deleuze enfatiza os paradoxos do termo e nos 

convida à compreensão de estilo como “propriedade daqueles dos quais 

habitualmente se diz ‘eles não têm estilo…’”122, pois inventam uma língua 

menor, gaguejam na própria língua, não só criam, mas habitam as linhas 

de fuga. Ele evoca a imagem de escritores capazes de criar uma espécie 

de língua estrangeira, de instaurar algo que ainda não está dito, sequer 

inventado, a partir de um universo de significações que possam 

ultrapassar codificações pré-determinadas: “não é uma estrutura 

significante, nem uma organização refletida, nem uma inspiração 

espontânea, nem uma orquestração, nem uma musiquinha. É um 

agenciamento, um agenciamento de enunciação”123 traidor do signos e 

sentidos postulados pela linguagem. O corpo de Jardelina da Silva faz 

vibrar o modo como Deleuze nos convoca a pensar um certo “estilo-

sem-estilo”124, desafiando significações e apontando para mundos em 

constante por vir. O estilo-sem-estilo, no entanto, não deve ser 

compreendido pelo exercício de negação, mas pela multiplicidade 

ímplicita em seus movimentos de traição, em sua deriva fluxonária, capaz 

de instaurar territórios.  

 
Ao descrever seu encontro com o pensamento do filósofo Friedrich 

Nietzsche, Deleuze ilumina aquilo que está chamando de “gaguejar na 

própria língua”:  

 

 
                                                                    

122 DELEUZE, 1998, p.12. 

123 Ibid. 

124 DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad: Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34,1997, p.128.  



 71 

[…] Nietzsche é aquele que não tenta fazer recodificação. […] No nível 
daquilo que escreve e do que pensa, Nietzsche persegue uma tentativa de 
descodificação, não no sentido de uma descodificação relativa que 
consistiria em decifrar os códigos antigos, presentes ou futuros, mas de 
uma descodificação absoluta – fazer passar algo que não seja codificável, 
embaralhar todos os códigos. […] É isso o estilo como política. De um 
modo mais geral, em que consiste o esforço de um tal pensamento, que 
pretende fazer passar seus fluxos por debaixo das leis, recusando-as, por 
debaixo das relações contratuais, desmentindo-as, por debaixo das 
instituições, parodiando-as?125 

 

O estilo que gagueja não trata de dizer de outra forma, sequer de uma 

forma única, mas de pegar vôo nos devires, dispor-se à variabilidade, 

considerar os movimentos diferenciais como afirmativos de um processo 

potencial e constantemente desencadeador de novas possibilidades de 

criação de sentidos e sintaxes.  

 

Deleuze também discorre sobre o verbete na letra S - style - do 

Abecedário.126 Diante da interlocutora que aventa uma possibilidade de 

relação entre estilo e elegância, ele ressalta o equívoco de certa 

compreensão da elegância relacionada à emissão de “signos codificados”. 

Afirma que essa qualidade provém do próprio viver, da não-elegância e 

da vulgaridade: “a mundanidade como um meio fértil de signos vazios, 

absolutamente vazios, sem interesse algum”, vetor de uma beleza 

desavisada, de um certo desatrelamento do mercado. O vazio ao qual 

Deleuze se refere é o lugar aberto para que os sentidos sejam 

construídos por universos corporais e incorporais que estejam em jogo. 

Esta é a elegância do estilo-Jardelina da Silva, uma elegância “corada de 

intensa humanidade”127, que em nenhum momento desconsidera a vida e 

                                                                    

125 DELEUZE, 2005, p. 321. 

126 Verbete: style. O Abecedário de Gilles Deleuze. Boutang, Pierre-André. Éditions Montparnasse, Paris. 1994 e 

maio de 1995. Disponível em:<www.oestrangeiro.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67>.Acesso 

em: 30 ago. 2007. 

127 Fragmento do ensaio E o que é ter Estilo? Escrito a partir de “um desejo danado de bagunçar o coreto do que 

se entende por estilo.” PRECIOSA, 2005, p. 90-91. 
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suas intensidades, uma elegância cheia de charme, o charme da presença 

vibrátil do corpo.   

 

O charme, esse outro atributo que costuma adjetivar a aparência dispara 

ainda mais o estilo-Jardelina, a partir do olhar de Deleuze: “o verdadeiro 

charme das pessoas é aquele ponto em que elas perdem as estribeiras, é 

quando elas não sabem muito bem em que ponto estão […] o ponto de 

demência de alguém é a fonte de seu charme.”128 

 

Esse encanto inominável, impreciso, que se mistura com a beleza mas 

não depende dela, que não abre mão dos movimentos do corpo para se 

fazer presente, que exercita a condição do fascínio está, por Deleuze, 

atrelado às forças intensivas, aos fluxos descontrolados da vida: uma 

abertura aos devires, uma disposição para habitar um ponto “entre”, 

uma escorregadinha num fluxo esquizo. É uma atmosfera que surge em 

torno da singularidade e atrai, justamente por permanecer como 

atmosfera e lhe faltar um nome. Ele segue, com seu charme:  

 

É o que faz apreender as pessoas como combinações e chances únicas 
que determinada combinação tenha sido feita. É um lance de dados 
necessariamente vencedor, pois afirma suficientemente o acaso, ao invés 
de recortar, de tornar provável, de mutilar o acaso. Por isso, através de 
cada combinação frágil é uma potência de vida que se afirma, com uma 
força, uma obstinação, uma perseverança ímpar no ser.129  

 

Rolnik complementa nosso charme, apontando-o como abertura para o 

movimento dos afetos “proporcional ao capricho com a vida em sua 

infinita vibração.”130  

                                                                    

128 Verbete: fidelidade. O Abecedário de Gilles Deleuze. Boutang, Pierre-André. Éditions Montparnasse, Paris. 1994 

e maio de 1995. Disponível em: <www.oestrangeiro.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67>. Acesso 

em: 10 ago. 2008. 

129 DELEUZE, 1998, p.13. 

130 ROLNIK, 1989, p. 244. 
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Para Jardelina, este atributo é sintetizado pelo adjetivo “alvoroçado”, 

termo frequentemente usado por ela para descrever as cores, tecidos, 

cortes e vestimentas que gosta e prefere. Em torno do alvoroço, 

orbitam qualidades assim como a agitação, a alegria, a inquietação, a 

veemência, o entusiasmo e a confusão desmedida. 

 

A partir dessas convocações - chamamentos de contaminação de vida 

para pensar estilo e charme – nos vale um dos escritos de Charles 

Bukowsky131, que, poeticamente, nos conduz por uma perspectiva que 

dialoga com Deleuze e ressoa em Jardelina: 

 
Style is the answer to everything. 
Fresh way to approach a dull or dangerous day. 
To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without 
style. 
To do a dangerous thing with style, is what I call art. 
Bullfighting can be an art. 
Boxing can be an art. 
Loving can be an art. 
Opening a can of sardines can be an art. 
Not many have style. 
Not many can keep style. 
I have seen dogs with more style than men. 
Although not many dogs have style. 
Cats have it with abundance. 
When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. 
For sometimes people give you style. 
Joan of Arc had style. 
John the Baptist. 
Jesus. 
Socrates. 
Caesar. 
García Lorca. 
I have met men in jail with style. 
I have met more men in jail with style than men out of jail. 
Style is a difference, a way of doing, a way of being done. 
Six herons standing quietly in a pool of water, or you, walking out of the 
bathroom without seeing me.132 

 
                                                                    

131 Poeta, contista e romancista americano (1920 – 1994).  

132 BUKOWSKY, Charles. Style. Disponível em: <http://kazakov.livejournal.com/114088.html?thread=851112>. 

Acesso em: 27 jul. 2007. 
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O estilo de qualquer um, o estilo dos gatos, o estilo de alguns 

presidiários ou o estilo de uma caminhada desatenta ao olhar do outro 

são imagens que nos abrem um diálogo entre Bollon e Nietzsche: ambos 

remetem o estilo como um “espaço sensível”133, dimensão que 

comporta padadoxos, ambigüidades, contra-sensos, disparates, absurdos, 

selvagerias de toda ordem, se vistas pela ótica de uma moral 

codificadora de hábitos, costumes e roupas, sempre em devir, em 

constante produção de sentido, pois aberto ao acaso e às mais diversas 

conexões. Esta tonalidade viva envolve o termo nas relações entre 

corpo vibrátil e fluxos vestimentares, tornando-as repletas de 

possibilidades de deslocamento e criação de sentidos, nunca 

previamente definidos por uma interioridade expressiva, mas produzidos 

a partir de movimentos avessos às interpretações definitivas para os 

estilos134: “quando eu ia pra a roça o povo pensava que eu ia pra a festa. 

E eu ia, dourada.”  

 

O estilo-Jardelina nos guia a uma compreensão ética do estilo que o 

retira do âmbito de julgamentos assim como belo, feio, bom, mau, 

verdadeiro, falso, adequado, inapropriado, entre outras oposições, as 

quais estamos submetidos e das quais somos produtores: “a moral se 

apresenta como um conjunto de regras coercitivas de um tipo especial, 

que consiste em julgar ações e intenções referindo-as a valores 

transcendentes; a ética é um conjunto de regras facultativas que avaliam 

                                                                    

133 BOLLON, 1993, p.145  

134 Vale o paralelo com a narrativa de Bollon sobre os movimentos de estilo: “eles brincam com os significados. 

Nunca se definem do interior. Movimentos oposicionistas atingidos por uma verdadeira neurose de oposiçao frente a 

seu ambiente, eles ficam no ‘nem… nem…’ Um eterno sobrelance é a sua estratégia. Seu espírito parece ser feito 

apenas de contradições. A ironia é sua arma privilegiada. De que modo então conseguir dar nome ao que 

constantemente brinca de esconde-esconde como o sentido e confunde todas as pistas do significado?” Ibid., p. 

120. 
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o que fazemos, o que dizemos, em função do modo de existência que 

isso implica.”135  

 

Jardelina vibra o estilo como “um modo de expressão infinitamente mais 

sensível e sutil, maleável porque permanentemente contraditório e para 

sempre inacabado, por isso poético e profético” 136. Ela conduziu nosso 

percurso por um modo de relação com a aparência, cujo grau de 

conexão com as forças vibráteis é liderada pela dimensão intensiva. 

Velha, feia, safada, sem vergonha, palhaçada toda, rio de leite, lama negra, 

caranguejo, planeta, samambaia, eu mesma, Hebe, o mundo, diabo, 

justiça, dinheiro, aranha, Argentina, letra S, baralho 21, mandioca, 

enxada, derradeira pedra, o estilo-Jardelina é transbordamento, planeta 

fora das órbitas dos estilos propostos pelo mercado: “acho que Jesus vai 

até virar as costas”. Suas roupas-território de existência seus vestíveis 

insensatos, sua aparência não adestrada, sua moda esquizo, seu estilo-

máquina de guerra instauram uma bem-vinda radicalidade para 

ziguezagues pela máquina moda, esta que delineia as aparências do 

próximo capítulo: “eu não posso assinar dos outros, deixa eu repartir o 

mundo.”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

135 DELEUZE, 1992, p. 125-126. 

136 BOLLON, 1993, p.164. 
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Parte 2 
 

O império do estilo 
 

 
Depois de percorrer exercícios de estilo na companhia de Jardelina da 

Silva – composições cuja rede de forças operam em linhas de fuga – 

vamos pensá-los distanciados da processualidade esquizo, de modo a 

compreendê-los no âmbito do mercado, a partir de contrapontos 

semânticos e conceituais. Primeiramente, examinaremos as andanças do 

termo, verificando seu esvaziamento conceitual. A seguir, 

percorreremos aspectos que delineiam o jogo de forças do vestir e que 

fortalecem o estilo como vetor operante na cultura somática ou 

corpocêntrica e no deslocamento de forças diretrizes da moda – da 

variabilidade de si para a autoria de si; seus aprisionamentos categóricos 

nas redes de segmentação do consumo; a liquidação de seus atributos 

vibráteis; e, por fim, as estratégias que fazem do estilo a força primordial 

de produção e transmissão de informações, motor da força criativa no 

campo da moda. Essa delimitação de percurso enfatiza um paradoxo: 

ainda que conceitualmente esvaziada, a força do estilo é majoritária para 

delinear os modos de funcionamento da moda, em nosso 

contemporâneo.  
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2.1 - Esvaziamento do estilo  
 

Os caminhos polissêmicos da linguagem provocam mutações, variações e 

deslocamentos de sentido, nos mais diversos graus. Por vezes, alguns 

termos assumem novos lugares nos campos da língua, encontrando 

diferentes habitats nos discursos e modos de funcionamento subjetivos. 

Estilo137 é um bom exemplo deles. Palavra andarilha, se submete, ao 

longo do século XX, a certa banalização que favorece derivações das 

mais diversas. Interessa-nos examinar algumas apropriações que, se por 

um lado multiplicam suas significações - especialmente aquelas ligadas às 

órbitas do mercado - por outro, esvaziam seu sentido expressivo.  

 

Em artigo no qual aponta razões para mudanças de significação das 

palavras, Garcia elege estilo para exemplificar aquilo que chama de 

“alteração semântica de significado” e descreve o sentido original do 

termo em latim stilu(m): “uma pequena haste usada para escrever, um 

tipo de caneta antigo” 138. Martinez esmiuça as origens, afirmando que 

stilus era um instrumento utilizado para a escrita em tábuas de cera e 

consistia em uma haste metal ou osso com extremidade pontiaguda e 

outra ponta em formato de espátula, que servia para apagar e corrigir os 

erros. Nesse período, estilo passa por um “processo de transformação 

do objeto em sua serventia: com o valor semântico, equivalente de 

scriptio – ‘ação de escrever, escrita’ – e de scriptum – ‘escrito, texto’ – 

                                                                    

137 A partir deste momento, o termo será formatado em itálico, no sentido de ressaltar o uso repetitivo e as diversas  

variações de uso do termo neste capítulo. 

138 GARCIA, Afrânio. Semântica histórica. Disponível em: 

<http://www.filologia.org.br/vcnlf/anais%20v/civ2_05.htm>. Acesso em: 17 out. 2007.  
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stilus faz parte da terminologia dos retóricos latinos, já no fim do 

primeiro século a.C.”139 

 

A associação direta com a escrita, desenvolve um novo sentido para 

estilo, que passa a indicar “a maneira específica de escrever ou falar de 

uma pessoa ou de um grupo de pessoas: estilo conciso, estilo afetado, 

estilo didático, etc.”140 Deste segundo significado parte a idéia de estilo 

como “precisão ou perícia no escrever”, de maneira a fazer migrar a 

função de substantivo para a de adjetivo, que designa aquele que escreve 

com estilo. Segundo Garcia, é a partir desta aplicação da palavra que se 

desenvolve um quarto sentido para o termo “mais nitidamente literário, 

ligado às características específicas de um autor ou grupo de autores, 

como quando falamos do estilo de Machado de Assis ou dos estilos de 

época.”141 Além disso, o lingüista nos lembra que a capacidade de escrita 

– que predomina nas classes dominantes por longo período – faz com 

que o estilo se conecte com qualidades assim como refinamento e bom 

gosto, gerando expressões tais como “móveis de estilo” ou “homem de 

estilo”.  

 

No entanto, se a operação metonímica inicial aplicou estilo às 

manifestações expressivas no campo da literatura, logo a expansão de 

seu uso tomou a direção de outros campos da cultura. Enfoques 

ampliados se estabeleram em conexão com as artes e a música, 

produzindo assim uma série de derivações e redefinições. Estilo vai 

englobar elementos estéticos e subjetivos que seguem uma espécie de 

concisão ou forma singular de encontro entre variáveis de naturezas 
                                                                    

139 MARTINEZ, Antônio. Palavras que se tecem de sentido e história. In: Queiroz, Sônia (Org) Revista Viva Voz. 

Estilo. FALE/UFMG, Belo Horizonte, 2001, p.13, Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/site/publicacoes/ 

download/ estilos.pdf>. Acesso em: 17 out. 2007. 

140 GARCIA, 2007. 

141 Ibid. 
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diversas, que caracterizam um movimento, um agrupamento, um modo 

de escrever, de tocar, de se expressar, entre outras manifestações. 

Souza nos oferece a análise de uma série de entrevistas, cujo principal 

objetivo era investigar o estilo em diferentes campos de criação, assim 

como Artes Plásticas, Teatro, Cinema, Música e Literatura. O autor 

lança sua questão: “expressividade, pessoalidade, idiossincrasia, modo... 

Quase sempre são essas as palavras lembradas quando se pergunta a 

alguém o que é estilo. […] Haveria afinal uma consonância entre os 

próprios artistas, no que diz respeito ao conceito de estilo?”142 

 

 A análise das respostas ressalta aquilo que se sobressaiu em cada um 

dos campos examinados: “visão de mundo”, “característica 

diferenciadora”, “orientação própria”, “personalidade” e “marca” são as 

expressões reveladoras do estilo, na ótica daqueles que, teoricamente, o 

exercitam, ainda que o termo seja também reconhecido como resultado 

de autoria submetida a influências de outros estilos. Souza sintetiza os 

três principais sentidos para o termo: “como revestimento formal de um 

conteúdo preexistente; Como característica de originalidade no falar ou 

escrever; e como ‘desvio’ de uma norma que instaura princípios 

estéticos atemporais e imutáveis.143 

 
Para caminhar por outras derivações do estilo, é importante lembrar 

conexões de uma natureza específica, ocorridas ao longo do século XIX, 

período no qual o consumo de produtos vai se configurar como potente 

revelador da subjetividade. O psicanalista Jurandir Freire Costa ressalta 

dois importantes aspectos daquele contexto que privilegiam esta ligação: 

                                                                    

142 SOUZA, Nabil Araújo de. Pode me dizer o que é estilo? In: Queiroz, Sônia (Org). Revista Viva Voz - Estilo. 

FALE/UFMG, BeloHorizonte, 2001, p. 8. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/site/ publicacoes /download/ 

estilos.pdf>. Acesso em: 17 out. 2007. 

143 Ibid., p. 21. 
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o surgimento da publicidade e a exposição dos produtos nas vitrines das 

lojas de departamento.144 A materialidade dos objetos vai alimentar 

muito produtivamente uma “cultura da visibilidade” que prega as 

relações dos produtos com as emoções. Dali em diante, os objetos 

seriam cada vez mais fortemente associados às preferências pessoais, 

assim como signos reveladores da personalidade do comprador: “ser 

único, ser distinto, não ser como todo mundo, implicava em materializar 

caráter e gostos em objetos que poucos ou ninguém possuía.”145 O 

movimento de exibição de produtos e exteriorização das crenças 

emocionais por meio do consumo produz e intensifica alguns sentidos 

para o termo estilo, de modo a consolidar fecundas ligações entre 

escolhas de compra, maneiras de viver e expressividade dos modos de 

vida.  

 

Assim, a conceituação de estilo vai sendo despojada dos sentidos 

expressivos originais e engajada com os novos rumos, comuns à 

abrangência das configurações produzidas pelo mercado, hábil em 

operacionalizar o uso das palavras como melhor lhe convier. No século 

XX, a trajetória do estilo nos remete à atenção de Deleuze e Guattari 

para os percursos dos termos “conceito” e “acontecimento”. 

Pertinentes aos campos da Filosofia, da Epistemologia ou da Psicanálise, 

essas palavras foram apropriadas em “forma mercantil” pela informática, 

pelo marketing e por outras disciplinas da comunicação, assim como a 

publicidade e o design, trazendo à tona o conceito ligado ao “conjunto 

das apresentações de um produto (histórico, científico, artístico, sexual, 
                                                                    

144 COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio de Janeiro: 

Editora Garamond, 2004, p.154.  

145 No capítulo denominado como “Declínio do comprador, ascensão do consumidor”, o autor faz uma extensa 

análise e articulação de diversas perspectivas teóricas de diferentes autores (Hannah Arendt, Jean Baudrillard, Colin 

Campbell, Conrad Lodziak e Richard Sennet) para apresentar um interessante panorama de compreensão do 

histórico e do comportamento atual do consumidor contemporâneo. Ibid., p. 131-183. 
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pragmático…).”146 Na linguagem do marketing e do comércio, criar 

conceito para uma marca ou produto é revestí-lo de características 

subjetivas, capazes de conferir à mercadoria uma gama de elementos 

incorporais, uma “alma”, cujas aproximações com o humano e o vivo 

possibilitem estreitar as ligações com o consumidor. Já o termo 

acontecimento, cada vez mais, vai sendo relacionado à mera exposição 

de produtos, pessoas e marcas. Ou seja, se liga a uma série de 

estratégias em torno da apresentação, comunicação e realização de 

eventos, as quais se apropriam das qualidades atribuídas a um 

acontecimento – a atmosfera de contágio e afetação – de modo a 

avançar em toda espécie de simulação eficaz para seduzir e produzir 

sensações no consumidor.  

 

É em torno desses mesmos campos - marketing, publicidade, design, 

moda - que o estilo, fortemente submetido à circulação pelo universo do 

corpo e da vida, ganha o mercado de modo avassalador. Tratado como 

categoria – conjunto de componentes subjetivos capaz de delimitar os 

modos de existência do mapa contemporâneo – afirma-se como um 

produto, ou pacote de produtos e trilha o caminho semântico integrante 

das significações do substantivo mercadoria. Em andanças intensamente 

estimuladas pelas relações entre o consumo e sua capacidade de 

estampar a subjetividade, o estilo se presta a definir determinados perfis 

de consumidores, alvos de toda espécie de produtos e da rede de 

marketing que configura o mercado de massa. Os estilos passam assim a 

ser prioritariamente compreendidos como variáveis que emolduram 

modos de existência e constituem “mínimos eus”147, definidos por 
                                                                    

146 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de 

Janeiro: Editora 34.1992, p.19. 

147 Em referência ao título de Lash, publicado nos anos 1980, no qual o autor aborda alguns aspectos da condição 

do sujeito contemporâneo e examina criticamente a constituição da noção de identidade. O autor reconhece um 
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mercadorias, produtos e serviços. Os predicados usados na 

caracterização de estilos de vida são constituídos a partir de relações 

compostas nas tramas sociais, econômicas e políticas da subjetividade. 

Para que as classificações se façam, uma estruturação ideológica se pauta 

em relações de força e gera princípios de inclusão e exclusão. Os 

resultados dos perfis delineados por pesquisas de mercado, conceitos de 

marcas e discursos da mídia produzem existências codificadas na 

coletividade, inserções sociais e profissionais, eus qualificados para 

circular, e garantidos pela compreensão dos códigos de comunicação 

emitidos pelos estilos.   

 

Para enfatizar o caminho de esvaziamento conceitual dos sentidos 

originais do estilo coletamos alguns exemplos, particularmente 

relevantes, nos quais o termo é tomado por diferentes campos 

institucionais. 

 

Nas campanhas de publicidade do Banco do Brasil, no ano de 2008, a 

palavra-chave escolhida para acompanhar o logotipo da instituição 

financeira é estilo. Tomemos como exemplo o “estilo Bruno”: a imagem 

de um jovem de costas sobre uma motocicleta está ao lado da frase 

impressa sobre a estrada de asfalto: “Um cartão só seu. Isso é que é ter 

estilo próprio”. O termo integra as estratégias da empresa desde 2004, 

quando foi criado o Banco do Brasil Estilo, cujo atendimento é 

personalizado e conta com serviços de manobrista, mensageiro, 

consultores financeiros e sala de reuniões privativa. Segundo a 

comunicação da campanha, estilo é “uma maneira de ser só sua, cheia de 

                                                                                                                                                                                                  

certo “embaraço” na definição de fronteiras subjetivas que se relacionam intensamente aos produtos e mercadorias. 

LASH, Christopher. O mínimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 
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vitórias e conquistas.” Na capa do folder de lançamento, a chamada é 

“Estilo é ter sucesso na vida pessoal e nos negócios.”  

 

No website da Igreja São Vicente, o pastor Asaph Borba assina texto 

chamado “Adoração: um estilo de vida”, no qual defende algumas práticas 

específicas para a “verdadeira ação de adoração”. Segundo consta, a 

prática não deve ser confundida como mais um estilo de vida. Na referida 

página o religioso afirma: “[…] muitas pessoas devem ter recebido esse 

ou outros conceitos não corretos de adoração, levando-as a um enfoca 

(sic) da adoração como uma forma, um estilo, ou um espaço de tempo a 

ser preenchido […], porém afirmo que adoração é algo que vai muito 

além de formas ou expressões estereotipadas, pré-determinadas pelo 

tempo, espaço e estilo.”148 

 

Em pesquisa na web, por meio da ferramenta Google149, coletamos alguns 

usos comerciais do termo que valem ser citados: Estilo Móveis, Estilo 

Informática, Estilo Telemarketing e Consultoria, Photoestilo e Academia Estilo 

são estabelecimentos que utilizam o termo em seus nomes fantasia, em 

conjunto com outra palavra que revela a linha do negócio. A Água e Estilo 

é uma empresa de decoração especializada na montagem de aquários 

exclusivos; a Fundição Estilo comercializa brindes e artigos exotéricos. 

Estilo de Aprender é uma escola de ensino infantil baseada em teorias de 

Gilles Deleuze; Imagem e Estilo oferece cursos de etiqueta social; e o 

domínio <www.estilo.com.br> pertence a um estabelecimento de 

                                                                    

148 Texto publicado em 17 de Outubro de 2007. Disponível em: <wwwigrejaemsaovicente.com.br>. Acesso em: 21 

abr. 2008. 

149 Disponíveis em: <http://www.estilomoveis.pt/>, <http://www.estiloinformatica.com.br/>, <http://www.estilo-

tlmk.com.br/>, <www.photoestilo.com.br,> <http://www.academiaestilo.com.br/>, <www.fundestilo.com.br/>, 

<http://www.aguaeestilo.com.br/>, <http://www.estilodeaprender.com.br/ http://www.imagemeestilo.com.br/>. 

Acessos em: 17 mai. 2008. 
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artefatos de madeira, cuja chamada na página inicial é “produtos para sua 

vida”. 

 

Na mesma base de dados, encontramos também um concurso de estilo, 

denominado Estilo PUC, promovido em novembro de 2007, por 

estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. As 

informações sobre o evento começam com a seguinte questão: “já 

imaginou ser premiada por ser simplesmente você?” Em seguida, mais 

esclarecimentos sobre a iniciativa: “[…] o Estilo PUC, com o apoio das 

melhores marcas, vem para valorizar o estilo das meninas que 

diariamente freqüentam o pilotis com seus diferentes looks. O concurso 

vai eleger alunas com personalidade, e não com um estereótipo de 

beleza encontrado nas modelos de passarela. Então, relaxem meninas, o 

que vale aqui é a naturalidade. No dia do desfile, cada uma irá usar suas 

próprias roupas, ou seja, você será você mesma.”150   

 

O portal www.uol.com.br, apontado como o principal portal de mídia 

online do Brasil151, apresenta o link uol Estilo. Ali se concentram matérias 

assim como “Adega: Conheça a etiqueta da ‘rolha’ em restaurantes para 

não passar vergonha quando levar sua própria garrafa”; “Mostra de 

decoração traz ambientes com inspiração clássica e ostentação”; “Gloss: 

Maquiador ensina a esfumar o olho”; “Rotina sexual no casamento: 

Como romper esse padrão?”; “Libaneses querem patentear esfiha e 

quibe”; “Psicanalista aponta caminhos para melhorar a auto-estima”; 

                                                                    

150 Disponível em: <www.estilopuc.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2008. 

151 Dados que têm como base o número de páginas vistas e tempo de permanência online por mês, assim como o 

número de assinantes pagantes. Informações disponíveis em: <http://www.microsoft.com/latam/presspass/brasil 

/2008/ julho/uol.mspx>. Acesso em: 07 out. 2008. 
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“Sentir Bem: Saiba quando é melhor correr ou caminhar”, além de 

chamadas para reportagens sobre moda e cultura.152 

 

O uso da palavra estilo pela imprensa de moda, também joga luz sobre a 

amplitude de suas variações. Na sessão Da Passarela153, em nota 

denominada “O romantismo dos florais”, a jornalista Christina Gumiero 

chama de “vários estilos”, os diferentes cortes, formas e propostas dos 

vestidos: “femininos ao extremo, os vestidos florais estão de volta em 

modelos com cara de brechó-chique. Eles aparecem em vários estilos, 

como tomara-que-caia, com alças em diversas larguras, ora 

decotadíssimos ora comportados, em decote cache-coeur, hit dos anos 

70, com manguinhas bufantes, entre outros”. Na mesma nota, a repórter 

novamente utiliza o termo para se referir ao estilo de vida do 

consumidor: “seja qual for o estilo, o item é obrigatório no guarda-roupa 

da estação primavera/verão”. A segunda nota da coluna – “Moda em alta 

velocidade” – se refere a diversos estilistas, apontando os profissionais 

de confecções ou criadores de moda que assinam sua próprias grifes. Na 

sequência, a nota entitulada Inspiração latina em alta é iniciada com a 

frase “Um verão colorido e cheio de estilo” e se remete à linha 

primavera-verão 2006 de uma indústria de calçados, inspirada em 

diferentes modalidades de danças latinas. Além disso, a jornalista 

menciona em outra notícia, que “o estilo navy vai estar muito na moda no 

verão” e entitula “Brincando de estilista”, informações sobre um kit para 

customização que torna “mais fácil transformar a camiseta básica em 

peça fashion e única”. Finalmente, Gumiero também indica livro de 

                                                                    

152 Disponível em <http://estilo.uol.com.br/>. Acesso em: 07 out. 2008. 

153 GUMIERO, Christina. Da passarela. 17 de outubro de 2007. Agência Estado. Disponível em: <http://ultimo 

segundo.ig.com.br>. Acesso em: 23 out. 2007. 
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reflexões sobre moda, exaltando o fato de que o autor analisa, entre 

outros aspectos, o conceito de estilo.154 

 

Os exemplos validam a diversidade das apropriações do termo, de modo 

a ressaltar seu esvaziamento conceitual. Paradoxalmente, enfatizam uma 

espécie de alargamento de significado do substantivo-adjetivo, disponível 

a deslizamentos que vão da adoração religiosa ao exoterismo, passando 

pela efetuação de aplicações no mercado financeiro e pela montagem de 

aquários, todas elas se remetendo, em maior ou menor grau à 

subjetividade, à uma atmosfera de simulada autenticidade ou à própria 

configuração da existência. Featherstone colabora nos lembrando que 

“os heróis da cultura de consumo transformam o estilo num projeto de 

vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade 

do conjunto de bens, roupas, práticas, experiências, aparências e 

disposições corporais destinados a compor um estilo de vida.”155 O autor 

ressalta que, em torno dessa composição, há o desejo de uma afirmação 

estilística específica, ligada à individualidade do proprietário, além de uma 

consciência de que esse conjunto informacional é constantemente 

avaliado e interpretado.  

 

Mais ou menos submetidas, libertas em maior ou menor grau, criativas e 

inventivas ou amortecidas e anestesiadas, as subjetividades produzem e 

são produzidas pelas aparências e variam os graus de conexão do corpo 

com o vestir. Nesse sentido, percorrer aspectos que delineiam o 

privilégio do corpo nos exercícios estilísticos nos parece pertinente para 

iluminar nosso trajeto pela moda contemporânea, que torna o estilo um 
                                                                    

154 O livro apontado por Gumiero é BRAGA João. Reflexões sobre a Moda - Volume IV. São Paulo: Editora 

Anhembi Morumbi, 2006. 

155 FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Trad. Julio Assis Simões. São Paulo: Studio 

Nobel, 1995, p. 123.  
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forte operador subjetivo. Assim, seguiremos um percurso pelo contexto 

da “cultura somática” – expressão proposta pelo psicanalista Jurandir 

Freire Costa – que enfatiza o cenário corporal como locus da sensação 

de si. 
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2.2 - Cultura somática, estilo e produção de si 
 

 
É ao longo do século XX que o corpo passa a funcionar como um dos 

mais férteis terrenos da materialização dos cruzamentos entre a ciência, 

a tecnologia, o design, a moda, as artes e inúmeros outros setores 

produtivos, cujas políticas e economias são atravessadas por 

investimentos tão complexos quanto simplificadores de sua natureza 

orgânica e biológica. Especialmente a partir dos anos 1950, o corpo vive 

e participa de um momento histórico no qual se apresenta como 

portador-vetor-expositor dos mais intensos paradoxos contemporâneos 

e se mostra tão fortalecido quanto fragilizado, tão famoso quanto 

esquecido, tão exposto quanto blindado, tão visível quanto inexpressivo. 

Se Costa nos chama atenção para o fato do corpo ser tão “onipotente” 

quanto “impotente”156, Sant’Anna evoca a imagem de um corpo que 

“reina e padece por toda parte”157, ambos nos remetendo justamente 

aos intensos paradoxos que residem na dimensão corporal, cenário de 

fronteiras despedaçadas e aberturas multiplicadas aos mais diversos tipos 

de ação, intervenção, reconstrução, ressignificação e remanejamento.  

 

Vale lembrar que, em diferentes momentos históricos, nos quais as 

variáveis constituintes da “sensação de si” estiveram deslocadas da 

dimensão física, o corpo esteve praticamente excluído do processo de 

constituição subjetiva. Se outras configurações da subjetividade já 

produziram, até mesmo, um certo menosprezo pelo corpo158, o inverso 
                                                                    

156 COSTA, 2004, p.196. 

157 SANT`ANNA, Denise Bernuzzi de, em entrevista para a Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, realizada 

por Marta Kanashiro. Disponível em: <http://www.portaldoenvelhecimento.net/entrevistas/entrevistas57.htm>. 

Acesso em: 27 jun. 2007. 

158 Na Antiguidade Clássica o corpo estava a serviço da ação; na Modernidade, era encarado como uma reserva 

de instintos a serem domados, em prol da evolução sentimental. COSTA, 2004, p.205. Sant’Anna também nos 

apresenta um breve passeio pela história do corpo. SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Horizontes do corpo. In: 
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se estampa em nosso contemporâneo, que se configura como um tempo 

de exercício de uma evidente corpolatria, capaz de transformar os 

modos de relação a si. É pertinente retomar Costa, quando o 

psicanalista nos lembra que a participação do corpo na formação da 

sensação de identidade se modifica profundamente no contexto da 

“moral do espetáculo”159. Essa moral, além de apontar o crescimento 

avassalador do papel social da mídia no sentido de pautar, reordenar e 

intermediar os referenciais daquilo que seria um “modo de vida ideal”, 

também faz com que se criem poderosas conexões entre o sucesso 

social e certos atributos físicos, avalisando assim, um priviégio da 

fisicalidade e um desvio da atenção da vida sentimental para a vida 

física.160  

Ao discorrer sobre a transição histórica que traz o corpo para a 

centralidade, Costa deixa longe uma possível nostalgia relativa à forma 

de subjetivação ligada ao intimismo romântico161 e se previne do risco de 

um excessivo reducionismo para compreender a transformação de uma 

sensibilidade emotiva – fortemente atenta a qualquer distúrbio afetivo – 

em uma hipersensibilidade corporal – especialmente relacionada ao 

                                                                                                                                                                                                  

BUENO, Maria Lucia e CASTRO, Ana Lúcia de (Orgs.) Corpo território da cultura. São Paulo: Editora Anna Blume, 

2005, p. 122-126. 

159 Neste momento, Costa faz referências ao pensador Guy Debord que aponta como dilema contemporâneo não 

mais a escolha entre “ser” e “ter”, mas entre “ser” e “parecer”, afirmando a condição de um sujeito-espectador 

passivo de um mundo e de uma vida plena de entretenimentos (DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: 

comentários sobre a sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 

2005). COSTA, 2004, p.227-235.  

160 Ibid., p. 166. 

161 Costa descreve as principais produções subjetivas do século XIX, o qual nomeia de “império da introspecção”: 

“entre outras coisas, moralismos sexuais sufocantes; culto ao sofrimento sentimental; retração do interesse pelo 

bem comum; desprezo pelo agir; mistificação dos poderes do desejo; subestimação da potência da vontade e, por 

último, apequenamento dos ideais de felicidade, progressivamente confinados à esfera do êxtase amoroso-sexual e 

à evasão pelo consumo de drogas e entretenimentos massificados.” Ibid., p. 201. 
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domínio da aparência.162  

Entretanto, o psicanalista ressalta que o corpo tornou-se um “referente 

fundamental” justamente para as “elites urbanas cultivadas, politicamente 

descrentes, economicamente favorecidas e, na maioria, secularizadas nos 

costumes”163, lembrando o poder altamente influenciador desta classe 

sócio-econômica que controla os meios de comunicação de massa, 

usados como instrumentos de legitimação de convicções morais. 

 
A passagem de uma “cultura da intimidade” para uma “cultura da 

visibilidade”164 reforça os intensos movimentos no sentido de valorizar o 

corpo na constituição identitária, de afirmar sua sinceridade e sua 

autenticidade e garanti-lo como terreno para “tornar-se si mesmo”. 

Além disso, define um remapeamento cognitivo do corpo físico, dado 

pelo avanço de alguns campos do saber, assim como a ciência, a 

tecnologia, a cultura, a religião e a filosofia.165 Os progressos científicos 

que conferem ao corpo possibilidades de ser um fim em si mesmo e 

voltar-se para sua própria autoconservação, são ressaltados por 

descobertas da neurociência e da psicofisiologia, que enterram o 

dualismo mente-corpo. Esse investimento segue se intensificando por 

meio de diferentes áreas do conhecimento e se diversificando nas 

órbitas do mercado que oferta produtos e intervenções nos mais 

diversos campos, desde a medicina e a biotecnologia até a decoração 

corporal e a arte, passando pelas academias de condicionamento físico, 

                                                                    

162 O autor apresenta uma importante ressalva: “[…] não queremos dizer nem que [o corpo] seja o único referente, 

nem que esta mudança seja consciente para os indivíduos. Longe disso, certos aspectos da cultura, como crenças 

religiosas, espiritualistas, emocionais, políticas, científicas, etc., continuam exercendo um grande papel na criação 

de modelos de condutas exemplares.” COSTA, 2004, p.120. 

163 Ibid. 

164 Ibid., p.164. 

165 Ibid., p. 206-215. 
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pelas clínicas que promovem técnicas de conscientização, pelas inúmeras 

possibilidades cosméticas e pela moda. 

Nesse sentido, seguimos com seu recorte da configuração corpocêntrica 

da subjetividade, que se consolida ao longo do século XX:  

 

[...] A virada somática na cultura produziu uma verdadeira revolução na 
percepção da corporeidade física. […] Antes visto como matéria bruta 
para a construção de ideais sentimentais, intelectuais, espirituais ou cívico-
morais, [o corpo] agora se reapresenta como o novo locus da dignidade 
ontológica, epistemológica e ética do sujeito.166 

 

Os intensos investimentos na produção da imagem pessoal se dão, 

principalmente, no sentido de delinear uma aparência capaz de constituir 

e expressar algo da ordem de uma “sensação de si”, ainda que esse 

“tornar-se si mesmo” abarque a idéia de surfar em identidades móveis e 

metamorfoseantes. Costa nomeia esse contexto como “cultura 

somática”: uma sensibilidade exacerbada para a aparência e um 

encantamento pelo corpo tornam o ambiente propício ao desejo de uma 

“boa vida física’, com a intensidade com que outrora desejávamos a paz 

espiritual, a honra cívica ou o prazer sentimental.”167 As principais 

características da cultura somática promovem o entendimento das 

condutas éticas pelo conhecimento da materialidade corporal e estão 

ligadas a aspectos assim como a atribuição de origem e causas físicas 

para atos psicológicos e as aspirações morais baseadas em desempenhos 

corpóreos ideais, aos quais, segundo o autor, nos habituamos mais e 

mais a cada dia. Em suas “Notas sobre a cultura somática”, o psicanalista 

afirma que suas considerações são atravessadas por uma particularidade 

na relação entre vida psicológico-moral e a vida física: “referir o 

sentimento de identidade ao corpo, significa definir o que somos e 

                                                                    

166 COSTA, 2004, p. 95. 

167 Ibid., p. 215. 
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devemos ser, a partir de nossos atributos físicos.”168 É como se 

pudéssemos esculpir a alma por meio do fisiculturismo, alimentar melhor 

o espírito com o consumo de alimentos orgânicos, além de alongar os 

músculos da honestidade e lipoaspirar problemas de relacionamento. 

 

A “personalidade somática”, é apontada como aquela que “tem na 

imagem social do corpo o suporte, por excelência, do caráter ou da 

identidade.”169 Encarna esta personalidade, um corpo privilegiado como 

referente para a construção da sensação identitária, um corpo 

musculoso na concentração de valores, malhado de investimentos 

afetivos em sua imagem, bombado de disponibilidade para ser visível. Em 

torno das possibilidades de composição, reinvenção e ressignificação, 

proliferam os discursos sobre a autonomia do gerenciamento de si e 

sobre inúmeras opções disponíveis. Os dispositivos vestimentares, o uso 

de medicamentos emagrecedores, o consumo de vitaminas que turbinam 

os músculos, as intervenções invasivas, a utilização de produtos 

cosméticos transformadores e, em última instância os projetos 

genéticos, são exemplos de procedimentos que, entre outros, ocupam a 

subjetividade contemporânea do ofício do “design de si.”170 

 

Nesse sentido, a indústria dos produtos que orbitam em torno dos 

fluxos vestimentares não mede esforços. Ciente de seu papel na 

configuração do eu, se ocupa em suprir o mercado com produtos, cuja 

conexão com experiências e sensações, possa favorecer o corpo e a 

aparência como locus subjetivo. Para tanto, reforça as ligações entre a 

                                                                    

168 COSTA, 2004, p. 203 (grifos do autor). 

169 Ibid., p.195. 

170 Breton utiliza a expressão ao se referir a práticas assim como o body building, o transexualismo ou a cirurgia 

estética. BRETON, David Le. Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: 

Papirus, 2003, p.22. 
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composição da aparência e a expressão subjetiva, por exemplo, por 

meio de campanhas de comunicação e marketing, entre outras 

apresentações ao público.  

 

Algumas campanhas publicitárias de empresas ligadas à moda se 

aproveitam da supervalorização da conexão estilo-autenticidade-

expressividade para convocar a atenção e o desejo de compra do 

consumidor e nos valem para introduzir elementos que giram em torno 

da idéia de estilo, assim como apropriada pela moda. Na campanha da 

marca brasileira It’s (1996), o texto “um dia todos os corpos serão iguais. 

Aproveite enquanto o seu é diferente. Porque só você é igual a você” está 

escrito sobre imagem de crânios e ossadas apontando o corpo, locus da 

aparência, como garantia de unicidade e diferenciação. A aderência entre 

moda e estilo está presente no apelo da campanha da Citizen (2004): 

“fashion é o que combina com você” é a frase impressa sobre a foto da 

moça de sorriso confiante e relógio no pulso. A valorização do estilo 

pessoal se faz presente também na revista das lojas H&M, que opera em 

21 países, e expõe como modelos, 22 clientes vestidos com as roupas da 

marca. A chamada é “the best style is yours very own” - algo como “o 

melhor estilo é o seu estilo mais pessoal”. Essa mesma estratégia – o uso 

do consumidor como modelo fotográfico, muitas vezes acompanhado 

por um breve perfil de seu estilo de vida – vem sendo utilizada em 

diversas campanhas, como por exemplo, nas peças divulgadas 

mundialmente pela Benneton (1997 e 1999) e pelas grifes brasileiras Viva 

Vida (2003 e 2004), Adriana Barra (2004/2005), Noritá (2005), Uma 

(2007), entre outras. A proprietária da Uma explica os critérios de 

escolha, a partir dos quais são eleitos os participantes, de modo a 

enfatizar seus estilos pessoais na exposição das propostas da marca: 

“mais do que jovens lindos e magros, queríamos pessoas com atitude, 
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que tivessem a ver com a roupa que fazemos […]. Não determinamos 

nem os looks. Cada um escolheu a roupa com que se identificava mais 

para ser fotografado.”171 

 

Uma espécie de dimensão biográfica também é disponibilizada pelo 

mercado para suprir uma subjetividade sedenta por elementos que 

favoreçam sua configuração, calcada, até mesmo, sobre a constituição de 

bases históricas. Com esse mote, são elaborados discursos para a 

comunicação de produtos que carregam a bandeira da individualidade ou 

estimulem a sensação de exclusividade. Os produtos customizados – 

criados ou transformados a partir das necessidades ou preferências 

individuais de cada consumidor –passaram a dominar grande parte do 

comércio de roupas e acessórios, a partir dos anos 1990. Esse tipo de 

ação não é novidade na história da moda, uma vez que a própria Alta 

Costura nascida no século XIX, tem como princípio básico a 

personalização. Entretanto, o que se apresenta como diferencial parece 

se localizar no valor simbólico conferido à exclusividade. Ainda que os 

produtos ditos únicos sejam feitos em série, o que vale é a sensação de 

vestir e configurar um eu. Algumas grandes marcas chamam de 

customização, a mera escolha do cliente sobre o local onde serão 

costurados os bolsos traseiros de uma calça jeans, de modo a facilitar o 

ato de alcançá-los com as mãos.172  

 

Paralelamente à sensação de uma escolha particular, o sentimento de 

participação no processo de desenvolvimento do produto também 

colabora para a experiência de autoria. Algumas memórias são inventadas 
                                                                    

171 FRANÇA, Valéria. Grifes usam clientes em catálogos e desfiles. Disponível em: <http://www.criancaeconsumo. 

org.br/imprensa_grifes.html>. Acesso em: 30 ago. 2008.  

172 BARROS, Silvia. Customização: criatividade enlatada. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/ modabrasil/ ten 

dencias_new/customizacao/index.htm>. Acesso em: 25 mai. 2008.  
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e materializadas nos tecidos, a partir do uso de técnicas de 

envelhecimento que resultam em produtos novos, porém, rasgados, 

desbotados, lixados, desfiados, manchados ou ralados. Tonalidades que 

indicam diferentes graus de envelhecimento podem variar de acordo 

com a concentração dos produtos e tempo de lavagem. Pistolas com 

jatos de areia e quartzo, pedras pomes, grande quantidade de água, 

maquinário de alta tecnologia e mão de obra de baixo custo173 são os 

agentes que imprimem o tempo no tecido simulando o uso e a ação de 

um corpo que nunca vestiu as roupas novas expostas nas vitrines, as 

quais agradam, principalmente, por seu aspecto de vivida.  

 

Nessa mesma linha são descritas as especificidades de algumas técnicas 

destinadas a criar manchas nos tecidos. Vale a transcrição, pela curiosa 

ênfase dada pela jornalista aos aspectos subjetivos:  

 

[...] Acabamentos excêntricos, manchas autobiográficas: Tratamentos 
extrovertidos e impulsivos, aplicados com energia - transformam o jeans 
em peças autobiográficas; verdadeiros uniformes encorajadores da 
liberdade, da aventura, da conduta livre e autêntica. Alvejamentos, 
pigmentações e aplicações artesanais de pastas desenham manchas que 
carregam em si mensagens de temporalidade, acaso e movimento - 
resultante da energia contida no desgaste, na ação do tempo e no gesto. 
Dessa forma, elimina-se a formalidade, resta o despojamento. A 
mensagem é de excentricidade e corajem - que busca causar estranheza 
na rotina agindo de forma autoral, intensa, livre e autêntica.174  

 

A matéria segue detalhando a diversidade de possibilidades no trato com 

os pigmentos assim como qualificando os resultados: “o resultado 

orgânico sugere acaso”; “traduzem em cores uma moda mais autoral e 

espontânea”; “tratamentos intensos e impulsivos”; “manchas intensas, 

                                                                    

173 Dados coletados na reportagem Os novos lucros da velha calça jeans, publicada no portal Guia Jeanswear. A 

matéria afirma ainda que as vendas de jeans com aparência usada explodem em todo o mundo, transformando o 

tecido desgastado em referência para o estudo da concorrência global desse segmento. Disponível em: 

<http://www.guiajeanswear.com.br/novo_design/materia.asp?id=205>. Acesso em: 28 mai. 2008.  

174 DAVID, Vivian. Acabamentos excêntricos, manchas autobiográficas. Disponível em: <http://www.guiajeanswear. 

com.br/novo_DESIGN/materia.asp?id=2257>. Publicado em 27/08/2008. Acesso em: 04 set. 2008.  
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para saciar o desejo por vivências intensas”; “a aplicação da pasta 

colorida deixa vestígios de gestos e movimentos de magia”; 

“espontaneidade lúdica, marcas de criatividade sugerindo exclusividade 

que surge do acaso”.175  

 

As histórias reais custam mais caro, assim como demonstra o artigo 

sobre a explosão de venda de calças jeans usadas – chamadas vintage –, 

na Europa e nos Estados Unidos. Datadas dos anos 1970, têm seu tempo 

de vida enfatizado por técnicas de customização “velhas calças jeans são 

pintadas, esburacadas, borrifadas com sprays, queimadas com chamas 

especiais ou mesmo grafitadas à mão. Acabamentos e detalhes luxuosos 

podem elevar para US$ 1 mil o preço de uma calça.176  

 

Ainda em torno da dimensão biográfica, com maior ou menor grau de 

sofisticação, há diversos exemplos de pesquisa e desenvolvimento de 

coleções, geradoras de produtos que pareçam incorporar determinadas 

experiências de vida. Inspirações temáticas que resultam em uso de 

tecidos modelagens e estamparias específicas, são recursos utilizados 

para que roupas possam remeter à vivências de diversas situações, 

muitas delas historicamente conhecidas. O movimento de Maio de 1968, 

por exemplo, foi o tema principal da coleção do designer Mario Queiroz 

para o verão de 2006, e da marca paranaense Croqui177, no ano de 2007. 

A jornalista Carolina Vasone descreve a apresentação do estilista e 

comenta: 

 
                                                                    

175 DAVID, Vivian. Acabamentos excêntricos, manchas autobiográficas. Disponível em: <http://www.guiajeanswear. 

com.br/novo_DESIGN/materia.asp?id=2257>. Publicado em 27/08/2008. Acesso em: 04 set. 2008. 

176 Jeans de Luxo. Revista Ícaro/2001. Disponível em: <http://www.icarobrasil.com.br/anteriores edanterior /202/ 

202modahomem.htm>. Acesso em: 25 mai 2008. 

177 Croqui se inspira em Maio de 68 e coloca história na passarela. Reportagem publicada em 24-04-2007. 

Disponível em: <http://www.paranashop.com.br/colunas/colunas_notas.php?id=10246>. Acesso em:  29 mai. 2007.   
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[…] Na passarela, cartazes pregados em pilares trazem fotos de 
manifestantes na Paris de 1968. A imagem se transformará na principal 
estampa da coleção. […] Alguns modelos desfilam cartazes com dizeres 
como "Contestar é preciso" ou "À margem da margem". No final da 
apresentação, os modelos se aglomeram como uma massa de protesto 
que, ao comando de Mario Queiroz, avança em direção aos fotógrafos 
para encerrar o desfile.178  

 

A intenção de convocar um consumidor identificado com as 

inquietações do movimento e o apelo para o reviver de uma 

sensibilidade contestadora são também atravessados pelas possibilidades 

de fabricação de memórias, passíveis de serem simuladas e atualizadas na 

subjetividade, a partir da constituição da aparência.  

 

A manipulação da sensação de si é assumida pela indústria sem pudores. 

Saturada por incontáveis discursos propagados para diversos públicos, a 

autenticidade foi renomeada como “nova autenticidade” e, segundo 

David Shah, editor de uma das publicações mais respeitadas sobre 

tendências para a indústria têxtil e de confecções, passou a dizer 

respeito a um mundo de mercadorias ligado a um universo de valores 

mais simples. Em suas próprias palavras: “autenticidade não tem mais a 

ver com uma característica inerente, mas sim com alguma coisa 

adicionada no processo de marketing de um produto.”179 

 

Discursos ligados à construção de si a partir da dimensão corporal 

freqüentemente apontam o investimento na composição de estilos como 

libertadora de uma subjetividade anteriormente submissa à moda. Desta 

forma, ações aparentemente pautadas por um livre arbítrio, são 

encaradas, de certa maneira, como necessidades. A supervalorização da 

                                                                    

178 VASONE, Carolina. Mario Queiroz traz as ruas para a passarela em desfile-protesto. Reportagem publicada em 

28/06/2005. Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/moda/spfw/ultnot/2005/06/28/ult2993u23.jhtm>. Acesso em: 22 

mai. 2008.  

179 SHAH, David. Viewpoint Masstige. In Textile View Magazine. Issue 66. Summer 04, p. 06-07. Metropolitan 

Publishing BV. 2003, The Netherlands. (Tradução nossa). 
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autonomia na criação de uma imagem pessoal confere ao indivíduo a 

responsabilidade sobre esses cuidados e decisões, definindo certa 

desaprovação àqueles que, por motivos vários, não se dispõem a este 

investimento. Com o fortalecimento das ligações entre o corpo, a 

aparência e a sensação de si, os incompetentes neste gerenciamento 

demonstram, em última instância, uma inabilidade para a constituição e 

expressão de um eu. Revelam fraqueza em dominar o corpo, 

incapacidade para a detecção de ligações subjetivas expressas pelo vestir, 

além de certa ignorância sobre os códigos de comunicação implicados 

no design de si. Tal projeto de (re)criação, possível de ser encarado 

como uma certa educação do corpo, tomou formas que nos levam a 

refletir sobre uma espécie de transfiguração: alguns direitos adquiridos 

acabam por aproximar-se da imposição de deveres, uma vez que a 

constituição da aparência é especialmente fértil como produtora de uma 

dimensão visível de repreensão e sensação de culpa, pois os fracassos são 

necessariamente explícitos. Eles se localizam exatamente na dimensão da 

apresentação, se revelam na aparência e são potentes geradores de 

sentimentos tais como insegurança, inadequação, tristeza e fracasso. 

 

Esta proposição nos parece ser estabelecida a partir de um difuso 

diagrama de forças. A “gestão da imagem pessoal”180 se torna um modo 

de apresentação e comunicação de informações subjetivas de imensa 

relevância, capaz de ressaltar o gerenciamento do corpo e da aparência 

como uma espécie de dever. Determinados setores de funcionamento 

social, muitos dos campos que definem inserções políticas, profissionais, 

culturais e artísticas, não toleram a invisibilidade, o anonimato, a ausência 
                                                                    

180 Ewen aborda o poder da aparência e o gerenciamento da imagem pessoal como uma necessidade para a 

inserção em áreas como o comércio e a política, além de sua importância na manutenção de relações interpessoais. 

EWEN, Stuart. All consuming images: the politics of style in contemporary culture. 1999, Basic Books, USA, 1999, 

p.259. (Tradução nossa). 
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da melhor imagem pautada pela demonstração de investimento no 

cuidado de si e na capacidade para se manter em exposição. Esse 

movimento confere ao indivíduo grande responsabilidade sobre tais 

cuidados, definindo uma condição menor àqueles que não se dispõem a 

esse investimento.  

 

Ao examinar as políticas da aparência na cultura contemporânea, Stuart 

Ewen enfatiza seu caráter informacional e nos lembra que o 

gerenciamento da imagem é um negócio bastante lucrativo. O autor 

investiga a importância da demarcação de uma boa aparência no 

mercado de trabalho, a partir do grau de credibilidade de pessoas 

públicas e nas relações interpessoais, apresentando depoimentos de 

profissionais e pesquisas que confirmam a força dos dispositivos 

vestimentares. Numa apresentação em público, por exemplo, a 

consultora de imagem Dorothy Sarnoff - citada pelo autor - afirma que 

“8% prestam atenção no conteúdo da fala, 42% na aparência do orador, 

50% na maneira como o orador fala.”181 Convicção, confiança e 

entusiasmo fazem parte do pacote que atravessa a gestualidade, 

companheira da capacidade oral. No entanto, a animação é reafirmada 

pela consultora como “o melhor cosmético do mundo”182, numa ênfase 

oportuna sobre os componentes da aparência ligados à atitude corporal. 

 

Ainda que bastante ilustrativo sobre as proporções do impacto da 

aparência sobre o espectador, o exemplo apresentado por Ewen - 

datado de 1987 – contribui para enfatizar uma considerável mudança nas 

proporções avaliadas. Em pesquisa de natureza semelhante, publicada 

dez anos depois, as autoras Bixter e Nix Rice citam números 

                                                                    

181 EWEN, 1999, p.260-261. (Tradução nossa). 

182 Ibid., p. 261. (Tradução nossa). 
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apresentados pelo sociolingüista Albert Mehrabian: a primeira impressão 

se baseia 7% no conteúdo da fala, 38% no tom de voz e 55% na 

composição da aparência. Citando dados oriundos do campo da 

psicologia social, a dupla aponta que os dados relativos ao nível 

educacional, competência e sucesso profissional, senso de humor, grau 

de sofisticação e confiabilidade são avaliados em apenas 30 segundos: 

“infelizmente, se sua mensagem visual é negativa, o novo cliente, 

parceiro ou possível empregador poderá não despender tempo e 

esforço para descobrir uma personalidade talentosa por trás da 

aparência.”183 

 

As pesquisadoras também apresentam um dado relevante para nos fazer 

visualizar o deslocamento de forças que privilegia a capacidade para os 

exercícios de autoria e autenticidade na composição da aparência: a 

importância de causar uma boa impressão, a partir das informações 

geradas pelo vestir, é diretamente proporcional ao aumento da 

flexibilidade das regras de uso. Ou seja, a fluidez das diretrizes da moda 

faz com que a habilidade na composição da aparência seja um dado 

responsável por revelar capacidades individuais. No diagrama de forças 

das políticas do vestir, alguns dos desvios se localizam, particularmente, 

naquilo mesmo que produz certo grau de liberdade: se inventar, se 

modificar e se expressar revelam um saber que torna visível uma moral 

estimuladora das ligações subjetivas com a composição de si. 

 

As conseqüências do desinvestimento nessa dimensão pode ser 

comparada aos “desvios de comportamento” da cultura somática, 

brevemente apresentados por Costa e mapeados a partir da idéia de 

                                                                    

183 BIXLER, Suzan e Nix-Rice, Nancy. The new professional Imagem: from business casual to the ultimate power 

look. Adams Media Corporation. Holbrook, Massachusetts. 1997, p. 4. (Tradução nossa). 
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estultícia”184. O desviante dos tempos da personalidade somática pode 

variar entre o não investimento e investimento inadequado na dimensão 

corporal. Nessa perspectiva, teríamos os dependentes ou adictos; os 

desregulados; os inibidos; os estressados; e, no plano da aparência, os 

deformados. Os estultos deformados são aqueles que se desviam da rota 

de cuidados, permanecendo, por exemplo, obesos, manchados, 

envelhecidos. Eles guardam distância - seja por opção, falta de 

informação ou de condição financeira, mas, especialmente por falta de 

força de vontade – dos tratamentos estéticos, maratonas de exercícios 

físicos, implantes e lipoaspirações, entre outros procedimentos 

disponíveis para a “cura” dos desvios.  

 

Desvios mais especificamente relacionados ao vestir movimentam muita 

atenção e embaralham modos de relação a si, explicitando uma 

dissimulação sobre as regras de assujeitamento vigentes na moda 

contemporânea. Obedecer aos códigos que se ligam ao estilo ganha a 

força subjetiva do exercício de autonomia e autenticidade, atrelada à 

crença de que a aparência pode trazer vantagens e prazeres que 

superam possíveis incômodos, atribulações e gastos. A submissão a 

modelagens de roupas apertadas, ao uso de próteses externas e aos 

preços praticados por grifes famosas, são exemplos corriqueiros das 

possíveis variações no grau de relação entre a dimensão corporal e a 

invenção de si em torno de sensações como segurança, sucesso ou 

felicidade.  

 

                                                                    

184 O autor usa o termo para se referir à Inépcia ou à incompetência para exercer a vontade no domínio do corpo e 

da mente, segundo os preceitos da qualidade de vida. COSTA, 2004, p.195. 
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Seguiremos, portanto, demarcando recortes para o estilo nas 

configurações da moda contemporânea e ressaltando a alteração de suas 

linhas de força.  
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 2.3 - Estilo em moda 
 

 

Ao longo do século XX, o campo da moda sofreu diversas modificações 

em seus modos de funcionamento, especialmente a partir da década de 

1990, quando a consolidação da tecnologia digital, o advento da Internet 

e a comunicação on-line alteraram processos de pesquisa, divulgação e 

mecanismos de produção e comércio. Para pensá-la como máquina185 e 

verificar alguns de seus principais motes de funcionamento, é importante 

ressaltar que quando novos operadores vão sendo criados, constituídos 

ou consolidados, os mesmos passam a conviver com os antigos 

dispositivos, sem necessariamente se sobrepor a eles ou superá-los. Ou 

seja, a evolução de uma máquina não elimina as peças que outrora 

comandaram seu funcionamento. Entretanto, o novo conjunto produz 

uma configuração que modifica a força dos vetores integrantes de um 

campo produtivo. Assim, em diferentes configurações e momentos 

históricos, alguns operadores se intensificam e se sobressaem, enquanto 

outros se enfraquecem ou chegam a desaparecer. 
 

Entendida como o pilar do “império do efêmero”186, a lógica da moda 

rege não apenas a indústria da aparência, mas os ciclos de desejos que 

atravessam uma série de setores produtivos, integrantes da sociedade de 

consumo de massa. A efemeridade é a cadência motriz de diversos 
                                                                    

185 Para Guattari, “as máquinas se apresentam por gerações, recalcando umas às outras à medida que se tornam 

obsoletas. A filiação das gerações passadas é prolongada para o futuro por linhas de virtualidade.” O autor explora 

outros aspectos do conceito em Caosmose. GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Trad. Ana 

Lúcia Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992, p. 45-54. Uma abordagem do funcionamento 

da moda nessa perspectiva é assunto do capítulo Moda Movediça, que integra a dissertação de mestrado Moda, 

uma escrita sobre roupas e corpos instáveis. MESQUITA, Cristiane. Incômoda Moda: uma escrita sobre roupas e 

corpos instáveis. 2000. Dissertação de mestrado. PUC/SP, 2000. 

186 Referência ao título de Lipovetsky, referência teórica para uma compreensão do sistema da moda, publicado no 

final dos anos 1980. LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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segmentos, e o ritmo da obsolescência programada é força que se 

mantém a pleno vapor. É plenamente exercitada, por exemplo, pela 

indústria da tecnologia digital, seja na constante criação de necessidades 

no campo dos programas de computadores, seja no preciosismo das 

inovações no design dos gadgets que alargam as possibilidades de 

comunicação e acesso a informações: telefones e aparelhos sonoros 

móveis se multiplicam e variam seus modelos incessantemente. Nesse 

terreno, a sedução imposta pelos novos produtos - e pelos discursos 

sobre o novo - explicitam fidedignamente uma exaltação do efêmero que 

parece superar o ritmo do campo do vestuário. 

 

Além da indústria de produtos digitais, a imprensa, favorecida pela 

velocidade de transmissão de informações e pela multiplicação das redes 

comunicacionais, também estampa eficazmente a variação exigida à 

própria existência contemporânea. Pessoas entram e saem da moda, 

celebridades revelam um sistema de variação bem mais veloz do que o 

vestuário e demais aparatos constituintes de suas próprias aparências. É 

famosa a frase de uma cantora de funk carioca, Tati Quebra Barraco: 

“sou feia, mas estou na moda. Mas um dia passa.”187 Ela se referia ao fato 

de estar em alta, em determinado momento de sua carreira. Seu 

raciocínio era correto: a cena do funk brasileiro ganhava o mundo e, 

naquele momento, influenciava até mesmo grandes grifes de moda e 

diversos grupos de classes sócio-econômicas bem mais privilegiadas do 

que aqueles que originaram a corrente musical.  
 

                                                                    

187 BARCELLOS, Marta. Tati Quebra Barraco: Cinderela Funk, in Revista Marie Claire. Edição 167. Fevereiro, 

2005. Também disponível em: <http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML902968-1739-1,00.html>. 

Acesso em: 25 mai. 2008.  
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Essas referências a outros setores do consumo, cujo modo-moda de 

funcionamento se ampara na efemeridade, nos auxiliam a especificar um 

dos operadores mais intensificados na máquina mercadológica ligada ao 

vestuário, cujos vetores de funcionamento são os responsáveis pela 

produção das diretrizes da apresentação dos corpos e dos dispositivos 

ligados aos fluxos vestimentares. Para além da exaltação do variar a 

aparência é a afirmação da ligação entre a subjetividade e o vestir, a 

principal força desse mercado. Em linhas gerais, essa composição é 

denominada estilo e - no âmbito individual - diz respeito ao conjunto de 

componentes subjetivos, resultado das escolhas de peças do vestuário, 

acessórios e interferências diretas sobre o corpo, assim como corte e 

cor de cabelos, tatuagens e outras intervenções corporais. Engloba 

também a noção de atitude, termo genérico, usado para indicar um 

conjunto de aspectos que varia da postura à gestualidade, passando por 

diversas outras características ligadas ao comportamento, assim como 

preferências relativas à música, à literatura, aos hábitos de lazer, etc. 

que, por sua vez, também se conectam à uma gama de produtos, marcas 

e locais de compra. O que parece ser essencial para o entendimento de 

sua importância como substantivo ou adjetivo em torno da aparência, é 

justamente o grau de intensidade da carga subjetiva que o estilo pode 

abarcar, a ponto de servir como caracterização, categorização e desígnio 

do corpo que o compõe. 

 

Ao longo da história da indumentária e da moda, diferentes estilos 

coletivos de viver ditaram linhas, formas e imagens femininas e 

masculinas de épocas diversas, ao mesmo tempo que os modos de vida 

foram influenciados e modificados pelas materializações da aparência. No 

século XX, o termo ligado à moda vai ganhando novas configurações. 

Lipovetsky afirma que, a partir dos anos 1950, o poder do estilismo 



 107 

industrial iria popularizar o estilo dos criadores, fazendo com que 

produtos carregados de elementos subjetivos atingissem um maior 

número de pessoas. A moda de então se preocupava em identificar e 

produzir para os representantes de estilos de vida, modos de viver dos 

mais variados que agrupam consumidores identificados com produtos 

por cosanguineidade ou por idealização. O autor responsabiliza a moda, 

justamente por desencadear um processo sem igual de fragmentação dos 

estilos de vida: “há cada vez menos unidade nas atitudes diante do 

consumo, da família, das férias, da mídia, do trabalho e do lazer, a 

disparidade ganhou o universo dos estilos de vida.”188 Dessa forma, 

chama atenção para uma vertente de reorganização social que vai, a 

partir do pressuposto dos desejos de consumo, agrupar pessoas com 

pensamentos opostos, discórdia de opiniões ou níveis sociais diversos, 

entretanto, unidos por alguma simbologia materializada em 

determinados tipos de produtos e serviços. Não por acaso, é nessa 

mesma época que os estilos coletivos propostos pelas subculturas, se 

fortalecem e se multiplicam, avançando o século XX com um número 

cada vez mais variado de manifestações.189 

 

Crane relaciona o aumento do prestígio do estilista e a intensificação das 

operações de licenciamento de nomes na década de 1970, à ênfase da 

palavra estilo como linha de segmentarização de marcas e campanhas de 

comunicação. A autora ressalta que a carreira do estilista se tornou 

possível nos Estados Unidos “quando se definiu que o mercado era 

formado por pessoas de estilos de vida específicos, não de membros de 

                                                                    

188 LIPOVETSKY, 1989, p. 275.  

189 Para adentrar o tema, ver POLHEMUS, Ted. Street Style: from the sidewalk to the catwalk. Thames and 

Hudson. London, 1994. (Tradução nossa). 
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uma elite que determinava as tendências.”190 Para atingir esses públicos, 

verdadeiros “especialistas em estilos de vida” – expressão da socióloga – 

atentavam para suas especificidades, de modo a compreendê-los o 

melhor possível. 

 

À medida que o sistema que rege as mudanças da aparência vai sendo 

ressaltado como campo de possibilidades expressivas – tanto pelos 

criadores como pelos consumidores – a palavra estilo e suas variantes, 

inicialmente usadas para nomear os profissionais da área e delimitar 

alguns de seus terrenos de criação, ganha o campo individual e adjetiva 

aqueles que subvertem o sistema de padrões vigentes, em prol de 

significações autorais. Se Lipovetsky nos aponta os privilégios da autoria 

da aparência já na década de 1960191, Crane também enfatiza a escolha 

centrada no chamado “estilo pessoal” como uma das principais lógicas 

regentes do consumo de moda: “Os estilistas várias vezes afirmaram em 

entrevistas que cada mulher deve criar seu próprio estilo, um que lhe seja 

adequado de forma única, reunindo uma variedade de elementos, em vez 

de comprar automaticamente e consumir um look total.”192 Ou seja, o 

público age e reage sobre as propostas lançadas pelas indústrias e 

propagadas pela mídia.  

 

Vale observar que a palavra estilo mantém sua conotação coletiva, 

entretanto, cada vez mais se consolida na esfera privada. O estilo 

individual ganha cada vez mais força e, nos anos 1990 e 2000, atropela 

previsões, lançamentos e campanhas de marketing, demonstrando sua 
                                                                    

190 CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. Trad. Cristiana Coimbra. 

São Paulo: Editora Senac 2006, p. 296. 

191 Lipovetsky descreve o fenômeno que chama de “era do look”: “[a moda] não faz senão levar ao seu extremo 

limite o gusto da singularidade, da teatralidade, da diferença, que as épocas anteriores igualmente manifestaram, 

ainda que, evidentemente, de uma maneira muito diferente e em limites mais estreitos”. LIPOVETSKY, 1989, p. 128. 

192 CRANE, 2006, p.328. 
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força nos mecanismos da moda. Crane entitula esta indústria, a partir do 

final do século XX, como “moda de consumo”, chamando atenção para 

fatores que têm produzido um “cenário cada vez mais turbulento, que 

afeta a natureza da inovação e da mudança na moda”193: o 

desenvolvimento das mídias, a pulverização dos centros produtores de 

tendências, assim como o gigantesco crescimento no número de 

organizações que integram esse mercado, são alguns dos aspectos que 

contribuem para acelerar e ampliar uma grande diversidade estilística, 

incorporadora de preferências e interesses de todos os níveis de grupos 

sociais. O aumento considerável na circulação e divulgação de 

informações de moda faz com que ela atinja um número muito maior de 

pessoas que manipulam seus códigos ativamente. Nesse contexto, o 

consumidor, ao mesmo tempo que consome as propostas de moda, cada 

vez mais as produz, uma vez que adapta, renova, mistura, ignora a moda 

em prol de estilos diferentes daqueles que estão em curso, ainda que isso 

signifique se lixar para eles, fazendo ou não idéia de que, paradoxalmente, 

essa atitude é uma das posturas mais desejadas pela própria indústria, 

pois pode resultar numa de suas mais férteis fontes de informação e 

criação. Monneyron sintetiza aquilo que alguns teóricos chamam de 

“civilização do look”194: as regras ditadas pela moda são situações 

informais e representam acordos vinculados a valores morais, sociais ou 

de tradição. Elas não são impostas. No entanto, quem não as segue, 

pode ser considerado à margem dos conceitos sociais vigentes.  

 

Polhemus mapeou a postura “surfista” de estilos e marcas, assumida por 

grande parcela dos consumidores de moda, a partir da década de 

                                                                    

193 CRANE, 2006, p. 270. 

194 MONNEYRON, Frederic. A moda e seus desafios: 50 questões fundamentais. Trad. Costanza Morel. São Paulo: 

Editora SENAC, 2007, p. 49. 
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1990195. Entretanto, detecta uma alteração sutil, porém, estratégica, no 

começo do século XXI196: mais seguros, cheios de informações e com 

grande oferta de produtos, os consumidores vão além do mix, do 

passeio e do surf nas ondas de estilos diversos, inventando composições 

que extrapolam as propostas da indústria da moda. Uma postura 

insistentemente autoral vai produzir aquilo que o autor denomina 

individual branding: misturas singulares entre as propostas das grifes, são 

somadas aos elementos significantes de determinadas formas de vida, 

valores familiares, 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 demanda algo relativo a um determinado saber que, 

necessariamente, não se relaciona com o poder de compra. Este saber 

ser “estrategista do estilo” – palavras do antropólogo - faz com que o 

corpo funcione como um personal advertising, uma “propaganda de si”, 

um campo informacional, cujos dados poderão ser determinantes do 

alcance das relações pessoais, oportunidades de trabalho, inserção social, 

entre outros componentes dos modos de vida.  

 

Num contexto aparentemente livre das amarras da moda, a idéia de 

dominação que gerava, por exemplo, o fashion victim197 se metamorfoseia 

perversamente nos territórios de um saber não mais instituído pela 

                                                                    

195 POLHEMUS, Ted. Style Surfing - what to wear in the 3rd milenium. Thames and Hudson, London, 1996.  

196 O autor do termo “supermercado de estilos”, responsável por explicitar a lógica que avalisa a sobreposição do 

desejo do consumidor por um mix de estilos na composição de seu guarda-roupa, ministrou palestras em São Paulo, 

na Faculdade SENAC de Moda, em agosto de 2004. Abordou os desdobramentos do exercício do consumidor ativo 

“surfar em diferentes estilos compondo aquilo que mais lhe convém”. 

197 O tipo “vítima da moda” é definido pelos profissionais da imagem como aquele que segue as propostas de modo 

acrítico, se grudando nas tendências com uma postura excessivamente ligada aos produtos e aparentemente 

dominadora da vontade individual e da singularidade corporal. Informação coletada em diversas fontes, assim como 

PASCOLATO, Costanza. O Essencial: o que você precisa saber para viver com mais estilo. Rio de Janeiro: Editora 

Objetiva, 1999.  
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moda, mas passível de ser construído pelos elementos que criam 

universos subjetivos: aqueles referenciais que dão vida aos estilos. É esse 

o contexto nomeado nesta tese como império do estilo198: aquele no 

qual os exercícios autorais não apenas tornam-se moda como também 

se afirmam como valor.  

 

É nesse contexto que uma matéria jornalística nos permite ver a 

complexidade que pode estar envolvida na autoria da aparência e no 

exercício do estilo. Ao indicar combinações de peças para o inverno do 

ano de 2005, “Agite e use” - reportagem e editorial de moda concebidos 

pela consultora Glória Kalil e pelo stylist Daniel Ueda- visam a informar 

ao leitor aquilo que é sintetizado na abertura do texto:  

 
[…] É um enorme engano achar que a moda entrou no reino do vale-
tudo. Não vale. […] Quem se dispõe a aprimorar o próprio estilo vai 
entrar num jogo divertido e democrático, mas cheio de perigos, pois não 
tem regras claras, nem manual. Para entrar nele, é preciso ter cabeça 

aberta, olho vivo e muita informação.199 

 

O artigo também informa ao consumidor, de maneiras mais ou menos 

explícitas, que seguir a moda – as medidas não ficam claras - não tem 

mais lugar. Dessa forma ressalta o estreitar de relações com o corpo e o 

saber orquestrar os elementos do vestuário, calçados, acessórios, 

maquiagem e cabelo, como exercício particular, permeado por vetores 

individuais, sem, no entanto, deixar de evocar a necessidade de 

atualização de um conjunto de regras difusas e complexas.  
                                                                    

198 Em referência ao título de Gilles Lipovetsky, O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 

modernas que aponta a efemeridade como a principal lógica de funcionamento da moda. Além dessa referência, é 

também digna de nota, a menção ao título Império, abordagem proposta pelo italiano Toni Negri e pelo americano 

Michael Hardt. Para os autores, a principal característica do Império é de não estabelecer centros de poder, não lidar 

com fronteiras fixas. É um regime que emana e se exerce em todos os registros da ordem social. HARDT, Michael; 

NEGRI, Antonio. Império. Trad. Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001.  

199 KALIL, Glória. Agite e use. In: Revista Veja Moda & Estilo – Edição especial, nº43, ano 38. São Paulo, 

junho/2005, p. 50-54. Também disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais/estilo_2005/p_050.html>. Acesso 

em: 08 ago. 2008. 
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Nessa configuração, o atributo estilo se afirma na subjetividade 

contemporânea sobre um confuso mapa de códigos atrelados à 

manipulação dos significados de produtos, ao acesso às informações, ao 

desejo de investimento na composição aparência e à capacidade de 

exercitar os cruzamentos entre a subjetividade e as mercadorias. Aos 

habitantes da cultura somática, superinvestidos no corpo, a crença na 

possibilidade de adesão aos estilos atende à demanda daqueles que lutam 

por uma assinatura, por um nome, por um mundo, uma vez que as 

forças convocatórias da autenticidade e da emissão de informações 

codificadas ganham uma importância que se sobrepõe à sedução da 

variação de produtos. O exercício de inventar um como usar, supera as 

diretrizes sobre o que usar. No terreno movediço da moda, constituir 

um campo estilístico significa ter o que dizer, para além de dizer a coisa 

certa.  
 

Para além, o estilo ligado à aparência é atrelado a muitos outros campos 

propagados pelo mercado e pelas campanhas de marketing: estilos de 

comer, de beber, de dormir, de amar, de morar, de dirigir, de falar ao 

celular, de tomar café da manhã com pão e determinada margarina, 

delimitam uma vida identificável dentro do mapa contemporâneo das 

supostas diferenças. Vale, portanto, notar que esses universos, pacotes 

de modos de vida emoldurados pelo marketing do estilo de vida – 

funcionam por distribuição de maneiras de sentir, de ganhar e gastar, de 

morar, de fumar, de se medicar, de se cuidar, de se vestir. São pacotes 

subjetivos construídos com a promessa de pertencimento a um mundo 

de valores, que garante um poder-saber circular na instabilidade 

contemporânea e ser reconhecido no meio da multidão.  
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Essa sensação de pertencimento e reconhecimento se remete à vida, ou 

à um projeto de vida, de modo que a máquina moda passa a contar com 

um número considerável de consumidores-público-alvo, cuja demanda 

não se limita aos produtos, mas a todo o mosaico existencial capaz de 

agregar, configurar ou inventar algo que possa ser nomeado como estilo. 

Na batalha pela conquista do estilo, o consumidor parece se colocar 

diante de uma espécie de questão existencial relacionada à manipulação 

de informações que designem um eu, pois os estilos contornam idéias 

identitárias e apresentam códigos de ancoragem e mobilidade das 

subjetividades individuais. Algumas variáveis prometem constituir eus, a 

partir de pacotes construídos por uma somatória de frações intangíveis, 

recolhidas na própria subjetividade. Um sem número de substantivos são 

somados e subtraídos para compor modelos que se adequem, pelo 

menos, a um molde básico. É nesse sentido que um mapa de fórmulas 

mescla ingredientes tais como arrojo, dinamismo, estranheza, exotismo, 

irreverência, jovialidade, modernidade, sofisticação, simplicidade, 

sensualidade, entre inúmeros outros atributos que pressuponham a 

configuração de modos de ser e qualifiquem a existência. 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, 

comunicação e aquisição dos pacotes estilísticos, em amplo espectro de 

classes sócio-econômicas, setores profissionais e faixas etárias. A moda 

do estilo alimenta o desejo e o consumo desses pacotes que, 

perversamente, se aproximam das qualidades demarcadas por Deleuze e 

Guattari para a constituição de um território existencial.200  

 

                                                                    

200 Vale lembrar que os fluxos esquizo operam justamente na contramão das categorizações, ora apelidadas de 

pacotes. 
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2.4 - A liquidação do estilo  

 

A cartografia do estilo em moda desenha um contexto no qual os 

pacotes estilísticos dominam o cenário da composição corporal e 

esvaziam os sentidos expressivos do estilo. Para adentrar o universo dos 

falsos territórios, nos remetemos inicialmente à Guattari, que nos anos 

1970 demarca uma importante virada nos modos como a subjetividade é 

tomada pelo capitalismo. O psicanalista nomeia Capitalismo Mundial 

Integrado201 o contexto no qual os terminais individuais capitalísticos 

consomem subjetividades produzidas por todo tipo de indústria202. O 

CMI conta com o domínio de uma modelização que incide em diversas 

instâncias subjetivas, assim como os esquemas de conduta, de ação, de 

gestos, de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto, de 

percepção, de tal modo que altera os modos de relação do homem com 

o mundo e consigo mesmo: “Fabrica a relação com a produção, com a 

natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a 

alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro.”203  

 

Esse tipo de produção de subjetividade operada pelo CMI esvaziou as 

produções de singularidade e vive na tentativa de eliminar processos de 

singularização, ao mesmo tempo que impõe encaixes nos registros de 

referências dominantes e, de algum modo, classificáveis. Ainda que 

carregue imensas possibilidades de desvio, chamados por Rolnik e 

Guattari de “atrevimento de singularizar”204, os “devires diferenciais” 

                                                                    

201 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely. Micropolíticas: cartografias do desejo. Petrópolis: Editora Vozes, 2005, p. 47-

54. 

202 Ibid., p. 41-43.  

203 Ibid., p.51. 

204 Ibid., p. 54. Os autores denominam as resistências ativas ao processo geral de serialização operadas a partir de 

processos de singularização subjetiva de  “revoluções moleculares”, as quais podem ocorrer em diferentes níveis: 

infrapessoais, pessoais e interpessoais.  
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integram o constante movimento de reapropriação pelas redes de poder 

produzidas pelo mercado. A diferença é mesmo desejada, pois é 

produtora de novos nichos de classificação e geradora de idéias que 

serão colocadas à serviço da máquina produtiva: grupos que expressem 

diferenças são rapidamente classificados em termos de origem, 

preferências, poder de compra e demais fatores comportamentais e 

psicográficos, delimitando novos segmentos de mercado e alimentando a 

indústria com novas idéias. Em outras palavras, as diferenças são 

rapidamente integradas num sistema de codificação, ainda que os códigos 

sejam multiplicados ao infinito. Nos lembra Deleuze que “o capitalismo 

tem um caráter muito particular: as suas linhas de fuga não são apenas 

dificuldades que lhe sobrevêm, são condições de seu exercício.”205 Uma 

decodificação generalizada e um alargamento avassalador de limites, faz 

com que as próprias fugas rapidamente reassumam lugares codificáveis206 

no campo movediço que não cessa de se ampliar. As guerrilhas entre 

produção, apropriação e reapropriação conduzem um jogo infinito. 

 

                                                                    

205 DELEUZE, Gilles. Sobre o capitalismo e o desejo. In: A ilha deserta e outros textos (1953-1974). Org: David 

Lapoujade e Luiz B. Orlandi. Trad. Luiz B. Orlandi e outros. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda 2006, p. 339.  

206 Poderíamos enumerar uma série de manifestações de comportamento, devidamente nomeados e mapeados 

em relação aos hábitos de consumo. Entre eles encontram-se, por exemplo, os chamados metrossexuais, os 

ageless, os geeks e os new ravers. Este último grupo, escolhemos mencionar aqui, justamente pelas referências 

feitas pela autora às diferenças que guiam estratégias de (re)codificação. “O New Rave é um movimento musical 

surgido há alguns anos em Londres. O termo, a princípio, nasceu de uma brincadeira, no sentido de rotular um estilo 

musical que fazia uma releitura do New Wave oitentista com batidas eletrônicas da raves dos anos 90. Porém, se 

formos mais além, vamos descobrir que o New Rave possui raízes no movimento Punk e, conseqüentemente, nos 

desdobramentos deste e suas ligações com o prolixo cyber-espaço. Um dos aspectos mais interessantes dessa tribo 

é o uso do bom humor e da ironia. Além disso, ao contrário de algumas subculturas marginais, o New Rave não 

possui pretensões políticas. Assim, aquilo que parecia totalmente descompromissado e até um pouco anárquico 

acabou tornando-se um movimento amplo, primeiramente encontrando adeptos no Japão e logo depois nas grandes 

cidades da Europa.” O texto - que segue enumerando produtos e preferências culturais do grupo - também nos 

serve para ressaltar o fato de que, em sua maioria, as diferenças se produzem, de antemão, em torno de produtos 

de consumo. VISONÁ, Paula. Tribos urbanas: New Rave. In: Portal Usefashion. Disponível em: 

<http://www.usefashion.com/ segmento /menu/Default.asp?genero=&segmento=&vitemmenu=tribos>. Acesso em: 

04 out. 2008.  
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Nesse contexto, modos de vida decodificados, formas organizadas de 

conjugar verbos do cotidiano e universos categorizados se aproximam 

dos universos de produção de maneira que a exploração das qualidades 

expressivas se torna moeda corrente. Maurizio Lazzarato contribui para 

nossa conexão entre o contexto demarcado por Deleuze e Guattari e o 

comércio de estilos. O sociólogo toma a noção de “empresa” para 

enfatizar os entrelaçamentos entre a produção e o consumo de 

“mundos”: “a empresa não cria o objeto (a mercadoria), mas o mundo 

onde o objeto existe. Tampouco cria o sujeito (trabalhador e 

consumidor), mas o mundo onde o sujeito existe”.207 Nesse contexto, 

aponta Lazzarato, “consumir não se reduz a comprar, mas é antes 

pertencer a um mundo, aderir a um universo”208 de modo que uma 

espécie de “criação e realização do sensível” antecedem a produção 

econômica e se conectam, sobretudo, a uma dimensão imaterial da 

subjetividade: a produção de desejos.  

 

Assim se configura uma lógica de perfeito acoplamento: 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. As ofertas de “mundos” – 

disfarçados de territórios – é quantitativamente tão vasta quanto 

qualitati- vamente limitada. Lazzarato nos lembra que trata-se de mundos 

“lisos, banais, formatados, vazios de toda singularidade”209, pois estão 

construídos sobre um campo de escolhas limitado à uma concepção de 

possíveis pré-estabelecida pela empresa. A campanha publicitária de uma 

loja de departamentos dialoga com a proposição de Lazzarato: “Você 
                                                                    

207 LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Trad. Lenora Corsini. Rio de Janeiro: Editora Civilização 

Brasileira, 2006, p. 98. 

208 Ibid., p. 100.  

209 Ibid., p. 101. 
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tem seu estilo. A Renner tem todos.”210 A frase é impressa sobre cinco 

páginas duplas que expõem grupos de diferentes perfis, vivenciando 

ambientes diversos, assim como o trabalho, o lazer e a diversão. A partir 

de cada uma das imagens, são propostas linhas de produtos específicos 

que oferecem diretivas bastante simples, de fácil e rápida identificação, 

de modo que o consumidor se reconheça nos cenários, nas aparências, 

atitudes e possibilidades de vida compostas pela fotografia. Importante 

lembrar que, ainda que o consumidor não viva propriamente aquele tipo 

de situação, pode almejá-la como um sonho possível, um projeto a ser 

alcançado. A campanha do estilo segue com a divulgação do “Cartão 

Presente”, dentro do qual “cabe o valor e o estilo que você quiser”, 

sugerindo o estilo como presente à venda nos caixas da loja.  

 
Atrelar a noção de empresa à máquina moda, nos faz visualizar um 

mercado pleno de ofertas de estilos, em diferentes formatos e preços. 

Conquistá-los, adquiri-los, construi-los - para que possam, inclusive, ser 

trocados – é o principal mote da máquina que faz girar as ofertas dos 

produtos componentes da aparência. A revista View, publicação voltada 

para indústria de óculos, dedica um número à pedagogia dessa conquista. 

A chamada de capa apresenta diversas matérias que variam entre a 

pergunta “Estilo: qual é o seu?” e a “Boa notícia: com dedicação, bom 

senso e informação, todo mundo descobre o seu estilo. É preciso 

arregaçar as mangas, mas vale muito a pena”. Numa das reportagens, a 

jornalista se utiliza de uma clássica categorização - “sexy, tradicional, 

criativo, elegante, romântico, esportivo ou natural, dramático ou 

moderno” - para expor diferentes linhas de produtos, reforçando 

estereótipos de diferentes modos de vida que se conectam ao design de 

pares de óculos. Por fim, a revista propõe um teste ao leitor, chamado 
                                                                    

210 Campanha publicada em oito páginas da Revista Veja. São Paulo: Editora Abril, 24 de agosto de 2005. 
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de “Conhece-te a ti mesmo”, no qual respostas a um determinado 

conjunto de perguntas “poderão ajudar a definir o caminho para a 

construção ou a consolidaçao de seu estilo”.211  

 
Na esteira da comercialização e da pedagogia dos estilos, notamos alguns 

caminhos que valem ser enumerados. Primeiramente, pode-se adquirir 

estilo por meio do consumo de grifes que vendem conceitos bem 

modelados e logomarcados. Para grande parte dos consumidores de 

moda, a composição de estilos se dá a partir da ligação com os mundos 

das grifes, universos aos quais é possível pertencer e exercitar o estilo. 

Na língua francesa, griffe significa “garra”, o que bem traduz a idéia de 

ser tomado por uma marca, ostentar no corpo um símbolo ligado a 

variáveis assim como status social, poder de compra, nível cultural, 

acesso à informação e adesão a um estilo de vida que trabalha em prol da 

divulgação e comunicação de suas significações. Um exemplo prosaico 

do culto às marcas vem de uma tribo africana chamada Brazzavile, 

localizada na república do Congo. Ali um grupo de homens integra a 

Sociedade do Ambiente e das Pessoas Elegantes - SAPE. Apesar dos 

congoleses viverem em meio à imensa pobreza, com uma renda per 

capta anual das mais baixas do mundo (em torno de U$100), os Sapeurs 

circulam em torno das marcas mais caras, pois, acreditam que usar uma 

roupa de grife tem “poder de transmutação”. Seus integrantes se 

submetem a subempregos e à prostituição para adquiri-las, ou se 

envolvem no mercado negro do comércio, pois decidiram fazer das 

grifes luxuosas uma espécie de “religião.”212 

 

                                                                    

211 As menções são referentes a diferentes reportagens integrantes Revista View. Suplemento 68. Publicada pela 

Jobson Brasil Ltda. São Paulo, Novembro/2005. Disponível em: <www.revistaview.com.br/publisher/suple68.pdf>. 

Acesso em: 12 out. 2007.  

212 REVISTA COLORS, nº 64, 2005. Poste Italiane Spa - Sped. Milano, p. 40-45. (Tradução nossa). 
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Uma segunda via inclui o consumo de informações, lembrando que, ainda 

que gratuitas elas possuem seu custo abstrato. Mundos personificados de 

identificação são produzidos pelos meios de comunicação em número 

avassalador. No Brasil, por exemplo, um dos mais fortalecidos difusores 

de estilos é a televisão que apresenta imagens de celebridades, cantores e 

jogadores de futebol de sucesso, personagens de novelas, 

apresentadores de programas de auditório e toda sorte de figuras 

públicas capazes de gerar desejo de aderência. Pesquisas relacionadas à 

moda213 mostraram que a televisão faz parte da rotina de 80% do grupo 

investigado. Ao comentar sobre seus referenciais, o grupo definiu que 

estão representados pela mídia e pelas pessoas famosas que aparecem na 

TV. Além da televisão, os famosos também habitam um número imenso 

de revistas impressas e um sem número de websites, mídia cuja 

velocidade de divulgação é vertiginosa. Suas aparições são capazes de 

gerar fenômenos milionários de vendas conectadas aos estilos de vida, 

uma vez que estas imagens são, em sua maioria, coletadas pelos 

chamados paparazzi, ou os repórteres fotográficos que perseguem as 

celebridades no cotidiano. 

 

Um outro caminho para a aquisição de estilos é o consumo de “modos 

de usar”, ou de outros referenciais que delimitem “certos”, “errados” 

ou esclareçam aspectos do vestuário e dos acessórios que expressem os 

estilos X, Y ou Z. Em geral, essa via se esforça em oferecer dicas para 

composições supostamente autorais, dentro da apresentação de um 

universo estilístico. Com esse mote, vale citar a exposição Modos de 
                                                                    

213 PRYJMA et al. Estrutura do Corpo Feminino: Modelo Imposto, Condição Aceita ou Impedimento de Liberdade? 

Anais do VII Seminário Fazendo Gênero, 28, 29 e 30 de 2006. Corporalidade, consumo, mercado – ST 43 - 

Faculdade Dom Bosco. Disponível em: <http://64.233.169.104/search?q=cache:XAnj1qtaXAMJ:www.fazendogenero 

7.ufsc.br/artigos/P/Pryjma-Pedroso-Pinto-Andrade-Giovannoni-Sallum-Androukovtch-Lazzarotto-Bosco_43.pdf +A 

nais+do+VII+Semin%C3%A1rio +Faz endo+Corpo+Feminino:+Modelo+Imposto, +Condi%C3%A7%C3%A3o+Aceita 

+ou+Impedimento+de+Liberdade&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br&client=firefox-a>. Acesso em: 10 ago. 2008.  
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usar, apresentada por um shopping center214, para orientar clientes na 

composição e variação que colaborem para um estilo diversificado. Na 

área de circulação do local foram expostos painéis fotográficos em 

tamanho natural, cujos modelos - vestidos com diferentes combinações 

na frente e no verso do painel - são divididos em três partes: cabeça e 

tronco, quadris e pernas, e pés. As imagens podem ser manipuladas 

pelos visitantes, de modo que, o girar dos painéis oferece diferentes 

opções de combinação, transformando as propostas de acordo com 

diversas categorias de estilo.  

 

Os manuais de estilo seguem linha de ação semelhante. Algumas 

publicações – também disponíveis em websites215 - incluem idéias assim 

como: “conhecer e aprender a combinar a sua personalidade com o seu 

visual”, “determinar o que você está tentando reforçar com o seu visual: 

ser uma pessoa mais notada, desenvolver um visual chic e elegante, 

divertir-se com a moda, etc.”, “ter tempo e autoconhecimento para 

criar o seu estilo”, “eleger qualidades em você que lhe agradam e 

procurar valorizá-las sempre” e, “jamais copiar o estilo de alguém.”216 

Outras dicas incluem “Vá para a frente do espelho e olhe-se com 

coragem”. Se a valentia é convocada por alguns, outros propõem o uso 

da imaginação: agir como um figurinista que veste um ator, elencar 

informações, entender a rotina de vida e listar aquilo que, supostamente, 

combine com a dinâmica traçada para o personagem em questão. Neste 

caso, o figurinista é o próprio personagem. 

 

                                                                    

214 Taguatinga Shopping. Disponível em: <http://www.taguatingashopping.com.br>. Acesso em: 10 jul. 2007. 

215 Exemplos disponíveis em <http://www.marketingpessoal.com.br/visua_etiq2.htm>, <http://www.b.com.br/dicas 

/dicassosestilo/dicas_sos.htm>; <http://www.fashionbr.com/index.php/como-incorporar-o-seu-estilo-pessoal-no-vestir 

-2008-04>. Acessos em 11 out. 2007. 

216 MATARAZZO, Claudia in: <http://www2.uol.com.br/claudiamatarazzo/moda01.shtml>. Acesso em 11 out. 2007. 
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O desejo de mudança também é contemplado pela maioria dos manuais, 

que ressaltam de diferentes maneiras, “a diferença sutil entre ser fiel a 

um estilo e tornar-se escrava dele”, assim como a necessidade de 

“acompanhar as mudanças ao longo do tempo”217 Um guia sugere que a 

sensação de que um estilo não funcione mais deva ser avaliada a partir de 

perguntas tais como “- Sua vida é a mesma daquela época?”, “- Seu 

manequim é o mesmo?”, “- Suas prioridades são as mesmas?”, “Alguma 

coisa continua igual na sua vida?”218 Caso a imagem refletida no espelho, 

sugira algo como “socorro, essa não sou mais eu”, isso é “sintoma 

definitivo de um estilo calcificado”, sinalizador de “desconforto 

psicológico.”219 Assim segue o manual, indicando seis lições e estágios 

para o aprendizado de uma nova configuração de estilo para o “novo eu”. 

A sexta etapa – “continue a procurar e a comprar alguns itens novos 

para seu guarda-roupa, para ir trocando suas peças aos poucos. Você é 

livre!”220 – é indicada como “lema pessoal para não voltar a cair na 

armadilha da mesmice”, uma vez que o guarda-roupa seria uma “fonte 

contínua de progresso”.  

 

Sobre parâmetros para definir o grau de autoria, alguns manuais falam em 

“bom senso”, outros em “saber se sentir bem com aquilo que veste”. 

Outros guias também comentam sobre o entendimento das diferentes 

necessidades que devem dirigir a escolha da imagem que se deseja 

transmitir. De todo modo, parece comum à maioria das metodologias, a 

indicação – em linguagem de receituário – de uma somatória que inclui 

                                                                    

217 BONNELL, Kimberly. O que usar? Um guia prático de moda e estilo. Trad. Alberto Cabral Fusaro e Márcia do 

Car mo Felismino Fusaro. São Paulo: Editora Best Seller, 2000, p.155.  

218 Ibid., p. 156. 

219 Ibid. 

220 Ibid., p. 162.  
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uma boa relação consigo mesmo, com o corpo, com o ambiente e com 

o orçamento disponível para o investimento.  

 

Finalmente, um outro modo de aquisição de estilo é consumir um ou 

mais serviços em prol da montagem de um mosaico existencial. Esses 

serviços podem incluir o personal trainer, personal advicer, personal 

shopper, personal hair stylist e, no caso da moda, o personal stylist. Diante 

da impossibilidade de dar conta da questão, um profissional apto a fazer 

consultoria de imagem pode ser contratado para auxiliar na criação de 

um mundo estilístico que faça sentido para o cliente, assim como para 

seu universo de circulação. Segundo a descrição da consultora de estilo 

Ilana Berenholc, uma das pioneiras nesse tipo de trabalho no Brasil, o 

serviço inclui a construção de uma imagem pessoal “autêntica, adequada 

e atraente” e “envolve um processo contínuo de avaliar e controlar o 

impacto da sua imagem que, com a orientação e as ferramentas 

apropriadas, pode abrir portas na sua vida.” O seguimento da descrição 

dos serviços afirma que a consultoria “aumenta sua auto-confiança, auto-

expressão e credibilidade. Simplifica sua vida e orçamento, economiza 

seu tempo e elimina frustrações.” A lista de oito ítens que especificam 

detalhes do serviço é iniciada pela proposta de “definir um estilo 

consistente com sua personalidade, preferências, objetivos e estilo de 

vida”.221  

 

As políticas de comercialização de estilos reforçam o esvaziamento 

conceitual do termo, liquidado em suas perspectivas criadoras e 

sobrevivente em suas viabilidades mercadológicas. Diante do rol de 

caminhos para a aprendizagem do estilo, convocamos Guattari que, em 

                                                                    

221 Informações disponíveis no link Imagem Pessoal do website <http://www.ilanaberenholc.com.br/>. Acesso em: 

02 out. 2008. 
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torno de discussões acerca de um paradigma ético-estético, pergunta: 

“Mas pode-se imaginar uma pedagogia da singularidade?”222 Sua questão é 

pertinente para instaurar nossas distâncias do vibrar, do fazer fugir, do 

vestir-devir de Jardelina da Silva. E como o dom de iludir faz bem o estilo 

da moda, a estratégia mais utilizada para que ela se mantenha viva, no 

momento de um certo destronamento do efêmero, é a de se aliar: a 

máquina moda afirma o estilo como o principal referencial de criação, 

produção e emissão de informações, na lógica do acoplamento entre 

produção de subjetividade e produção para a subjetividade, dupla via 

para a qual Lazzarato já nos chamou a atenção. Considerando a 

circulação dos estilos pessoais como um dos principais operadores da 

moda contemporânea, seguiremos por um dos recortes de suas lógicas 

de contágio.  

                                                                    

222 GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 

São Paulo: Editora 34. 1992, p. 163. 
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2.5 - A transmissão do estilo  

 

Na captura de subjetividades que alimentem a produção de mundos, o 

diagrama das empresas explicita uma rede de poderes avançados, 

corajosos e invasivos. Ao longo do século XX, as grandes corporações – 

parte delas ligadas à indústria do vestuário e da moda – se configuram, 

como grandes centros de decisões, capazes de afetar os modos de vida 

de grande parte de uma população. A transmissão dos estilos é um dos 

componentes dessa rede. Por se tratar de uma estratégia, examinaremos 

essa força tendo como pano de fundo um fragmento da concepção de 

poder de Michel Foucault, gerada por seus estudos sobre a loucura, a 

sexualidade e o sistema penal e fundadora de um modo singular de 

perceber as políticas corporais.  

 

Para uma distinção entre os “estados de dominação” e as “relações 

estratégicas de poder” assim como para uma análise das últimas, 

Foucault aponta algumas “precauções metodológicas”, elas próprias 

esclarecedoras da proposição. Primeiramente, a idéia é captar os 

poderes em suas ramificações capilares: aquelas que ultrapassam as 

regras institucionalizadas ou jurídicas e se engendram em práticas locais 

e individuais. O segundo ponto é o investimento do poder em “práticas 

reais” e “instâncias materiais”: “em outras palavras, ao invés de 

perguntar como o soberano aparece no topo, tentar saber como foram 

constituídos, pouco a pouco, progressivamente, realmente e 

materialmente os súditos, a partir da multiplicidade dos corpos, das 

forças, das energias, das matérias, dos desejos, dos pensamentos, etc.”223 

                                                                    

223 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1979, p.183.  
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O indivíduo, considerado “corpo, gestos, discursos e desejos”224, já seria, 

em sua constituição como sujeito, marca dos efeitos de poder. A 

terceira precaução diz respeito à circulação e ao funcionamento em 

rede. Não há um fenômeno de dominação ou localização específicas, 

mas sim ações, transmissões e recepções contínuas. Nesse sentido, 

caminha a quarta colocação, que se remete à importância de previlegiar 

uma análise infinitesimal, em contraposição a uma percepção global do 

poder. A última indicação faz jus à idéia de que o poder estratégico se 

constrói a partir de saberes e não de ideologias, assim como se 

constituíram as grandes máquinas de poder, ou seja, os agentes que 

constituem corpos e sujeitos são instrumentos e aparelhos de saber. 

Foucault ressalta que, enquanto os estados de dominação são 

caracterizados pela estabilização e pela assimetria, as relações 

estratégicas são marcadas pela fluidez e a reversibilidade: “são jogos de 

poder infinitesimais, móveis, reversíveis, instáveis” que não possuem 

necessariamente nenhuma conotação negativa. A noção de “rede 

produtiva” – e não de repressão - é fundante do diagrama de poder que 

privilegia as estratégias: “ele não pesa só como uma força que diz não 

[…] ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso” e funciona numa dinâmica de circulação “ao mesmo tempo 

contínua, initerrupta, adaptada e ‘individualizada’ em todo o corpo 

social.”225  

 

Foucault afirma, em uma de suas entrevistas a Roger Pol-Droit, que se 

esforça em “desfazer a armadilha de pensar o poder como um conjunto 

de mecanismos de negação”, de recusa, de exclusão, no sentido de 

reforçar a idéia de que tais dispositivos, vão, necessariamente, se cruzar 

                                                                    

224 FOUCAULT, 1979, p.183. 

225 Ibid., p. 8. 
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com a produção de individualidade, vão produzir a “identidade 

individual”.226 Na medida em que cada indivíduo – agora em maior grau 

do que a massa informe da população – é alvo de investimento de poder, 

vários desses mecanismos vão atuar como constitutivos da produção de 

subjetividade individual. Roberto Machado, organizador dos escritos que 

integram o título Microfísica do Poder sintetiza essa idéia na apresentação 

do livro:  

 

[…] A ação sobre o corpo, o adestramento do gesto, a regulação do 
comportamento, a normalização do prazer, a interpretação do discurso, 
com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo 
isso faz com que apareça pela primeira vez na história essa figura singular, 
individualizada – o homem – como produção do poder.227 

 

Nesse sentido, Machado novamente contribui, ressaltando a idéia de que 

o poder não necessariamente se origina numa instância superior e não 

atua no exterior: “trabalha no corpo dos homens, manipula seus 

elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem 

necessário ao funcionamento e manutenção da sociedade industrial, 

capitalista”.228 

 

Lazzarato colabora conosco, ressaltando dois pontos da concepção 

foucaultiana que particularmente nos interessam, por explicitar 

interstícios cotidianos, individuais e microfísicos. Primeiramente, reforça 

que os jogos de poder se exercem entre indivíduos “no seio de uma 

família, de uma relação pedagógica, comunicacional, amorosa etc.”229, ou 

seja, aponta para o cenário comum, no qual essa rede infinitesimal se 

                                                                    

226 POL-DROIT, Roger. Michel Foucault: entrevistas. Trad. Vera Portocarrero e Gilda Gomes Carneiro. São Paulo: 

Edições Graal Ltda, 2004, p.84.  

227 FOUCAULT, 1979, p. 20. 

228 Ibid., p. 17. 

229 LAZZARATO, Maurizio. Bárbaros e Civilizados. In: Lins, Daniel e Pelbart, Peter Pál (Org). Nietzsche e Deleuze: 

Bárbaros e Civilizados. São Paulo: Editora Annablume, 2004, p. 11.  
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processa. Em segundo lugar, nos chama atenção para uma desconexão 

entre as relações de poder e as categorias jurídicas, que assim se 

apresentam fluidas e “abertas à experimentação das subjetivações que 

escapam ao poder da dominação”, terminando por governar as relações 

consigo mesmo e as relações com os outros. Esse ponto enfatiza uma 

característica do capitalismo contemporâneo, no qual é impossível 

pensar a economia – e as relações pessoais e coletivas - sem pressupor 

o marketing, a publicidade e a opinião pública.  
 

Essa linha de reflexão nos vale para apontar um dos mecanismos mais 

potentes para a manutenção do império do estilo, sob a luz de uma 

colocação de Foucault em outra das entrevistas a Pol-Droit. A idéia que 

o autor aponta, reforça a terceira precaução metodológica para analisar 

as redes de poder, e diz respeito à circulação:  

 

 […] Nós somos todos não somente o alvo de um poder, mas também seu 
transmissor, ou o ponto de onde emana um certo poder! […] São essas 
pequenas válvulas, esses pequenos difusores, essas minúsculas engrenagens, 
essas microscópicas sinapses através das quais o poder passa e se acha 
reconduzido por ele mesmo. 230 

 

É a própria produção das aparências, uma das variáveis que reforçam, 

produzem e reproduzem as variáveis de força do estilo. O investimento 

na composição da aparência, a partir do domínio de complexas 

informações nos lembra um comentário de Foucault sobre o 

gerenciamento das leis e dos ilegalismos: “a lei não é feita para impedir 

tal ou tal tipo de comportamento, mas para diferenciar as maneiras de 

burlar a próprias leis.”231 Nesse contexto, não se trata de exaltar 

oposições entre dominantes e submissos, entre modas e antimodas, e 

sim de examinar os efeitos das ramificações informacionais. Se o que 
                                                                    

230 POL-DROIT, 2004, p. 95. 

231 Ibid., p. 50. 
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vale nao é obedecer regras da moda, mas, sim exercitar a criatividade, 

então se instala no mesmo diagrama, uma rede de dispositivos de 

criação que serão, eles próprios, o mais potente alimento para o 

mercado. No império do estilo, a capacidade de burlar a moda é 

indicadora de um saber relativo ao corpo, ao eu e à sensibilidade, 

revelador de uma especial inserção em nosso contemporâneo. 

 
As lógicas da pesquisa de tendências em moda – as quais sofrem 

modificações generalizadas ao longo da segunda metade do século XX – 

são colocadas em xeque, especialmente a partir da década de 1990. É o 

modelo da rede tridimensional, distante de qualquer linearidade, o mais 

ilustrativo para a compreensão dos movimentos de contaminação 

geradores das informações que vão revelar ou produzir as tendências. Se 

a partir dos anos de 1950232 é a inversão dos referenciais de criação o 

ponto de desequilíbrio da lógica pautada por referenciais sócio-

econômicos, no final do século XX, é a expansão das redes de 

informação a grande responsável pelas novas configurações.  

 
Nos anos 1980, a moda fazia emergir profissões como designers, 

arquitetos de marcas e gurus de tendências de consumo. Nos anos 2000, 

são os caçadores de tendências ou trendsetters especializados e com 

atendimento personalizado que se consolidam como a solução para a 

ânsia de novidades, imposta por um mercado massificado que busca 

constantemente diferenciar-se.233 São profissionais espalhados pelo 

mundo cuja principal função é descobrir movimentos e atitudes culturais 

e estéticas que irão determinar o que vai dar o tom na indústria da 

                                                                    

232 Quando as ruas, a cultura jovem e as subculturas se tornam o mais fértil terreno de produção de idéias e estilos. 

Para adentrar o tema, ver POLHEMUS, Ted. Street Style Form Sidewalk to Catwalk. Thames and Hudson, London, 

1994.  

233 Dados coletados em Atualidade. Portal Vida Brasil. Disponível em: <http://www.vidabrasil.com.br/ exibe _no 

ticias.asp?cod_noticia=268&edicao=298&data=15/1/2002>. Acesso em: 30 mar. 2007. 
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moda, na publicidade, no design e, até mesmo, em parte da produção de 

artes plásticas nos meses ou anos seguintes. Agências e profissionais 

autônomos funcionam com metodologias variadas, sob a forma de 

estudos abrangentes e sistematizados. Muito daquilo que se lança nos 

grandes mercados tem na retaguarda um complexo trabalho de pesquisa 

feito por esse tipo de profissional234. 

 

Ao lado dos trendsetters e trendwatchers ou observadores de tendências, 

estão os coolhunters. Juntos, eles formam um quadro de profissões 

altamente valorizadas. A primeira referência à profissão de coolhunter 

aparece publicada no artigo The Coolhunt (março/1997) na revista The 

New Yorker. Porém, desde o início dos anos 1990, jovens de diferentes 

faixas etárias começaram a ser observados por profissionais atentos às 

novidades e tudo de interessante que acontecia nas ruas.235 Nesse 

sentido, o trabalho do coolhunter é parecido ao do antropólogo que 

realiza pesquisas de campo, pois consiste em se aproximar e observar o 

objeto de estudo de forma cuidadosa e analítica. Muitas das agências que 

se dedicam a caçar tendências têm correspondentes em todo o mundo e 

vivem atentos e informados sobre fenômenos que se apresentem de 

forma repetitiva ou inusitada.236 A tarefa consiste em colher diversos 

materiais, como fotografias, anúncios, músicas ou páginas da web, aquilo 

que lhes chama a atenção, para depois mandar a um centro 

organizacional, responsável por enviar a pesquisa para clientes, 

                                                                    

234 Dados coletados na entrevista com a coolhunter Carol Garcia, diretora da Modus Marketing e Semiótica e na 

reportagem Os caçadores de tendências: eles definem como você irá se vestir nas próximas estações. CARUSO, 

Marina. Portal Isto é gente. Disponível em: <http://www.terra.com.br/istoe/1916/comportamento/ 1916_ caca dores_ 

tendencias.htm>. Acesso em: 30 mar. 2007.  

235 Dados coletados na reportagem de autoria de SANTOS, Letícia. A importância do Coolhunter para o 

consumidor exigente. Disponível em: <http://www.guiajeanswear.com.br/novo_DESIGN/materia.asp?id=389>. 

Acesso em: 30 mar. 2007. 

236 FERRARI, Alicia in: <http://www.br.terra.com/estilos/br/interna/0,,OI1106164-EI6175,00.html>. Acesso em: 30 

mar. 2007. 
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apostando que tais sementes são o foco de atenção para a descoberta de 

um novo movimento de consumo.  

 
Sedentos de estilo que faça diferença, os olhos dos coolhunters estão cada 

vez mais voltados para o indivíduo e suas pequenas invenções. 

Geralmente munidos de uma câmera digital, os profissionais trabalham 

nas ruas e em variados locais, registrando não apenas jovens em lugares 

de efervescência cultural, mas pessoas das mais diversas idades e 

procedências. Essas informações alimentam não apenas escritórios de 

pesquisas, mas também revistas, websites e livros sobre tendências de 

moda e consumo. Empresas assim como o Trendwatching, por exemplo, 

trabalham com profissionais das áreas de Psicologia, Antropologia e 

Ciências Sociais e contam com uma estratégia bastante ampla: uma rede 

de mais de 8000 informantes em mais de 70 países ao redor do mundo. 

A equipe do website revela na página de entrada que procura “qualquer 

pessoa interessada no futuro dos negócios ou do consumo para inventar 

produtos, serviços e experiências novas para (ou ainda melhor, com) os 

consumidores.”237 Convoca os visitantes a se cadastrarem como 

colaboradores, em troca de acumulação de pontos para a conquista de 

prêmios, assim como câmeras digitais, tocadores de MP3, entre outros. 

Tal estratégia gera alimentação plural e freqüente para o ambiente e seus 

clientes. Da mesma forma, o website Trendguide238 utiliza o termo 

“democratização das tendências” para descrever a colaboração gratuita 

de habitantes dos mais diversos cantos do mundo: acesso livre para os 

pesquisadores em troca de uma rede virtual planetária de informações, 

constituída pelos mesmos internautas que acessam o ambiente. 

 

                                                                    

237 Disponível em: <www.trendwatching.com/briefing/>. Acesso em: 30 mar. 2007. 

238 Disponível em <www.trendguide.com> Acesso em: 30 mar. 2007. 
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Os blogs239 também se configuram como um dos principais recursos de 

comunicação que formam uma rede global de referências. Os autores 

desses ambientes de rápida atualização, patrocinados ou não por 

anunciantes, publicam diariamente imagens de pessoas dos mais diversos 

países do mundo e recebem um número imenso de acessos. O francês 

Facehunter é um dos mais visitados. Em um dos textos, o autor lista a 

relação das seguintes cidades que serão cenário de suas fotografias nos 

próximos meses240, evidenciando a amplitude de suas investigações de 

estilos singulares de composição da aparência. Na página de abertura, são 

indicados mais de 80 outros ambientes que coletam imagens de pessoas 

de inúmeras cidades ao redor do mundo.241 

 
No mesmo contexto, uma falsa contracorrente se denomina The Uncool 

Hunter. Proposta de um grupo de argentinos, o website se interessa por 

apresentar aquilo que “não está na moda” e “aquilo que não é 

                                                                    

239 Um weblog, blog ou blogue é uma página da web utilizada para publicação de diários, textos e imagens 

utilizados para fins pessoais e cujas frequentes atualizações - chamadas posts - são cronologicamente organizadas 

pelo autor, de forma inversa. A expressão web log foi cunhada em 1997 pelo editor norte americano Jorn Barger 

para se referir aos textos publicados na rede no momento em que os mesmos começavam a surgir. O termo foi 

reduzido para blog e o autor passou a ser chamado de blogger (blogueiro). Definição apontada por OLIVEIRA, Rosa 

Meire Carvalho de. Diários públicos, mundos privados: Diário íntimo como gênero discursivo e suas transformações 

na contemporaneidade. 2002. Dissertação de Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002. Disponível em: <www.bocc.ubi.pt/pag/oliveira-

rosa-meire-diarios-publicos-mundos-privados.pdf>. Acesso em: 15 set. 2008. 

240 Belgrade, Madrid, London, Vevey, Venice, Helsinki, Paris, Roskilde, Copenhagen, Berlin, Amsterdam, 

Rotterdam, Emmaboda, Stockholm, Los Angeles, New York, Reykjavik – Disponível em 

<http://facehunter.blogspot.com/>. Acesso em: 11 mai. 2007.  

241 A lista começa com a cidade de Atenas  - disponível em <http://www.athenswears.com/> - e percorre todo o 

abecedário indicando registros de cidades assim como Beijing <http://www.mcc.net.cn/streetsnap/1.asp>, Bucareste 

<http://buc-looks.blogspot.com/>, Buenos Aires <http://bastreetstyle.blogspot.com/, Helsinki http://www.hel-

looks.com/>, Istambul <http://istanbulstreetstyle.blogspot.com/>, Cidade do México 

<http://nomadismourbano.blogspot.com/>, Moscou <http://www.street-fashion.ru/>, Toquio <http://www.style-

arena.jp/daikanyama/2007/05/e_w1.htm>, Estolcomo <http://stockholmstreetstyle.feber.se/feber/> e Tel Aviv 

<http://thestreetswalker.blogspot.com/>, entre muitas outras. Da mesma forma e com amplitude semelhante, 

trabalham os autores do <http://ftp2.dns-systems.net/~sams/LSF/shomov.html>, cuja navegação é orientada por 

uma mapa da cidade de Londres com registros de diversos bairros. E ainda o novaiorquino 

<http://thesartorialist.blogspot.com/>, selecionado pela revista americana Time como integrante de uma lista top com 

os 100 nomes mais influentes no design mundial. Acessos em: 11 mai. 2007.  
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tendência.” Evidentemente, considerando-se a veloz corrida atrás de 

novidades, é preciso ressaltar que esse tipo de abordagem, em última 

instância, serve aos mesmos fins que os endereços citados 

anteriormente, que prometem mostrar o que há de mais interessante. A 

equipe do Uncool compara suas estratégias de pesquisa com a noção de 

“panóptico”, cita Michel Foucault e afirma no manifesto publicado na 

página de abertura do ambiente: “nosso objetivo é observar o cotidiano 

com um olho panóptico e descobrir os circuitos uncool, a cultura contra-

hegemônica”242. Em seus estudos sobre o sistema penal, Foucault 

constatou que o projeto arquitetônico proposto por Jeremy Betham em 

1791, denominado panopticon, predomina como modelo de sistema de 

vigilância a partir de então: “é um projeto de construção com uma torre 

central que vigia toda uma série de celas, dispostas circularmente, em 

direção oposta à luz, nas quais se encarceram os indivíduos. Do centro, 

controla-se qualquer coisa e todo movimento sem ser visto.”243 

 
Ainda que não haja mais centros na difusão informacional, é necessário 

enfatizar que a comparação das estratégias de pesquisa com o modelo 

do panóptico procede. Foucault nos lembra que, nesse sistema, “o poder 

desaparece, ele não mais se representa, mas existe; ele se dilui inclusive 

na infinita multiplicidade de seu único olhar.”244 O tipo de observação, 

registro e produção de saber realizada pelos inúmeros internautas 

colaboradores dos ambientes, assim como pelos autores de um sem 

número de blogs que propõem o mesmo serviço, vem se tornando um 

dos mais poderosos arquivos de informações sobre estilos de vida e 

                                                                    

242 Disponível em: <http://www.theuncoolhunter.blogspot.com/>. Acesso em: 11 mai. 2007. (Tradução nossa).  

243 FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos IV: Estratégia Poder-Saber. Organização e seleção de textos: Manoel 

Barros da Motta. Trad. Vera Lucia Avellar Ribeiro.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 155-156. 

244 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Editora Vozes, 

2004, p.156.  
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estilos individuais, assim como o principal alimento criativo para grandes 

indústrias de diversos segmentos.  

 

É a partir tomada da transmissão dos estilos como um dos principais 

componentes da rede de forças que compõe a moda contemporânea, 

que seguiremos o percurso iniciado com Jardelina da Silva. 

Percorreremos algumas inflexões para exercícios de estilo que nos 

apresentem distâncias e aproximações de nossa personagem conceitual, 

assim como do contexto do império do estilo apresentado neste 

capítulo. Desse modo, pretendemos adentrar outras políticas do vestir, 

algumas que nos apresentam transversais entre a lógica do estilo esquizo 

de Jardelina, inclassificável e processual e o panóptico mercadológico do 

estilo.  
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Parte 3  
 

Vestíveis em fluxo: memória, mercado e outros 
enredos  

 
 

A distância entre os procedimentos de Jardelina da Silva e os pacotes 

estilísticos que circulam pelo império do estilo é radical. Se os 

contrastes nos valem para a visualização de uma geografia conceitual, 

também nos colocam diante do risco de patinar sobre um dualismo 

infrutífero: de um lado, o estilo alvoroçado, insensato e inclassificável; do 

outro, o esvaziamento do estilo; num pólo, o grau zero de submissão; 

em outro, os enquadramentos modelizantes da moda. Num ziguezague, 

as oposições podem ser apresentadas como possibilidades diagonais: 

interessam-nos trânsitos e relações que sejam tecidas entre um ponto e 

outro. Assim como o grito de Jardelina é capaz de instaurar atmosferas 

diferenciais em configurações cotidianas, as relações com os fluxos 

vestimentares podem se apresentar como variações nas modulações 

subjetivas. 

 

Nesse contexto, vale lembrar que o operador estilo, entendido como 

uma linha de força relativa ao vestir, pode ser tomado em diferentes 

perspectivas, assim como em variáveis graus de relação e produção de 
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sentido. Tal como apontada pelo estilo-Jardelina, aqui também nos vale 

uma perspectiva ética que minimize os riscos de um reducionismo 

dualista no trajeto pelas políticas do vestir. Um breve percurso por uma 

abordagem ética, assim como a delimitação de alguns vetores que 

possam permear essas relações, poderão alargar nossa compreensão 

sobre a dinâmica produzida entre as subjetividades e os fluxos 

vestimentares.  

 

Nossos parâmetros de análise devem, primeiramente, se afastar de uma 

moral genérica e classificatória. Nesse sentido, não poderíamos deixar 

de adentrar a filosofia de Baruch de Espinosa, filósofo do século XVII, 

com quem o olhar e a obra de Deleuze estão em constante ressonância. 

Eles nos convidam a pensar os encontros entre os corpos a partir de um 

critério calcado nos graus de potência, de modo que concepções assim 

como “bom” e “mau”, ganhem sentidos parciais e sempre relativos:  

 

[...] O bom existe quando um corpo compõe diretamente a sua relação 
com o nosso, e, com toda ou com uma parte de sua potência, aumenta a 
nossa [...]. O mau para nós existe quando um corpo decompõe a relação 
com o nosso, ainda que se componha com as nossas partes.245  

 

Ou ainda, aquilo que é tomado como “bom” se relaciona à composição 

de potências, enquanto que o que se apresenta como “mau”, tem a ver 

com o enfraquecimento da potência. Dessa forma, bom e mau - 

atributos que se prestam a uma série de variações para a qualificação 

dos encontros, ações e modos de vida são sempre relativos, exprimem-

se sempre um em relação ao outro e ambos em relação ao encontro em 

questão. São medidos pelo aumento ou diminuição de potência causado 

                                                                    

245 DELEUZE, Gilles. Espinosa: filosofia prática. Trad. Daniel Lins e Fabien Pascal Lins. São Paulo: Editora Escuta, 

2002, p. 28. 
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por um encontro ou uma relação de afecção ou de afetação entre 

corpos.246 

 

A ética desestrutura os sistemas de julgamento, de maneira a substituí-

los pela avaliação qualitativa dos encontros e dos modos de existência 

em questão.247 Uma relação ética não é baseada em leis, mas em 

condutas que partem de diferentes princípios de relação, assim como o 

princípio espinosano, este que leva em consideração os graus de 

composição e decomposição dos encontros.  

 

O sentido dos “encontros alegres” ou dos “encontros tristes” - 

designação comum para convocar os afetos que permeiam as variações 

de graus de potência - não está previamente definido, mas se faz em cada 

encontro: “não há nada senão relações que se compõem segundo leis 

eternas.”248 Dessa forma, notamos que a relação ética envolve riscos, 

uma vez que são maiores as possibilidades de que o acaso interfira na 

ordem dos encontros, reiterando a retirada de uma dimensão 

estritamente moral. Seguimos, portanto, entendendo que os encontros 

entre os corpos se produzem por composições e decomposições, 

aumento ou diminuição de potência, a partir de princípios que podem 

ser permanentemente avaliados e assumir diferentes diretivas. 

 

Pensar o vestir como um campo de encontros amplia nossas 

possibilidades para uma abordagem de suas políticas, dessa forma 

                                                                    

246 Espinosa propõe uma compreensão do corpo que ultrapassa a organicidade humana e a dualidade 

mente/corpo. Considera “uma única Natureza para todos os corpos” e “um plano comum de imanência em que estão 

todos os corpos, todas as almas, todos os indivíduos.” Para o filósofo, o que define um corpo é seu poder de afetar e 

ser afetado, ou os afetos dos quais ele é capaz. Ibid., p. 127-135. 

247 DELEUZE, Gilles. Espinosa: filosofia prática. Trad. Daniel Lins e Fabien Pascal Lins. São Paulo: Editora escuta 

2002, p. 29.  

248 Ibid., p. 43. 
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colocadas em permanente estado de jogo: são os modos de 

interação entre os participantes que vão estabelecer as variações de 

composição ou decomposição; é a qualidade do contato que vai 

produzir afetos alegres ou tristes; são os critérios, sempre relativos, 

aqueles capazes de delinear as potencialidades dos fluxos vestimentares 

em relação aos corpos.  

 

Nessa linha seguirá nossa cartografia, examinando relações permeadas 

por vetores diversos. Algumas possibilidades de produção de sentido 

que atravessam o vestir serão melhor delineadas a partir das abordagens 

de três autores que tratam corpos e roupas sob diferentes perspectivas 

que, no entanto, reverberam entre si e reforçam as proposições de 

Espinosa e Deleuze na especificidade de nosso campo de pesquisa. São 

elas que nos introduzirão um outro momento de nossas distâncias e 

aproximações com Jardelina da Silva.  
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3.1 – Sant’Anna e Preciosa: composição e expansão 

 

Denise Bernuzzi de Sant’Anna nos introduz a uma certa geografia 

quando sugere a imagem do horizonte como paisagem conceitual para o 

corpo. No artigo Horizontes do corpo249 propõe uma perspectiva 

relacional para pensá-lo como “uma passagem entre forças diversas, um 

elo de ligação entre elementos diferentes, menos uma finalidade ou um 

princípio, e muito mais aquilo que, tal como a própria experiência do 

corte e da costura, delimita, distancia e, ao mesmo tempo, relaciona e 

compõe.”250 Assumí-lo como lugar de passagem - e não como um fim em 

si mesmo – pode conferir ao corpo a possibilidade de reduzir o risco da 

dominação permanentemente apresentada pela tríade saúde, 

embelezamento e moda, além de ressaltá-lo como campo de encontros 

e produção de relações. 

 

O corpo-horizonte é diariamente confrontado com a necessidade de 

distinção entre aquilo que o favorece e aquilo que o enfraquece251: é um 

paradoxo capaz de abrigar inúmeras zonas de conflito, assim como o 

controle e o descontrole, a submissão e a composição, o exílio individual 

e o agenciamento coletivo, o encarceramento autista e a abertura para 

enredar. Estas oposições são encaradas pela autora como elos 

produtores de diferentes possibilidades de relação. Como saída para as 

batalhas travadas no corpo, Sant’Anna ressalta um caminho que se desvie 

da mera luta contra uma suposta submissão e que evoque uma ética mais 

disponível para as “relações de composição”: “um determinado tipo de 

                                                                    

249 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Horizontes do corpo. In: BUENO, Maria Lucia e CASTRO, Ana Lúcia de 

(Orgs.) Corpo território da cultura. São Paulo: Editora Anna Blume, 2005, p. 119-134. 

250 Ibid., p. 122. 

251 Ibid., p. 107. 
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roupa em moda, por exemplo, pode tanto aumentar a voracidade em 

consumir ‘novos horizontes’ sem o menor cuidado com suas diferenças, 

como pode, ao contrário, ajudar o corpo a se tornar ele mesmo um 

horizonte para outros corpos.”252 Assim, Sant’Anna nos auxilia a delinear 

um campo referente à qualidade de afetação dos encontros. 

 

Nesse sentido, caminhamos articulando outras proposições da autora, as 

quais ressaltam a perspectiva de “lugar de passagem” para o corpo. O 

“corpo de passagem” seria menos aberto às relações de dominação e 

competitividade – com os outros corpos, com os objetos e mercadorias 

– e mais aberto a exercitar a “potência de enredar”. Formar enredos 

implica considerar uma rede de devires e processos em constante vir a 

ser, que devem incluir possibilidades de improviso e deslocamento de 

sentidos dimensionais, de modo a também convocar forças intensivas 

para o jogo de composição: “o tecelão de enredos tem, portanto, um 

corpo que funciona como multiplicidade e passagem entre corpos; um 

corpo-caminho de idas e voltas: no lugar de passar por todos os lados, 

esse corpo se torna, ele mesmo, uma passagem para outros corpos e 

muitas histórias.”253 

 

Os diagramas intensivos não cessam de ser construídos no horizonte do 

corpo passagem-para-enredos. Para exprimir suas composições não há 

medidas, nem receitas, apenas uma permanente avaliação de critérios. A 

potência de enredar é reconhecida também nas roupas: “uma roupa 

também é a trama de enredos que se estendem desde as condições da 

costura até àquelas da venda, passando pela invenção de desenhos, o uso 
                                                                    

252 SANT’ANNA, 2005, p. 130. 

253 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Corporificando o mundo: enredos e percalços de uma subjetividade à flor da 

pele. In: CASTILHO, Kathia e GALVÃO, Diana. A moda do corpo, o corpo da moda. São Paulo: Editora Esfera, 

2002, p.110. 
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das tintas, o trabalho de diversos profissionais, dos meios de transporte, 

etc..”254 

 

Nesse sentido de compreensão, ambas as instâncias envolvidas nos 

encontros entre corpos e roupas podem ganhar sentidos e significações 

diversas, cujas configurações vão depender das estratégias e da produção 

de afetos que aumentem a potência das instâncias envolvidas em 

determinada relação.  

 

Em tessituras que também consideram os devires nos encontros entre 

corpos e roupas, Rosane Preciosa nos guia por variados percursos das 

conexões que propõe no título do livro Produção estética: roupas, sujeitos 

e modos de vida. Diversas de suas passagens, nos lembram que a idéia 

identitária pode encarcerar as relações com os fluxos vestimentares. A 

autora traça uma crítica à idéia de sujeito concebida pela Modernidade, 

lembrando que sua reafirmação passa recorrentemente pela imagem 

refletida no espelho, esta que é moldada pelas roupas e pelos exercícios 

categorizados de estilo, os quais nomeia de “kits-identidade.”255  

 

Seus apontamentos sobre a processualidade e instabilidade que 

atravessam a subjetividade trazem à tona uma noção de estilo que 

dialoga com o charme de Jardelina: “estilo é expandir-se em surpresas, 

molecagem que escreve e rasura versões de nós mesmos […] é corar-se 

de intensa humanidade que dá um chega pra lá nesse incômodo indivíduo 

que grudou em nós.”256 Desta forma, a autora nos indica possibilidades 

                                                                    

254 SANT’ANNA, 2002, p.109.  

255 PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo: Editora 

Anhembi Morumbi, 2005, p.34. 

256 Fragmento do ensaio E o que é ter Estilo? Escrito a partir de “um desejo danado de bagunçar o coreto do que 

se entende por estilo.” Ibid., p. 90-91. 
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de relação entre corpos e roupas atravessadas pela produção subjetiva, 

no entanto, destituídas da pretensão de afirmação identitária. Para 

Preciosa, a repetição acrítica de modos de existência que designam um 

eu é plenamente explicitada no campo do vestir e nas demais produções 

da indústria da moda que serializa e reproduz categorias.  

 

No sentido de explicitar dimensões sensíveis e intensivas que atravessam 

roupas, sujeitos e modos de vida, a autora aponta uma concepção para a 

singularidade que marca uma importante diferença entre se vestir para 

afirmar um eu e se vestir de modo a produzir relações capazes de 

demarcar “novos contextos existenciais”: “singularizar-se é o contrário 

de moldar-se de acordo com uma perspectiva de subjetividade feita sob 

encomenda. Significa nela intervir.”257 Para Preciosa, aventurar-se em 

prol de encontros expansivos entre corpos e roupas implica uma certa 

imprevisibilidade que aumente as possibilidades da convocação de forças 

transformadoras: são atributos “inclassificáveis”, aqueles que carregam 

maiores chances de intervir e modificar modos de existência 

demasiadamente atrelados às pré-concepções identitárias.  

 

Em outro momento de sua escrita, ela confessa sua admiração por 

“roupas corajosamente imperfeitas, inacabadas, turbulentas”: “Admiro 

cada vez mais roupas que nos transmitem a sensação de que estão a 

esgaçar-se, a se corromper, e nos atordoam com suas bainhas em queda, 

seus alinhavos expostos, seus volumes estranhos, que parecem 

desentranhar do corpo o bicho que nele carregamos, livrando-o do 

excesso de domesticação.”258 O inacabamento admirado por Preciosa 

                                                                    

257 PRECIOSA, 2005, p.39. 

258 PRECIOSA, Rosane. Rumores discretos da subjetividade. Tese de doutorado. PUC/SP, 2002, p. 6. 
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diz respeito à própria subjetividade, ao mesmo tempo que evoca a 

capacidade da roupa para exprimir essa condição.  

 

O critério proposto pela autora reafirma possibilidades pautadas por 

uma ética da composição entre os corpos e os fluxos vestimentares. As 

roupas, tomadas em sua materialidade e, mais especificamente em suas 

potências poéticas, podem intervir nos modos assim como as 

subjetividades afirmam e expandem sua capacidade de agir no mundo, 

tais como sua potência de afetar e ser afetado. Nesse sentido, Preciosa 

se vale de uma defesa de estratégias que envolvam rasuras, aventuras e 

riscos e nas quais a idéia de improviso está necessariamente implicada. É 

dessa forma que o resultado dessas relações pode ser tocado pelo 

critério da “expansão da existência.”259  

                                                                    

259 PRECIOSA, 2005, p.50. 
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3.2 - Stallybrass: memória, proteção e moeda 

 

No livro O casaco de Marx: roupas, memória, dor, Peter Stallybrass nos 

apresenta uma narrativa de suas emoções, suscitadas pelo uso da jaqueta 

de um amigo recentemente morto. É desta forma que ele introduz suas 

proposições sobre a capacidade das roupas em receber “a marca 

humana”260. Sinais biográficos e marcas do tempo imprimem-se na 

materialidade das peças do vestuário ao longo de sua história, e 

denunciam, ao mesmo tempo, a presença e a ausência do corpo que as 

habitou: Se eu vestia a jaqueta, Allon me vestia. Ele estava lá nos 

puimentos do cotovelo. […] Ele estava lá nas manchas que estavam na 

parte inferior da jaqueta; ele estava lá no cheiro das axilas.” Impregnados 

por gestos e humores corporais, os vestíveis carregam formas e odores 

que costuram uma série de memórias afetivas e significados simbólicos.  

 

Para o autor, o atributo “particular” – quando conferido às roupas – diz 

respeito a um tipo relação possível entre o vestuário, a experiência e a 

vida, o que agrega aos dispositivos vestimentares a possibilidade de 

abarcar um complexo fluxo de significações. A deterioração e o 

puimento são apontados como sinais reveladores da “constituição mútua 

entre pessoa e coisa”261, relação constantemente aberta à presença de 

um novo corpo que então produzirá outras modulações e fluxos de 

sentido. Em obras literárias, o autor coleta diversos exemplos de peças 

de roupa que carregam marcas da história de vida, de ligações afetivas, 

de redes de poder e de modos de estruturação social, entre outras 

significações.262  

 
                                                                    

260 STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupas, memória, dor. Editora Autêntica, Belo Horizonte, 1999, p.14. 

261 Ibid., p. 89.  

262 Ibid., p. 18-50. 
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Para tratar de algumas dessas conexões, Stalybrass discorre sobre as 

significações assumidas pelo casaco de Karl Marx, ele próprio citado na 

introdução de O Capital. Ali o casaco é tomado como revelador da 

economia de mercado que então vigorava: “O casaco faz sua primeira 

aparição não como um objeto que é fabricado e vestido, mas como uma 

mercadoria que é trocada.”263 Aquela peça de roupa, cuja função 

principal seria manter Marx aquecido, funcionava ora como proteção ao 

frio da Inglaterra, ora como um dispositivo social que garantia os códigos 

para sua admissão na biblioteca do Museu Britânico, mas também como 

mercadoria, quando, destituída do atributo de aquecer, se tornava um 

bem de penhora: perdia seu status de “coisa” e ganhava seu “valor de 

troca.”264 Ironicamente, na época da escrita do primeiro capítulo da obra 

que mapeia o valor central da mercadoria, o casaco de Marx lhe servia 

como moeda: perdia o valor afetivo e assumia explicitamente o valor de 

mercado.  

 

Essa transfiguração do sentido primordial do casaco era operada em 

função do nível de precariedade de sua condiçõe financeira. Por mais de 

dez anos, o casaco fez o trajeto entre a casa de penhores e a residência 

dos Marx: foi diversas vezes empenhado265, transformando-se em 

dinheiro que, por vezes, pagava a compra de papel, por vezes pagava o 

aluguel e a alimentação da família. Stallybrass ressalta o aspecto 

conflitante envolvido nessa ação atravessada pela economia monetária: 

 

 

 

                                                                    

263 STALLYBRASS, 1999, p. 53. 

264 Ibid., p. 54. 

265 Ibid., p. 107. Na segunda metade do século XIX, a penhora de roupas era uma prática comum, responsável por 

cerca de 75% dos bens penhorados. Ibid., p.83. 
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 […] Escolher entre a casa e o corpo. […] Ter seu próprio casaco, 
carregá-lo nas costas, significava apegar-se a si próprio, apegar-se, até 
mesmo, ao próprio passado e ao próprio futuro. Mas significava também 
apegar-se a um sistema de memória que, num momento de crise, podia 
ser transformado de volta em dinheiro.266  

 

A penhora, instituição do valor de troca, desnuda o objeto de memória, 

retira-lhe o atributo “particular.”267  

 

O belo exemplo de Stallybrass explicita possibilidades de deslocamento 

de sentidos nas relações estabelecidas entre os corpos e os fluxos 

vestimentares. As roupas, impregnadas de afetos, podem assumí-los e 

ressaltá-los, submetê-los aos códigos sociais, ou ainda fazer sobressair 

seu status de mercadoria. 

 

As considerações de Sant’Anna, Preciosa e Stalybrass ressaltam a roupa 

como materialidade capaz de cruzar afetos e intervir nas subjetividades 

de diferentes maneiras e em graus diversos, assim como nos apresentam 

possibilidades de composição e de deslocamento de sentidos que 

contornam os corpos em relação aos fluxos vestimentares.  

 

As potencialidades que atravessam as roupas nos servem para introduzir 

uma nova personagem, cujo papel nesta tese, é manter nosso 

movimento em ziguezague: Cristiana Guerra e seus procedimentos em 

torno da composição da aparência nos auxiliam a visualizar diferentes 

possibilidades de encontro, atravessados por diversos vetores. Isso se 

dará não apenas a partir de proximidades com Jardelina da Silva, mas 

também a partir dos distanciamentos que enfatizam forças componentes 

da máquina moda: o modo como Guerra lida com os fluxos 
                                                                    

266 STALLYBRASS, 1999, p.106-107.  

267 Ibid., p.85. 
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vestimentares atualiza operadores tais como a atenção inflacionada para 

o corpo, a valorização do estilo individual e sua qualidade informacional, 

assim como ressaltam os afetos investidos nesta dimensão.  
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3.3 – Hoje vou assim 

 

Hoje vou assim268 é o título do ambiente virtual de autoria de Cristiana 

Guerra. Ela tem 37 anos, é publicitária e vive em Belo Horizonte. Desde 

o dia 31 de agosto de 2007, passou a publicar diariamente sua imagem – 

de corpo inteiro e em detalhes – expondo na web a composição de sua 

aparência, fotografada por colegas de trabalho. Na página de abertura, 

Guerra explica que o blog tem o objetivo “puro e simples” de fazer um 

diário sobre aquilo que ela escolhe para vestir, a cada dia de trabalho. 

Sobre os nomes das grifes de roupas e acessórios que acompanham a 

publicação de cada uma das imagens, a autora aponta que começou a 

creditar as marcas a partir da segunda semana de publicação, a pedido 

dos visitantes, para ajudar os internautas interessados em compras. 

Contudo, ressalta que as combinações de cores, formas, estampas e 

estilos podem ser inspiradoras, independentemente da grife.  

 

O blog recebe cerca de 3.000 acessos diários269 e ganhou reportagens 

em diversos veículos da imprensa brasileira.270 As imagens disparam, em 

média, 50 comentários diários e já atingiu a marca de 157 mensagens 

enviadas depois de um post das fotos de Guerra. Na maioria das vezes, 

os comentários simplesmente adjetivam a aparência ou as peças de 

roupa usadas pela autora, assim como suas combinações. Em outras 

ocasiões, tecem uma conversa coletiva sobre a imagem ou sobre 

assuntos adjacentes, relacionados ou não à moda. O teor das falas revela 

                                                                    

268 Disponível em: <http://www.hojevouassim.blogspot.com/>. Acesso em: 02 mai. 2008. 

269 Este dado e outros depoimentos de Cristiana Guerra, citados entre aspas e não referenciados pela data 

publicação nos blogs são frutos de entrevista concedida por ela para esta pesquisa, realizada em 22/07/2008.   

270 No mês de julho de 2008, as inserções em outros ambientes - digitais e impressos - somavam 49 links e 

incluíam menções em veículos de grande alcance de público, assim como o Jornal Folha de São Paulo, a Revista 

Criativa e a Revista Capricho. Dados disponíveis em: <http://www.hojevouassim.blogspot.com/>. Acesso em: 20 jul. 

2008. 
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que diversas instâncias são mobilizadas pela exposição do modo como 

Cristiana se vestiu para ir ao trabalho.  

 

Na página de entrada, a autora comenta algumas de suas concepções 

para o modo como investe na composição e divulgação de sua aparência:  

 

“Já parou pra pensar que você é sua própria estilista? Que ao acordar 
você se prepara para um desfile diário, voluntário ou não, e ao se vestir 
faz suas escolhas? Já parou pra pensar que, assim como o estilista elege 
cores, formas, texturas, estampas, você seleciona as suas entre o que está 
disponível por aí? Que, como os estilistas, você também é influenciada 
pelo mundo que está à sua volta e pelo seu próprio humor, pelas alegrias 
e tristezas, dias de tédio ou paixão? Que ao fazer uma simples 
combinação de cores, texturas, estilos, você está mostrando a sua forma 
de ver a vida? Já parou pra pensar que a moda pode ser futilidade quando 
dela somos escravos, mas pode ser arte quando a usamos como forma de 
expressão? Que a escolha de uma roupa para vestir não precisa se pautar 
por ela ser ou não tendência, mas por combinar ou não com você? Já 
parou pra pensar em novas combinações para velhas peças? Já parou pra 
pensar que tem dias que a gente é criativo e, em outros, alguém já foi 
criativo por nós, e isso facilita? E que nessas horas você veste a sua 
admiração por um artista? Já parou pra pensar que o seu guarda-roupas é 
a sua coleção? Que a moda pode ter tanta inspiração quanto um quadro, 
uma escultura, uma música, um filme? Que a moda pode ser arte andando 
por aí? Já parou pra pensar nisso? Eu já.”271 

 

Em outro texto, dirigido a seu filho, a autora comenta suas relações com 

o vestir, a partir de uma trágica passagem de sua vida:  

 

“Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2008 - Vestida me revelo. Quem sou. Essa 
mulher enlouquecida que se encanta pelo que é belo e novo, que ao invés 
de se esconder se mostra em sua fascinação pelo aparentemente fútil. 
[…] Um dia depois da morte do seu pai, fui tomada por uma sensação de 
que enfim eu ia mudar a minha forma de viver e me relacionar com o 
mundo. Por uma semana tive uma certeza: a de que eu não teria mais 
vontade de comprar roupas novas, que abandonaria o prazer de me 
vestir. Uma falsa sensação de abandono de mim mesma, como uma 
punição, como se eu tivesse passado a minha vida toda esperando por 
esse desfecho para ‘aprender’ e mudar. Como se o acontecido tivesse me 
mostrado que eu estava no caminho errado. Mas em alguns dias me 
peguei barriguda, dentro de uma das minhas lojas prediletas, escolhendo 
um vestido que tornasse ainda mais bonita a minha gravidez. Era a minha 
forma de acreditar no futuro. Ao me olhar no espelho, eu via alguém que 
não estava esperneando a não aceitação. […] A cada dia, quando acordo, 
pinto um novo auto-retrato. A cada dia a roupa me pinta alguém diferente 
e eu gosto disso.[…] Perdi meu melhor amigo, aquele que me conhecia 
sem que eu precisasse falar. Mas não me perdi de mim, aquela era a 

                                                                    

271 Disponível em: <http://www.hojevouassim.blogspot.com/>. Acesso em: 20 jul. 2008. (Grifos nossos), visam 

ressaltar as estratégias de Cristiana Guerra que serão abordadas a seguir.  
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prova. Ao acordar, arrumar a casa, me olhar no espelho, me fotografar, 
eu sentia como se seu pai tivesse me deixado como herança o seu amor 
por mim.”272 

 

Ao vislumbrar o abandono do “prazer de vestir” como uma “punição” e, 

em seguida, evocar o investimento na aparência como uma forma de 

resgatar uma relação a si e “acreditar no futuro” – “mas não me perdi 

de mim, aquela era a prova” – Guerra evidencia não apenas o privilégio 

do campo do vestir em seu modo de se relacionar com o mundo, mas 

também um deslocamento de uma percepção moral para uma 

concepção ética nas relações que estabelece com as roupas. Em diálogo 

com um dos visitantes, enfatiza sua ética de composição:  

 

“Os dias seguintes à perda do meu namorado, eu acordava com aquele 
barrigão, o coração latejando de tristeza, mas tomava um banho, vestia a 
roupa mais bonita e olhava pra frente, com coragem, tentando focar na 
felicidade de ter o Francisco dentro de mim. […] Esse é o meu jeito de 
encarar a vida.”273 

 

Nesse contexto, Cristiana Guerra é tomada nesta tese como uma 

espécie de variação de Jardelina da Silva: cada uma delas, a seu modo, faz 

do corpo um cenário de investimento subjetivo e explora as 

potencialidades da aparência, de modo a produzir sentidos singulares 

para o vestir. Ambas conferem grande importância ao corpo às roupas e 

aos acessórios, as duas assumem a experimentação dos fluxos 

vestimentares como uma potência subjetiva, ambas viveram a 

experiência da viuvez, as duas se empenham em registrar e tornar 

públicas suas composições. Movidas por diferentes lógicas e com 

diferentes graus de relação e critérios de composição, as duas mulheres 

                                                                    

272 Disponível em: <http://parafrancisco.blogspot.com/2008/01/vestida-me-revelo.html>. Acesso em: 25 mai. 2008. 

Grifos nossos, visam ressaltar as estratégias de Cristiana Guerra que serão examinadas detalhadamente a seguir, 

fazendo ressaltar operadores da moda contemporânea. 

273 Disponível em: <http://www.hojevouassim.blogspot.com/>. 18 de dezembro de 2007 21:53. Acesso em: 10 out. 

2008. 
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fazem do corpo um horizonte; investem as roupas e acessórios de 

sentidos afetivos e mercadológicos, assim como da variação entre ambas 

as significações; fazem do corpo passagem para enredos e da aparência 

um campo de produção de relação a si, de encontros e de expansão da 

existência e de ação no mundo.274  

 

Para que façamos um percurso pelos procedimentos de Cristiana 

Guerra, a mesma estratégia utilizada em nosso trajeto pelo método 

Jardelina aqui nos vale: elegemos alguns dos verbos que Guerra conjuga 

ao comentar suas relações com o vestir e os tomamos no infinitivo. 

Contudo, os verbos de Cristiana serão precedidos por sujeitos ou 

seguidos de substantivos, no sentido de demarcar posicionamentos que 

evidenciem algumas das linhas de força predominantes nas políticas do 

vestir, atravessadas pelo campo da moda. Os textos introdutórios do 

diário e a transcrição de comentários dos visitantes do blog serão 

citados, em diálogo com os procedimentos elencados.   

 

 

 Ser estilista de si mesma, fazer suas escolhas, 

mostrar fascinação pelo aparentemente fútil 

 
Diferentemente de outras épocas, nas quais as regras da moda 

restringiam movimentos e fantasias, em nosso contemporâneo, os fluxos 

vestimentares se apresentam como um vasto campo de significados, 
                                                                    

274 A escolha do Hoje eu vou assim para nossas aproximações e distâncias se deu em função das declarações da 

autora sobre as potências que o vestuário exerce em sua vida pessoal, o que traz à tona uma aproximação com 

Jardelina da Silva, nosso ponto de vista. É necessário esclarecer que há na Internet um número incontável de 

ambientes virtuais que funcionam como diários do vestir. Alguns exemplos integram a comunidade Wardrobe remix 

– do it yourself streetfashion community, fundada em 2005 pela estilista americana Tricia Royal e que, atualmente, 

conta com 10,428 membros. Centenas de participantes, habitantes de diversas partes do mundo, publicam imagens 

diariamente, participam de fóruns de discussão e promovem trocas de peças e acessórios. Disponível em: 

<http://www.flickr.com/groups/wardrobe_remix/>. Acesso em: 25 jul. 2008.  
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passíveis de serem manipulados em acordo com desejos e motivações 

pessoais. Essas variáveis de produção de sentidos funcionam se 

compondo com os corpos que revelam diferentes graus de submissão ao 

mercado e trânsitos diversos por entre os modos de relação com o 

vestir. O acesso às informações que possibilitem a invenção de um como 

usar se sobrepõem às diretrizes sobre o que usar. Misturar peças de 

épocas, origens e marcas diversas significa demonstrar um saber de 

composição da aparência relativo a um ter o que dizer, para além do dizer 

a coisa certa. Essa configuração reafirma uma economia dos fluxos 

vestimentares na qual vale quanto cria, vale quanto se diferencia, vale quanto 

se expressa. Essa economia, que reforça a prática de “ser estilista de si 

mesma”, diz respeito ao investimento na composição da aparência de 

forma inventiva, exercitando escolhas pessoais que não necessariamente 

se adequam às diretrizes do mercado, embora possam se aproximar 

bastante delas.  

 

Essa é a lógica primordial do funcionamento da moda contemporânea, 

abordada nesta tese a partir da preponderância dos vetores ligados ao 

estilo. O corpo, tomado como lugar de intensos investimentos e 

experimentações de constituição subjetiva, é considerado um fértil 

cenário para a sensação e expressão de si, ao mesmo tempo que a 

conexão entre o estilo e produção subjetiva, amplamente propagada 

pelo mercado, faz com que a tríade eu-corpo-estilo seja uma 

composição fortalecida nos movimentos da subjetividade 

contemporânea. Breves comentários de visitantes do blog nos remetem 

ao percurso do estilo, que ganha o lugar de atributo e adjetivo:  
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“Luciane disse... eu gostei do jeito que você colocou seu estilo numa 
sandália, pra mim, sem estilo :)”275  

 

“Cristine disse... Bem diferente... […] Mas vc é estilosa demais da conta! 
Bjs!!”276  

 

“Anônimo  renata disse... […] Estilo é usar o que deixa a gente feliz.”277 

 

“Bruna disse... […] Quem tem estilo próprio não é vítima da ultima 
coleção e veste ‘com majestade’ peças das coleções passadas, peças sem 
grife, peças novas, tudo! Então, viver em harmonia com a balança (saúde), 
ter estilo pra se vestir (talento) e saber cuidar bem das suas roupas 
(cuidado), também são valores que a gente aprende por aqui.”278 

 

Guerra exercita com propriedade as variações de composição da 

aparência, criando para si imagens que nunca se repetiram, ao longo dos 

mais de dez meses de existência do blog. Comenta que vê algumas 

revistas de moda, mas ressalta suas preferências pessoais por 

determinadas marcas, de modo que os lançamentos das grifes são seus 

principais referenciais. Revela que já foi uma consumidora compulsiva, do 

tipo que ia regularmente às compras: “terminado o trabalho, alguns iam 

beber, outros iam fumar e eu ia ao shopping”. Por razões particulares, 

declara que mudou sua postura de consumo e sua relação com as 

roupas. Se considera uma consumidora comedida, que leva em 

consideração a qualidade da peça e sabe avaliar como uma roupa vai 

funcionar em seu guarda-roupa. Enfatiza seu poder de escolha, e, 

especialmente, o conhecimento sobre “a força do significado” que as 

peças poderão atribuir à sua imagem. 

 

No texto de abertura aponta, de forma genérica, algumas variáveis que 

funcionam como as principais forças objetivas e subjetivas em torno de 
                                                                    

275 A transcrição de textos postados pelos visitantes do blog respeitarão a grafia original, assim como publicado no 

ambiente. Disponível em: <http://hojevouassim.blogspot.com/>. 11 de setembro de 2008 12:56. Acesso em: 11 set. 

2008. 

276 Ibid., 30 de julho de 2008 18:10. Acesso em: 08 ago. 2008. 

277 Ibid., 26 de junho de 2008. Acesso em: 10 out. 2008. 

278 Ibid., 19 de dezembro de 2007 01:55. Acesso em: 11 set. 2008. 
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suas escolhas: “o mundo que está à sua volta”, “seu próprio humor”, 

“alegrias e tristezas”, “tédio ou paixão”. Cristiana afirma que seus 

exercícios de composição se dão pelo viés do prazer, do bom humor e 

do divertimento, ainda que, por vezes, ela busque atributos simbólicos: 

“vestindo algumas roupas me sinto mais forte”, comenta, ao declarar a 

exploração de atributos estereotipados, assim como feminilidade e 

poder, bastante comuns na delimitação dos estilos. Embora possa se 

grudar nas propostas previamente delineadas, Guerra percorre com 

propriedade a materialidade das roupas, de modo a dispô-las aos 

sentidos que deseja conferir, especialmente ao misturar os elementos 

segundo seus próprios critérios. É dessa forma que o conjunto de peças 

cria um campo cujas forças são colocadas ao dispor da sintaxe que a 

autora busca conferir à mistura.  

 

As mixagens de Guerra são bons exemplos do modo como a 

composição individual de estilos se torna o principal dispositivo de 

experimentação de idéias e refencial de moda para público e indústria da 

moda. Tornando-se “estilista de si mesma”, a autora do blog serve de 

inspiração e referência para visitantes das mais variadas origens, faixas 

etárias e classes sociais. Os comentários revelam a percepção de alguns 

participantes e o modo como se valem desse tipo de saber:  

 

“Cris, […] Me lembro de já ter visto esse vestido usado de um outro 
jeito, com uma blusa por baixo... É incrível como você muda a cara da 
roupa dependendo da produção... É o máximo! Você já pensou em 
explorar mais isso tudo, tem noção de que você é uma referência? Que as 
pessoas te visitam TODOS os dias e que esperam ansiosas para ver o 
look do dia? Imagino, (e tenho certeza que muitas pessoas pensam como 
eu), que você tenha mil dicas para dar sobre guarda-roupa, compras, 
malas de viagem, peças chave, acessórios, MODA, MODA, MODA, além 
de todos os outros assuntos dessa vida... Pensa nisso, vai... Você já está na 
área da criação, quem sabe uma revista de moda assinada por você? É 
serio! Hoje em dia as revistas são muito comerciais, eu tenho vontade de 
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algo mais verdadeiro, sabe? Que pergunta! Lógico que sabe, seu blog é a 
expressão disso! […] Um beijo, japa.”279   

 
"Oi Cris, meu nome é Marta, moro em S. Paulo, tenho 48 anos, casada e 
sem filhos. Faz 2 meses que fui apresentada ao seu blog. Me apaixonei!! 
Bem piegas dizer isso, mas você nem imagina como resolveu um grande 
problema da minha vida! Tenho uma quantidade absurda de roupas, pois 
sou absolutamente consumista (fuga, talvez...) e ando num momento de 
“não poder gastar nada”. Aprendi que não preciso de peças novas todos 
os dias, mas aprendi que posso montar vários “looks” com o que tenho. 
No primeiro fim de semana, seguinte ao que te conheci, fiz um 
levantamento das minhas roupas, calçados, acessórios e os vi com outros 
olhos. Estou me sentindo mais leve, mais jovem, sem medo de ousar (meu 
tradicionalismo às vezes me espanta). Descobri combinações 
espetaculares, sobreposições maravilhosas, peças que nunca tinham usado 
juntas, vestidos e saias que há tempos não usava..., claro que sempre 
respeitando meu biótipo e idade, né? Enfim, parece que tenho o dobro de 
roupas! Obrigada, Cris! Não perco um dia sequer de te ver, aliás, serve 
de inspiração para o meu dia seguinte! Abraços, Marta Menezes. PS: No 
quesito moda, você vale muito mais do que qualquer revista!"280 

 

“Anônimo disse... amei o casaco! O lance de ver vc vestida é que dá pra 
fazer outras combinações na minha mente. 1) o look sem o casaco (eu 
gosto mais) 2) o look com o casaco e meu all star preto de paetês.”281 

 

“Adriana disse... Te conheci esta semana e já me apaixonei! :) Como não 
tenho grana para comprar em shopping e sei costurar vou copiar muitos 
modelos seus! ;)  Você é linda, tem estilo, suas roupas são muito bem 
escolhidas […]”282 

 

“Anônimo disse...Já tem uma semana que te acompanho, […] Depois que 
conheci o seu blog e vi como você se veste linda, com um bom gosto 
danado e realmente se dedica a isso... percebi que eu andava deixada 
comigo mesma e na mesma hora olhei meu quarda- roupa e vi que 
criações poderia fazer. Você se tornou a minha inspiração! […]   
Beijão.Tatiara Costa ;)”283 

 

“Ane disse... […] E também sou uma das pessoas que se sentiram 
influenciadas pelo seu blog. meu estilo é diferente do seu, bem como o 
meu ambiente de trabalho, que é bem mais formal. mas me vejo ousando 
mais na hora de me arrumar de manhã e fazendo combinações inusitadas 
(e saio na rua ‘me sentindo’, graças a você!). […]”284 

 

                                                                    

279 Disponível em: <http://hojevouassim.blogspot.com/>. 27 de março de 2008 19:12. Acesso em: 25 jul. 2008.  

280 Ibid., 28 de julho de 2008. Acesso em: 08 ago. 2008. 

281 Ibid., 26 de março de 2008 14:25. Acesso em: 29 mai. 2008. 

282 Ibid., 02 de outubro de 2008 18:38. Acesso em: 08 ago. 2008. 

283 Ibid., 30 de julho de 2008 08:08. Acesso em: 08 ago.2008.  

284 Ibid., 21 de maio de 2008 16:55. Acesso em: 28 mai. 2008. 
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Apesar de, eventualmente, usar peças que pertenceram à sua avó –

referência afetiva e inspiradora, bastante citada em narrativas de sua 

história pessoal e familiar285 – Cristiana demonstra clara preferência por 

determinadas grifes. A repetição de alguns créditos já gerou 

questionamentos por parte de visitantes do blog que insinuam que 

autora é patrocinada e funciona como veículo de divulgação de lojas e 

confecções. Guerra afirma que o blog “não tem como objetivo divulgar 

marcas, mas idéias de produções para o dia-a-dia de gente real [...] O 

fato é que, inevitavelmente, tenho minhas marcas prediletas e são elas 

que uso aqui. […] Só passei a colocar os nomes das marcas a 

pedidos.”286  

 

A imagem e as propostas das marcas de sua preferência podem ser 

considerados como uma das variáveis que delimitam aquilo que Guerra 

designa como rede de influências no “fazer suas escolhas” e nomeia de 

“mundo que está à sua volta”: um misto de elementos relativos ao 

ambiente no qual vive e circula; as diretrizes das tendências de moda, os 

produtos oferecidos pela indústria, a relativa liberdade dos códigos 

sociais de seu campo profissional e suas condições financeiras, entre 

outros fatores. A fidelidade de Guerra às grifes, evoca a significação 

mercadológica das roupas, seu valor de venda e o poder de compra do 

consumidor como variáveis que demarcam possibilidades de circulação 

no campo do vestir e da moda. Comentários explicitam nossas 

considerações:  

 
“Anônimo disse... Pequena, O que eu queria ver mesmo, são os preços 
das Marias Bonitas, Foruns e etc... Admiro muito as suas produções e 
sempre me perguntei se vc é rica. Porque obviamente gasta uma grana 
preta com as embalagens. Me pergunto se paga previdencia privada, tem 
casa própria, carro quitado, nem um centavo no cheque especial, paga as 

                                                                    

285 Textos com esse teor integram o <http://parafrancisco.blogspot.com>.  

286 Disponível em: <http://hojevouassim.blogspot.com/>. 12 de dezembro de 2007 15:59. Acesso em: 20 set. 2008. 
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faturas do cartão integralmente e ainda sobra pra gastar nas roupas!!! Ou 
será uma coisa assim, Freud explica?” 287 

 

“Anônimo disse... Sabe o que é Cris, sou consumidora voraz de grifes e 
sei o quanto custam.  E para mim este blog editorial de moda é muita 
ostentação, muita superficialidade, muito culto ao que não é importante. à 
embalagem. Nem parece que os seus 2 blogs são escritos pela mesma 
pessoa! Lá quanta sensibilidade, profundidade, amor, verdade. Que 
guerreira! Que mulherão.    Muito mais mulherão que aqui, toda 
etiquetada.... Mas enfim, se tá na net é pra gente ver. E eu continuo 
expectadora, na torcida de imensa felicidade para vc e seu filho... E muito 
encantada com a Cris de lá!”288   

 

“Cuca disse... […] A Cris começou fazendo esse blog para mostrar 
roupas, combinações, estilos... enfim, um blog de moda. Nós, as 
internautas, gostamos tanto das produções e perguntamos tanto de onde 
era cada peça que ela decidiu colocar a marca. Eu nem a conheço 
pessoalmente, mas sei que o objetivo nunca foi ostentar nem exibir... 
muito menos parecer fútil ou superficial. Então, sua colocação foi 
realmente muito agressiva e infeliz. De qualquer forma, e agora falo por 
mim, gostar de moda não significa futilidade nem superficialidade. O 
mundo já acordou para isso, tanto que essa é uma indústria que 
movimenta bilhões de dólares por ano. Todo mundo que tem um pingo 
de esperteza e inteligência sabe que aparência (embalagem) é importante 
e fundamental em qualquer ambiente que se circula. É status sim, é 
representativo sim, é essencial sim. […]”289 

 

“Gente é assim. A Cris não nasceu pobre, tem grana, tem bom gosto, 
pode andar bem vestida. Eu nasci pobre, tenho pouca grana e bom gosto. 
Adoro vir, não tenho inveja dela. Vejo os looks e tenho ótimas idéias. 
Comprei um Casaco parecido com o a Forum na Luigi Bertoli, lá eu posso 
pagar, 150 reais lindo! uma calça de 99 da levis, jeans escuro, linda 
também e uma sapatilha de 69 reais na Dunes, pronto, um look parecido 
inspirado nela, com coisas boas e até barato. Acho que o intuito dela é 
esse mesmo. Não tem milagre, num dá pra ficar linda usando roupas mal 
cortadas, com cara de pobre. […] Mika.”290 

 

“Ana disse... […] Não tem um dia que eu não passe sem fazer uma 
comprinha, tudo inspirado no que vejo aqui. […] Mas é que eu abri a 
cabeça, tenho um novo olhar, tô conseguindo misturar, criar um pouco. 
Mas meu bolso tá doendo (rs).”291 

 

O lugar de mercadoria assumido pelas roupas e ressaltado pelas grifes, 

também nos faz visualizar um importante cruzamento contemporâneo, 

explicitado pela diferença entre a quantia estabelecida para o pagamento 
                                                                    

287 Disponível em: <http://hojevouassim.blogspot.com/>. 18 de dezembro de 2007 11:00. Acesso em: 20 set. 2008. 

288 Ibid., 18 de dezembro de 2007 20:38. Acesso em: 20 set. 2008. 

289 Ibid., 18 de dezembro de 2007 20:51. Acesso em: 20 set. 2008. 

290 Ibid., 16 de maio de 2008 18:02. Acesso em: 20 set. 2008. 

291 Ibid., 12 de dezembro de 2007 15:49. Acesso em: 20 set. 2008. 
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da penhora do casaco de Marx e o valor de um produto cujo preço 

agrega um conceito de marca. Os chamados “valores intangíveis” entram 

em cena mais especialmente na segunda metade do século XX e são 

baseados em dimensões imateriais assim como o “capital humano” – 

criatividade, inovação e contexto cultural – e o “capital de 

relacionamento” - valor da marca no mercado e carteira de clientes. 

Toda a conta do desenvolvimento e comunicação do conceito de uma 

marca é embutida no preço final dos produtos, em proporção que chega 

a superar os custos da produção material.292  

 

Quanto ao campo dos afetos, nomeados genericamente por Cristiana 

como “seu próprio humor”, ela relata que tenta, a cada dia, decifrar o 

que se passa em sua sensibilidade e que isso nem sempre fica claro. 

Ainda assim, opta por expressar ou entrar em diálogo com aquilo que 

sensivelmente detecta. Vale ressaltar que, freqüentemente, a autora 

enfatiza palavras e sensações assim como “alegria” e “delicadeza” – essas 

duas também tatuadas em seu corpo – além de “prazer”, “gentileza” e 

“troca”, termos recorrentes nos textos escritos por ela, assim como nas 

respostas do público sobre suas imagens. Em torno desses atributos, os 

sentidos conferidos por Guerra e pelos internautas, parecem funcionar 

como uma amarração de enredos e uma expansão de seu modo de 

existência. Ela assume que fazer o blog foi um desafio, escolhido como 

uma “resposta ao sofrimento”. Afirma que o diário lhe “salvou a vida” e 

declara que o investimento no cuidado de si lhe convocou forças 

afirmativas: “era a minha forma de acreditar no futuro. Ao me olhar no 

espelho, eu via alguém que não estava esperneando a não aceitação. […] 

                                                                    

292 Dados coletados em MILONE, Mario César de Mattos. Cálculo de valor de ativos intangíveis: uma metodologia 

alternativa para mensuração do valor de marca. 2008. Tese de doutorado. USP, 2004. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-27122005-214349/>. Acesso em: 28 set. 2008. 
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não me perdi de mim, aquela era a prova.” Os comentários dos 

internautas dialogam com suas intenções: 

 

“Lari_Xavier disse... Cris, […] todo dia não só vc vai assim, mas todos 
que te veeem tbm vão assim, levando a alegria, o brilho, o espetáculo, a 
magia, levando um pouquinho de vc, e ate mesmo 
MUITOOOOOOOOOOO raramente a tristeza, que pelo que eu me 
lembre só vi uma vez estampada e legendada em seu look...”293  

 

“Bel disse...Tantas e tantas numa só. Tantas e tantas nela mesma. Uma 
artista que faz uma bela arte. Que nos enche os olhos de vida e beleza: 
delicadezas! […] Sempre linda!”294 

 

“moreira_vi disse... Cris, vc é sempre o meu sol!!! Que bela inspiração 
pra começar a semana!!!”295      

 
“Celina disse...Oiii Cris, adorei essa sobreposição e muito mais o sorrisão 
escancarado, gargalhada gostosa. Bjobjo”296 

 

“Lu Geiger disse... Onde é que se compra essa leveza de corpo e 
espírito?!?    Amei as fotinhos! Realmente ispiradoras! Beijão!297 

 

“Lilian Glaisse disse... […] Mas é tããããão bom te ver! Ver tua alegria, teu 
estilo, tua aura de paz... ai, Pequena, como é bom ver pessoas lindas de 
verdade num mundo tão chato. Ah, e concordo com o anônimo alí em 
cima... é ótimo ouvir tua voz e ver que até ela é doce, leve e feliz! beijo 
grande!”298  

  

Guerra constrói seu singular princípio de relação com a roupa e a 

aparência, explícito, por exemplo, no momento em que decide que o 

luto pela morte do namorado deverá ser vivido com seu mais belo 

vestido preto. Assim, cria para si um misto de significações que incluem 

a rede de códigos sociais, sem, no entanto, abrir mão das afetividades 

implicadas na situação. Concentra nas roupas e acessórios – mais 

especificamente, nas composições que inventa para si – uma mescla de 
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variáveis que condensam significações mercadológicas, sociais e afetivas, 

de modo que seu “fazer escolhas” e “ser estilista de si mesma” são 

administrados a partir da manipulação de produtos e códigos que 

trabalhem em prol de relações de composição. Aos produtos de moda, 

ela confere sentidos que se compõem com seus estados sensíveis - não 

necessariamente expressivos desses mesmos estados – em alguns 

momentos potencializadores de uma expansão e da invenção de lugares 

subjetivos que proporcionem sua melhor circulação. Sua “fascinação 

pelo aparentemente fútil” move seu investimento na aparência e a 

invenção de uma ética de composição singular.  

 

 

Combinar com você, mostrar sua forma de ver a vida 

 

“Dri_ disse... Foi este vestido quem te escolheu, e não você a 
ele! […]299 

 

“Eu me visto do jeito que combina comigo. E, não se esqueçam: faço isso 

nos 45 minutos do segundo tempo, pois minha vida é uma correria.”300 

Essa declaração de Guerra sobre “o jeito que combina” com ela, ressalta 

a importância do exercício de autenticidade que permeia o investimento 

na aparência, no contexto da moda contemporânea. Encontrar sintonia 

entre a materialidade dos fluxos vestimentares e a subjetividade que se 

propõe a este jogo é uma espécie de desafio, não apenas para aqueles 

que fazem do vestir um campo expressivo, mas também para os que 

buscam delinear um estilo. Comentários revelam a percepção dos 

visitantes sobre essa ressonância:  
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“Nina disse... […] Hoje meu conceito de moda mudou muito. tem muito 
mais a ver com o a atitude, com o que a roupa causa na gente.”301 

 

“Gisele disse... Oi eu acho que tudo que é diferente combina com vc Cris 
e até hoje nada que você ousou em usar eu achei estranho ou feio porque 
você é diferente e combina com o diferente. […] parabéns e mais uma 
vez vc sempre acertando nas combinações!”302   

 

“Anônimo disse... “[…] O que definitivamente importa é que, tenho 
certeza, ela só usa aquilo que gosta. Que faz parte do estilo dela, que 
demonstre sua personalidade...”303  

 

A prática de interligar vetores objetivos e subjetivos, tais como a 

constituição física, a condição econômica e o acesso às informações, 

com o modo de relação a si e o nível de autonomia e crítica, é um dos 

dilemas enfrentados no jogo entre as propostas da moda e a 

subjetividade. A sintonia e o equilíbrio entre as dimensões que 

atravessam os fluxos vestimentares sao vistos como uma postura das 

mais saudáveis. Entretanto, em nossa perspectiva, alcançá-la se conecta 

aos atributos do estilo-Jardelina, à processualidade, ao charme e à 

elegância produzidos pela permanente investigação de modos de relação, 

sem fórmulas pré-estabelecidas. 

 

Essa operação, encarada como um desafio para grande parte dos 

consumidores, parece ser bem resolvida por Cristiana Guerra, que 

demonstra segurança para circular por uma amplitude de possibilidades. 

Ela declara que seu interesse pelas roupas se mistura ao seu interesse 

pela escrita - ambos originados na adolescência - e foram, desde então, 

permeados por diversas variáveis de sua história de vivências familiares e 

afetivas. Nesse contexto, vale notar que, ao imbuir a aparência de uma 

potência expressiva atravessada pelos afetos, Guerra privilegia esse 
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campo de possíveis como abertura para experimentações subjetivas, em 

constante processualidade. Em um de seus posts, a autora afirma:  

 

“Sim, eu gosto de me vestir bem. E demorei muito tempo para entender 
que isso era prioridade pra mim. Sim, eu gosto de moda. Não a moda 
ditada pelo último São Paulo Fashion Week. Gosto de moda na coleção 
que eu mesma lanço ao fazer minhas escolhas. Gosto do desfile que 
começa a cada dia na hora de me vestir. Sim, essa é a minha forma de fazer 
moda”.304 

 

Em diversas ocasiões, o público, expressa percepções vinculadas aos 

aspectos subjetivos das composições da autora: 

 

“Nina de Oliveira disse... Cris, adorei o teu look de hoje, aliás como 
sempre. Gostei deste ar retrô de vovó. Mas é só o "ar" de vovó. […] 
Acho que a bolsa/maleta/baú (da felicidade) combinou legal com o 
conjunto. Porque, pra falar sinceramente, acho que as roupas e acessórios 
combinam contigo, entende? Ficou linda, ficou básica, ficou chic.”305      

 

“Nayara disse... Olá pequena!! […] adoro suas roupas e combinações. 
Sabe, descobri que tb adoro seu jeito; sensação engraçada, pois como a 
gente acha isso ou aquilo de uma pessoa que nem conhecemos? Talves 
seja essa a grande mágica que a internet nos deu: poder conhecer sem 
ver, nem tocar, nem falar. […] Resumindo, acho você linda, por fora e 
principalmente por dentro. É dificil achar pessoas realmente lindas. ser 
lindo é ser humano, e vc está cheia de humanidade. Parabens!!”306 

 

“Bel disse...Um silêncio! Metaforicamente acho que assim também 
entendi. E, sendo assim, alio-me a ti. Incrivelmente bela. Exposta até a 
alma e por isso mesmo única em sua inteireza.”307  

 

Ainda sob a ótica do “combinar”, é possível abordar um dos 

desdobramentos produzidos pelo blog. A partir de um link no próprio 

ambiente, Guerra administra um bazar onde, ocasionalmente, 

disponibiliza para venda algumas das peças que já vestiu e divulgou. Após 

explicar as regras de compra, pagamento e entrega, a autora propõe que 

a peça encontre outro corpo que, porventura, se interesse por ela. 
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Cristiana apresenta a proposta e faz um convite: “mande sua foto! […] 

O mais legal desse bazar é ver uma peça minha ganhando vida nova no 

corpo de outra mulher.”308 As imagens publicadas no ambiente de 

vendas mostram as roupas usadas pelas compradoras que, em 

determinado momento, conectaram seus exercícios de “combinar ou 

não com você” e “mostrar a sua forma de ver a vida” com os da autora, 

conferindo novos sentidos às peças que anteriormente a vestiram. Outra 

vez entre a significação mercadológica e a significação afetiva, as roupas 

de Guerra ganham novos horizontes.  

 

 
Me olhar no espelho, pintar um novo auto-retrato 

 

Os auto-retratos diários de Guerra são registros de seu campo de 

variações de si, realizados a partir de interferências efêmeras 

proporcionadas pela moda. Ao se olhar no espelho, delinear para si 

própria uma imagem permeada por elementos objetivos e subjetivos e 

exercitar a composição da aparência, Cristiana reafirma um dos 

principais atravessamentos da subjetividade contemporânea, 

superinvestida na eleição do corpo como locus subjetivo e no exercício 

do estilo como variável produtora da sensação de si. Suas misturas, 

assim como a diversidade de peças que integram seu guarda-roupa, nos 

remetem à lógica contemporânea de “surfar” nos estilos, mesclar 

significações e criar uma figura que faça sentido para si mesma e circule 

bem entre sua vida pessoal e profissional.  

 

Sua principal personagem é ela mesma: Cristiana Guerra, 37 anos, 

publicitária, cada vez mais investida no modo como se relaciona com a 

composição da aparência, a partir da intensa reverberação de sua figura 
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como blogueira e referencial de moda. Nesse contexto, ela se apresenta, 

não apenas de acordo com seu próprio espelho - afirmativo de 

qualidades e atributos por ela considerados valorosos – mas também a 

partir do diálogo que estabelece com os navegadores de seu ambiente.  

 

Ainda que a variabilidade esteja bastante presente em suas composições, 

é possível detectar uma certa linearidade na imagem que Cristiana 

Guerra faz de si, para si e para seus espectadores. Sua pequena estatura, 

o corpo magro e proporcional são bem conhecidos e explorados por 

ela, a partir do uso de peças que favorecem sua figura. Na citação que se 

segue, parte de texto postado num dia em que decide não publicar sua 

imagem, Guerra revela alguns de seus princípios de relação a si, assim 

como insinua possíveis descompassos entre a intenção e o resultado da 

imagem que inventa:  

 

“[…] Não fiz plástica, não usei aparelho, não coloquei silicone, não fiz 
musculação, nem escova progressiva, nem fonoaudiologia. Mais tarde, a 
essas imperfeições vieram se juntar varizes, estrias, celulite, olheiras, 
cabelos brancos e uma barriguinha. […]  

Não, eu não uso maquiagem. Talvez porque ao longo do tempo eu tenha 
aprendido a me aceitar assim, quase exatamente como sou. Talvez porque 
eu me ache, hoje, mais bonita do que realmente sou. Talvez porque eu 
não fique esperando a opinião do outro para me sentir assim. Quando eu 
me olho no espelho, fico feliz no papel de mim mesma. Sim, eu gosto de 
aparecer. Isso me diverte e me faz levar a vida menos a sério. […]  

Sim, eu sou a filha mais nova de uma família de cinco. E fui mimada. E já fui 
insuportável. Não, eu não era ouvida. Eu me sentia abandonada. Só falava 
em tom de choro. Sim, eu me sentia feia. Sim, eu cortei os cabelos pela 
primeira vez aos 19 anos e nunca mais deixei crescer. Porque isso me 
libertou. Sim, foi uma alegria descobrir que a beleza estava dentro de 
mim, e não nos cabelos. Sim, eu me tatuei 29 vezes. Isso também me 
liberta e me ajuda a levar a vida de um jeito mais leve. […]  

Sim, estou em lua de mel com a modelo que existe em mim. Que tem 
olheiras, varizes, cabelos brancos e nenhuma maquiagem. Sim, estou em 
lua de mel também com a escritora que existe em mim. Sim, eu me acho 
poderosa. Mesmo porque, é comigo que posso contar. Sim, em alguns 
momentos percebo que a imagem que involuntariamente construí é 
diferente de mim. Mas é parecida também. E eu não tenho controle sobre 
isso. […]”309 
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Seus auto-retratos são bem recebidos: “linda” é o termo mais frequente 

e repetido nos elogios dos visitantes, que também usam o adjetivo 

“perfeita”:  

 

“Dri disse...Cris, vc tá podendo!”310  

 

“Anônimo disse... Pequena Vc tah um arraso!!!! Perfeita!”311 

 

“Kika disse... Uau! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Está 
lindo esse look! Adorei o sapato e adoro verde! beijos!”312 

 

“Denise disse... tô pasma...indescritível, linda e tudo o mais!”313 

 

“Sara disse... Ficou muito chique essa composição. Uma coisa assim a 
princesa do castelo. Gostei pra caramba! Bjs grandes.”314  

 

“Blogger Renée Samora disse... Como sempre lindissima... Amei a 
produção saião, camisa, blusinha... Comos empre perfeita... Começou a 
semana maravilhosamente bem...Adorei Bjos e boa semana.”315 

 

“Anônimo disse... tá linda demaisssssssssssssssss ô pessoa iluminada! bjs 
Lili”316 

 

“Liana disse... Lindíssima, impecável mesmo. Tudo cai bem em você, né? 
Beijos!”317  

 

“Pat disse... Cris, está linda, linda. O vestido deixou-me sem palavras de 
tão bonito que é. Parabéns pelo bom gosto beijinho”318 

 

“M. disse... Ai esse lugar aqui é minha terapia diária.   Adorei, adorei, 
adorei a roupa de hoje, LINDA LINDA! […] Um beijo enorme e bom 
finde, Marisa (Texas)”319 
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“Viviane Moreira disse... Como sempre muito linda, essa saia está 
maravilhosa!!! A sandália amei!!!! […] Bom, muitos beijos.”320 

 

“Rívea disse... Uma graça esse vestido, essa renda deu um toque refinado. 
Um bom gosto indiscutível! Parabéns!!! Boa semana, Cris.”321 

 

“nayaraC disse... Nossa, como vc está linda hoje!! (claro que esta todos os 
dias, mas hoje ficou especial!!)”322  

 

“Adriana Freitas disse... Nossa!!! Que vestido lindo!!!! Fiquei apaixonada!!    
Você ta uma boneca, uma perfeita lady!! Beijo carinhoso.”323     

 

A predominância dos elogios é facilmente detectável e claramente visível, 

em todos os dias de postagem. Insinuam o fato de que as composições 

de Guerra, ainda que autorais, se fazem dentro de um panorama de 

possibilidades bastante bem estudadas e, de algum modo, presentes no 

mapa de codificação vigente. Em meio aos comentários, sua 

disponibilidade ao risco é pontuada por alguns dos visitantes, sob 

diferentes aspectos:  

 

“Anônimo disse... gosto das peças e da sua idéia incrível de se expor mas, 
de verdade mesmo? você é certinha demais! precisa ousar, desamarrar, 
descombinar um pouco, arriscar com peças sem tanto sobrenome... sujar 
este look absolutamente limpinho! tudo combina, tom sobre tom, cinto 
com sapato, blusa com óculos, bolsa com blusa, calça com lenço... tá 
chato isso! tô doida para ver você levemente desarrumada, sem toda essa 
métrica, essa matemática! aí sim, você vai mesmo arrasar! e tem potencial 
aí!!!”324  

 

“Anônimo disse... Concordo que precisa sair um pouco dessa matemática, 
tá tudo muito combinado. Mas o que eu acho mais "na moda" é você 
colocar "a cara pro tapa" dessa forma. Vestiu o que gosta, fotografou e 
postou! Independente de qualquer coisa... Por isso pra mim você está 
sempre impecável e linda! Parabéns! Bjs, MM.”325  
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“Vivi disse... […] viva os looks desconstruídos. Quando tudo combina 
perfeitamente, o resultado acaba meio enjoado... me faz lembrar do 
tempo em que era obrigatório combinar sapato e bolsa...”326 

 

“Anônimo disse... concordo com a hellen sobre looks desconstruídos. sair 
do combinadinho é o que há hoje em dia. cris foi mto esperta em jogar a 
bolsa laranja, imagina uma bolsa dourada aí como ficaria chatinho.” […]327 

 

“Blogger Rebeca disse... Sim, foi super corajoso e, na minha opinião, 
inovador: eu nunca tinha visto vestido sobre vestido. nem vestido sobre 
saia - acho. Muito menos vestido sobre vestido sobre saia. Ótimo!”328 

 

“Claudinha Pimenta disse… Gostei Cris. O excesso é a ousadia. A saida 
do óbvio. […] Obrigada.”329 

 

As críticas negativas aparecem em raros momentos, geralmente 

quando a autora se dispõe ao uso de peças ou combinações cujas 

sintaxes mais complexas parecem ser menos digeríveis para o grande 

público. Alguns dos posts revelam não apenas opiniões pessoais, mas 

também a sensação dos espectadores sobre uma espécie de 

descompasso entre a composição da aparência e a imagem que os 

mesmos já construíram sobre os auto-retratos da autora:  

 

“Blogger A simplicista... disse... Oi, Cris Não gostei do casaco com a 
sandália não. Ficou desequilibrado, sei lá. Acho que qualquer uma das suas 
sapatilhas liiiindas ficaria melhor, ou um casaco mais leve. […]”330     

 

“Ana disse... Ai, Cris! Achei muita informação! As peças separadas devem 
ser lindas, mas tudo junto ficou meio over. Eu tiraria pelo menos a 
saia.”331 

 

“Anônimo disse... Horrível... tá faltando muito pouco para vir vestida em 
um saco de lixo...”332 
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“Lucia disse...    Cris, vc pra mim é TUDO mas acho que pela primeira vez 
não gostei. Nem imagino vc comprando um vestido destes na loja.”333 

 

“Bia disse... Nossa. Um erro total esse vestido e essa combinação. Tb não 
imagino vc comprando um vestido desse.”334 

 

“Anônimo  Anônimo disse...    Gata, o vestido é lindo! Mas tu pecastes 
em ficar tão combinadinho, rosa, vermelho, rosa, vermelho... blééé... 
[…]335  

 
 

Me fotografar  
 

Cristiana Guerra se aproveita da exposição de suas imagens para 

expandir seu campo de relações, não apenas a partir de seu corpo e 

aparência, mas também por meio da escrita. Se para Jardelina a fotografia 

é lugar de estabilização, para Cristiana é momento de disparo: a 

postagem das imagens é uma espécie de despacho on line, produtora de 

múltiplos movimentos. É a partir do registro levado a público que 

Guerra e sua moda se colocam no mundo, à disposição para tornar-se 

referencial de moda, inspiração para visitantes, informação para a mídia e 

para a indústria, dispositivo disparador de conversas, reverberação 

pessoal e profissional, horizonte, lugar de passagem, aberto a múltiplos 

enredos. “Prestar serviço”, “inspirar”, “lançar tendências” são algumas 

das expressões que se juntam a “presentear” e “fazer bem” e são usadas 

pelos visitantes para demonstrar o lugar que ela assume, quando entra 

em rede: 
 

“Anônimo disse...  Todo dia entro no seu blog e me rasgo de inveja 
(branca, é claro!), pois vejo que deve ter um closet enorme com as mais 
variadas roupas e lembro que só tenho farrapos. Trabalho de faxineira em 
uma confecção e não tenho condições de comprar todo mês uma peça de 
roupa, nem mesmo aqui onde trabalho...nem lembro a última vez que 
comprei algo uma meia! hahaha A maioria das roupas que ganho já estão 
até desbotadas. Kkkkkk Meu nome é Mercedez, tenho 41 anos, 1 filho e 
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moro no pior dos lugares que desejo pra alguém, e nem mesmo por isso 
tudo deixo de admirar coisas lindas e pessoas belas como você e sua 
história! Me imagino bem vestida como você e venho trabalhar toda feliz 
da vida. Um beijo e fique com Deus. Te adimiro.”336 

 
“Duas disse: venho aqui todos os dias, e acho muito melhor que as 
produções feitas pelas revistas femininas. primeiro porque todo dia tem 
novidade, e segundo porque é tudo muito viável e 'usável'. você presta um 
grande serviço pra mim: escolher o que vestir pela manhã ficou bem mais 
fácil :) […] beijo grande, elisa”337  

 

“Anônimo disse... Adoro suas produções, são de extremo bom gosto. E 
apesar de eu não ser pequena sempre uso suas dicas para me vestir. Não 
ligue para os comentarios maldosos, eles não importam, o que realmente 
importa é o bem q vc faz as pessoas q passam por aqui. Bj  Mariana”338 

 

“Carolina disse... […] a Cris é, sim, uma lançadora de tendências. Coisa 
pra poucos.... como ela! E quem sai lucrando nesta história toda somos 
nós, presenteados todos os dias com seu bom gosto, criatividade e 
alegria!”339 

 

Os encontros que se fazem na Internet são, por princípio, dispostos ao 

acaso e ressaltam o corpo de Guerra como horizonte. Além da 

transmissão de informações diretamente ligadas aos modos de vestir, o 

espaço criado por ela tem outros desdobramentos que revelam as 

variações e contaminações tecidas no ambiente. Um prolongamento do 

Hoje vou assim é o ambiente Hoje vou assim off [pras pobres], que assim se 

apresenta:  

 

“Inspiradas pelo blog original da estilosa Cristiana Guerra, mas ao mesmo 
tempo frustradas por não possuirmos o mesmo casting de marcas do seu 
guarda-roupa, criamos a versão off price do seu blog, mostrando que dá 
também pra se vestir bem e barato. Com pouca grana e muita 
criatividade, a gente se veste do jeito que dá - mas com direito a muitas 
risadas.”340  

 

Esse ambiente foi iniciado por um grupo de cinco mulheres cariocas, no 

mês de abril de 2008. O grupo – ou parte dele – se fotografa nos moldes 
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340 Disponível em <http://hojevouassimoff.blogspot.com/>. Acesso em: 28 mai. 2008.  
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de Guerra e expande as intenções da fonte de inspiração: se propõe a 

publicar semanalmente, imagens de qualquer pessoa que envie fotos de 

composições feitas com peças de baixo custo. Apadrinhado pela autora 

do Hoje eu vou assim, o Hoje vou assim off [pras pobres] promove 

enquetes do tipo “quais foram suas maiores pechinchas?”, “qual foi o 

menor valor que você já pagou por uma roupa?”, oferece dicas de 

bazares e lojas de departamento e credita a possibilidade de 

parcelamento no pagamento de peças com preços acima de R$100,00.  

 

Com um exercício de conjugação de verbos distante da lógica esquizo, 

Cristiana Guerra nos parece exercitar e fazer reverberar a criação de 

uma ética de encontro e possibilidades de composição e de 

deslocamento de sentidos que contornam seu corpo, em relação com 

fluxos vestimentares. Seus modos de interação explicitam um misto 

entre as significações mercadológicas e afetivas, trabalham em prol de 

bons encontros e favorecem sua composição de forças. Isto se dá, 

especialmente pela qualidade do contato que ela estabelece com as 

roupas, conferindo a si própria e aos vestiveis, múltiplas possibilidades 

de circulação e produção de sentidos afirmativos. Se Jardelina vibra, 

corta, costura e acontece, Guerra, “estilista de si mesma”, circula pelos 

fluxos vestimentares entre a proteção, a memória, o mercado, a 

expansão de relações consigo e com o mundo, de modo a imbuir suas 

composições de atributos capazes de aumentar sua potência. Ambas 

despacham seus territórios vestíveis.  
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ziguezagues de saída 
 

 

Como sair de um ziguezague? Como deixar um território? Com que 

corpo? Com que roupa? Em companhia de quem? Uma carona na 

desterritorialização delineada por Deleuze nos ajuda a iniciar um final de 

percurso: “O território só vale em relação a um movimento através do 

qual se sai dele. É preciso reunir isso.”341 

 

Como reunir os ângulos e as diagonais de nossos recortes, sem abrir 

mão dos atributos do movimento em ziguezague? Como encerrar essa 

tese sem perder as aberturas? Despidos da pretensão, por vezes 

necessária aos fechamentos, contudo disponíveis a mais uma conjugação 

– agora em direção ao verbo finalizar – optamos pela convocação de 

outros corpos e roupas, corpos e roupas de artistas. É provável que 

Guattari nomeasse nossa opção como “descentramento estético dos 

pontos de vista.” Ele complementa:  

 

[...] Toda multiplicação polifônica dos componentes de expressão, passam 
pelo pré-requisito de uma construção das estruturas e dos códigos em 
vigor e por um banho caósmico nas matérias de sensação, a partir das 
quais tornar-se-á possível uma recomposição, uma recriação, um 
enriquecimento do mundo [...], uma proliferação não apenas das formas 
mas das modalidades de ser.342 

                                                                    

341 DELEUZE, Gilles. In: Boutang. Pierre-André. O Abecedário de Gilles Deleuze. Éditions Montparnasse, Paris. 

1988-1989. Verbete Animal. Transcrição disponível em: <www.oestrangeiro.net/index2.php?option=com 

_content&do_pdf =1&id=67>. Acesso em: 18 ago. 2005.  

342 GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Trad. Ana Lúcia Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. Rio 

de Janeiro: Editora 34, 1992, p. 115. 
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Hábeis em levantar tensões sem propor soluções, trabalhos de artistas 

são convites para sobrevoar paradoxos e nos permitem recortar, traçar 

e tecer linhas que evocam alguns dos ângulos percorridos em nosso 

trajeto pelas políticas do vestir. Em permanente deslocamento – tanto 

da fluidez esquizo, quanto das capturas capitalísticas –, no entanto mais 

disponível para jogos que inventam suas próprias regras e circulam por 

lógicas das mais diversas, o corpo vibrátil do artista freqüenta o plano 

intensivo, existe na lógica mercantil, transita entre dimensões materiais e 

incorporais e tem como profissão inventar o visível, exprimindo e 

produzindo a própria matéria afetiva. O artista desmonta disjuntivas e 

forja lugares e, embora seja possível que desove o resultado no próprio 

mercado, pode fazê-lo no desarranjo das categorias da realidade. No 

processo, é necessariamente contaminado e arrisca-se a contaminar o 

entorno, uma vez que geralmente gagueja a conjugação dos verbos, 

subverte a condição dos objetos, se apropria, desvia, condensa, desloca, 

suprime e reinventa.  

 

Nesse contexto, nossos convidados para os movimentos de saída,  

podem fazer fugir aquilo que já se configura como fuga em Jardelina da 

Silva e desvirtuar o que é horizonte em Cristiana Guerra, personagens 

que ficam novamente convocadas para outras diagonais: assumida saída 

pela tangente, ziguezague livre para curvas, ziguezague de traidor.343  

 

Assim sendo, apresentaremos trabalhos produzidos no campo da arte 

que, sob diferentes aspectos, atravessam o corpo, a roupa ou o vestir. 

                                                                    

343 Assim como apontado na companhia de Jardelina, relembramos Deleuze quando ele pontua o desejo do traidor: 

ele não quer assumir um lugar dado num sentido oposto. Ele quer inventar algo a partir dos fluxos que se 

apresentam em dada situação.  
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Entre tantos, com os quais cruzamos no período de desenvolvimento 

desta pesquisa, nossa escolha se fez enviesada por dois principais 

critérios.  

 

Primeiramente, pela ressonância com as questões que, inicialmente, 

permeavam o projeto de pesquisa, disparadoras de nossa “microscopia 

do como” e retomadas para introduzir a análise dos trabalhos aqui 

convocados:  

>Como explodir com o aprisionamento do imperativo de que somos 

necessariamente o que aparentamos ser, uma vez que a idéia de estilo 

perdeu suas dimensões existenciais e expressivas?  

>Como o investimento no corpo e na aparência poderiam se descolar 

da afirmação do individualismo contemporâneo?  

>Como aproveitar os privilégios e a dimensão da visibilidade e da 

aparência em nosso contemporâneo, justamente para ressaltar 

dimensões políticas do corpo e do vestir?  

>Qual é o papel da máquina moda nessas tramas?  

>Como fazer valer a aparência em sua potência de poetização?  

>Como criar dispositivos vestimentares que ativem potências expansivas 

da existência?  

 

Em segundo lugar, a escolha dos trabalhos se deu pela maneira como 

eles parecem costurar, misturar, abrir e multiplicar alguns dos verbos 

conjugados na escrita desta tese: nosso cartografar e 

ziguezaguear; o vibrar, exprimir, cortar-costurar-fazer 

fugir, vestir-devir, despachar e registrar-criar território de 

Jardelina da Silva; o ser estilista de si mesma, usar como forma 

de expressão, mostrar fascinação pelo aparentemente 



 174 

fútil, me olhar no espelho, pintar um novo auto-retrato e 

me fotografar, expressões verbais utilizadas por Cristiana Guerra. 

 

Os artistas e obras serão trazidos sob a forma de breves textos que 

delineiam outras composições verbais. Essas novas conexões pretendem 

funcionar como pistas para a agitação dos sentidos relativos aos fluxos 

vestimentares. Desta forma, é importante pontuar que os sentidos 

conferidos às obras tomadas nesta tese, é uma aventura nossa, mais um 

ziguezague, um traçado entre os recortes que aqui se fizeram, um 

possível horizonte para novas políticas e também um enredo que pode 

alterar o olhar sobre a própria geografia que aqui se configurou.  

 

Orlandi nos lembra, em uma de suas poéticas aulas, povoadas de 

imagens: “o sentido é um vôo de pássaro, sem o pássaro. […] Ele é 

expressão de dimensões que se degladiam, advém de um encontro de 

heterogeneidades, vai ser extraído num campo de batalhas, num jogo de 

forças.”344 

 

O que a menção à ausência do pássaro nos ajuda a esclarecer? Que os 

trabalhos convocados nos servem assim como os conceitos 

mencionados nos ziguezagues de entrada: eles são plásticos, flexíveis, 

vagabundos e aqui se prestarão meramente às nossas conexões, 

despreocupadas de uma contextualização mais ampla dos artistas, assim 

como do conjunto de suas obras. É novamente na companhia de 

Deleuze que vamos encaminhar nossa produção de sentido: “o sentido 

não é algo a ser descoberto, restaurado ou re-empregado, mas algo a 

                                                                    

344 Aula do Prof. Luis Orlandi, PUC/SP – 24/03/2004.  
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produzir por meio de novas maquinações.”345 Desta forma, nós que 

estivemos por perto dos procedimentos de Jardelina da Silva e Cristiana 

Guerra nos posicionaremos agora, à espreita das proposições de Steven 

Cohen, Lenora de Barros, Andrea Zittel, Marcelo Cidade e Marilá 

Dardot. Seguimos, portanto, com nossos ziguezagues de saída. 

 

 

Chandelier: vibrar o aparentemente fútil  

 

Steven Cohen346 é artista sul-africano, cujo percurso de trabalho se deu 

por diferentes linguagens. Ele relata que começou a trabalhar com o 

corpo após criar objetos e pinturas, ao longo de dez anos: “depois de 

passar três meses numa cama de hospital, de ver minha pele ficar 

amarela e meu pinto ficar preto, pensei que isto era muito mais 

interessante do que uma tela.”347 Desde então, seu corpo é a principal 

matéria prima de seu trabalho, focado em performances que exploram 

fortemente as composições entre figurino e maquiagem. Sobre a 

potência desses elementos, Cohen declara: “sair de cena, tirar a roupa, 

me lavar é um sacrifício, é como queimar uma pintura.”348 

 

“Chandelier” é uma de suas performances, originalmente realizada no 

ano de 2002, numa favela localizada em Newtown, bairro do subúrbio 

da cidade de Joanesburgo, África do Sul. A comunidade ficava próxima 

                                                                    

345 DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974, 

p. 75 

346 (1962 - ). Vive em Paris Portifólio e cv disponíveis em: <http://www.at.artslink.co.za/~elu/stevencohen/cv.htm>. 

Acesso em: 19 ago. 2008.  

347 Steven Cohen esteve no Brasil em novembro de 2005, apresentando a performance Chandelier, entre outros 

trabalhos, e participou de conversa com a jornalista Juliana Monachesi. Disponível em: 

<http://www.erikapalomino.com.br/musica/oquerolou/index.php?mu_event_id=514>. Acesso em: 28 ago. 2006. 

348 Disponível em: <http://www.at.artslink.co.za/~elu/stevencohen/thoughts.htm>. Acesso em: 19 ago. 2008.  
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ao estúdio onde o artista havia trabalhado todos os dias, num período 

de três meses, por ocasião de uma bolsa de estudos. Naquela época, era 

local de moradia de um numeroso grupo de pessoas, em condições de 

extrema precariedade e degradação. Esse cenário foi o contexto da ação 

de “Chandelier” que, coincidentemente, ocorreu no crepúsculo do dia 

da desapropriação da área e início da remoção dos moradores.  

 

O artista aparece no local vestido com corselet, meias finas rendadas, 

sapatos altíssimos e paramentado com um lustre aceso em torno do 

corpo. O vídeo-registro da performance atualiza a cena: enquanto 

pessoas atarantadas tentam embalar seus móveis velhos, o cristal 

luxuoso envolve um homem; enquanto os agora-sem-teto sussurram 

destinos incertos, o corpo-lustre escolhe onde pisar; enquanto os 

(ex)habitantes caminham sem rumo, entre amontoados de entulhos e 

amontoados de pertences, Cohen baila lentamente. Silenciosa, sua 

seqüência de movimentos insensatos se compõe com o estado das 

coisas. A queda, cuidadosamente evitada, parece certeira. O passo em 

falso é uma ameaça repetida. 

 

Perder o contato com o chão - o chão-dominante, o chão-autoritário – 

é o aspecto mais incômodo do trabalho. Dos aparatos que o artista 

escolhe para compor sua aparência, os sapatos assumem lugar de 

especial atenção. Os saltos, desproporcionalmente ampliados, 

desestabilizam quaisquer certezas. Os saltos inventados por Cohen são 

transversais: não são puro fetiche, poder ou glamour, assim como a 

moda não se cansa de repetir a cada estação, publicidade ou vitrine. São 

tudo isso, mas vão muito além e criam linhas que ativam uma suspensão 

da realidade. Os saltos balançam. Evocam o chão que foge, a morada que 

falta. 
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Anoitece. E a luz emitida por um homem brilhante e desequilibrado 

sobre saltos é imensamente potente para convocar a máxima tensão 

entre a realidade da evacuação da área e toda sorte de fantasias que 

circulam pelas (im)possibilidades de futuro.  

 

Steven Cohen vibra o aparentemente fútil: cílios postiços, batom 

reluzente, corselet iluminado, meias de renda, sapatos femininos e 

altíssimos. Travestidos de glamour, os cristais são pura fragilidade. O 

corselet aperta. Incerteza de tirar o fôlego? Naquele contexto, o artista 

faz fugir sua própria configuração – cuidadosamente montada depois de 

horas na frente do espelho – e dilui o excesso de sua aparência na 

escassez contida em cada um daqueles outros corpos, empobrecidos, 

despotencializados, rodeados de impossíveis. Luzes acesas no quase 

escuro da hora, forma humana enfatizada pela justeza das peças colantes: 

a presença do performer, tão belamente díspar da realidade daquelas 

pessoas, tão fortemente descontextualizada daquela pobreza, não 

poderia ser mais desconcertante para o espectador.  

 

Seguindo uma lógica de re-significação do humano pelo figurino, Steven 

Cohen despacha seu auto-retrato iluminado. A cena certamente não 

alterou as decisões sobre a moradia da comunidade, mas produziu por 

um tempo desmedido, uma espécie de congelamento de seu destino: um 

quê de sagrado, um toque libidinoso, um convite ao delírio e ao deleite, 

inscreveram um incrível poder de tornar ainda mais patética a ação 

autoritária do despejo e ainda mais imprevisível a potência da vida 

resistir. A ação - chamada por Cohen de living art - termina ali mesmo, 

depois de pouco mais de uma hora de duração. Seu registro, entretanto, 

reverbera em exposições e festivais em diversos lugares do mundo. O 
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efeito é certeiro, ainda que num outro tempo e espaço, tempos e 

espaços contornados por incessantes e disparatadas 

desterritorializações. Viver como? Viver onde? Deixar viver? 

 

 

Procuro-me: fazer fugir auto-retratos 

 

A série “PROCURO-ME” - trabalho da poeta e artista visual brasileira, 

Lenora de Barros349 - começou em 1994, a partir de uma brincadeira 

numa máquina de retratos, daquelas que permitem estudos para 

diferentes cortes de cabelo. Em 2001, inspirada pela proliferação de 

imagens de Osama Bin Laden com a legenda “PROCURA-SE”, Lenora 

iniciou uma composição fotográfica, na qual estampou uma espécie de 

multiplicação de si mesma, em cartazes lambe-lambes entitulados 

“PROCURO-ME”.  

 

Os diversos penteados e a expressão assustada da artista trazem à tona 

– com bem-vinda dose de humor – um dos imperativos que atravessam 

a contemporaneidade: “encontre-se”, “se ache”, “diga quem é você”, 

“express your self”, de preferência, à primeira vista. Os rostos de Lenora, 

deliberadamente submetidos aos cabelos insólitos, antes de tensionar o 

superinvestimento na constituição de uma boa figura como dimensão 

expressiva de uma boa essência, nos fazem rir350, traindo qualquer 

sedução por profundidade na abordagem de questões existenciais.  

 

                                                                    

349 (1953 - ). Vive em São Paulo, SP. Portifólio e cv disponíveis em: <http://www.galeriamillan. com.br/> Acesso em: 

07 ago. 2008. 

350 Deleuze nos lembra que o humor é traidor e faz o sentido fluir: “toma-se tudo literalmente, espera-se pelas 

consequências”. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Editora 

Escuta, 1998, p.82.  
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Os cartazes compuseram instalações que incluíam videoperformances e 

sonoridades, em torno da questão identitária: “MIM, QUEM? ELA? A 

MESMA?” eram perguntas que sua própria voz fazia ecoar, em meio às 

diversas Lenoras. A aparência nada responde. Só serve para confundir, 

sacudindo os imperativos identitários que, porventura, estejam em pauta. 

O espectador que cai na armadilha de tomar as imagens como uma 

busca existencial não obtém resposta: o rosto da artista apenas se 

assusta.  

 

O trabalho se desdobrou quando os rostos expostos na área externa do 

Centro Universitário Maria Antônia351 foram pichados e, 

posteriormente, retalhados e roubados. O ato, assumido por um grupo 

que se denominava Arte Ataque, disparou os próximos movimentos da 

artista, entre eles, a convocação da alteridade para abordar a questão: 

“PROCURA-SE” foi a conjugação que achou lugar sobre imagens 

rasgadas e manchadas por tinta preta.  

 

“RETALHAÇÃO”352 foi a última exposição da série. Os processos 

originais do trabalho passaram por remendos, deslocamentos, inversões 

e reinvenções; os resultados produziram imagens abstratas, outras 

conjugações verbais e vazios, de modo que a mostra que se propunha a 

finalizar “PROCURO-ME”, se tornou pura abertura. A partir da ação 

concreta do outro em sua própria imagem, a artista explorou as 

variações de si, para muito além do rosto. Trabalhou com restos de 

matéria-prima dos primeiros cartazes pichados e retalhados, fragmentos 

de palavras fora da órbita identitária e com o hífen, este pequeno traço, 

                                                                    

351 Disponível em: <http://www.usp.br/mariantonia/>. 07 ago. 2008. 

352 Centro Universitário Maria Antônia. Março a maio/2007. 
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que, ao mesmo tempo, “une e separa”353 o verbo PROCURAR dos 

pronomes por ele exigidos. Intensivos trajetos entre ME e SE liberaram 

as palavras. As letras, recortadas e rearranjadas, tornaram-se 

“ARREPENDO”, “REMENDO”, “O A”, “-“: conjugação passiva e ativa, 

bifurcação do artigo indicativo de gênero, hífen apenas.  

 

Os auto-retratos tornaram-se variações intensivas e pegaram vôo no 

devir: as novas composições de Lenora revelavam um eu disponível aos 

recortes provocados pelo acaso, um me disposto a deriva e um procuro 

avesso às armadilhas do encontro.  

 
 

Uniform Project: acinzentar o território  

 
“Estou sempre à procura da zona cinzenta entre a liberdade – que por 

vezes inclui o sentimento de algo por demais vasto e aberto – e a 

segurança – que pode facilmente levar ao confinamento”354, revela a 

artista americana Andrea Zittel355. Em 1991, Zittel começou a desenhar 

e executar uma série chamada “vestidos perfeitos”, desenvolvidos a 

partir de diferentes técnicas. De início, esta ação se deu quando 

trabalhava como atendente numa galeria em Nova York e se deparou 

com a exigência de se vestir de maneira “respeitável”. Como resposta, 

decidiu repetir um mesmo vestido, dia após dia, se propondo a trocar de 

modelo apenas a cada seis meses. Assim nasceu o “Uniform Project”, 
                                                                    

353 Palavras de Lenora de Barros na conversa transversal Procuro-me: aparência e sensação de si, ocorrida no 

auditório do MAM/SP em 18/06/2007, na 2ª edição do evento ziguezague: desfiles incríveis, oficinas transitivas, 

conversas transversais, com a participação da artista, da jornalista e poeta Deborah de Paula Souza, da consultora 

de imagem Ilana Berenholc e mediação de Cristiane Mesquita. Registro disponível em DVD na Biblioteca Senac 

Lapa Faustolo. Banco de dados disponível em: <http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a373. 

htm&testeira=386>. Acesso em: 25 jul. 2008.  

354 Disponível em: <http://www.pbs.org/art21/artists/zittel/index.html>. Acesso em: 16 nov. 2006. (Tradução nossa). 

355 (1965 - ) Vive na Califórnia. Portifólio e cv disponíveis  em: <http://www.andrearosengallery.com/artists/andrea-

zittel/>. Acesso em: 19 ago. 2008. 
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posteriormente nomeado “A-Z Six Month Seasonal Uniforms”, já que o 

projeto ganhou variações ao longo de onze anos de trabalho e foi 

apresentado em diversas exposições.356 

 

As primeiras peças executadas por Zittel, usadas como figurino da 

persona respeitável, eram feitas em tecidos lisos, com diferentes texturas 

e tonalidades entre o cinza e o preto. As formas partiam regularmente 

de um retângulo. A artista fazia alusão à rigidez que acompanha o 

formato das peças de tecido, antes dos cortes e costuras que poderão 

impregná-los de humanidade. A tonalidade cinzenta servia à Zittel como 

uma contenção de linhas de forças que desautorizam a afirmação de uma 

singularidade e ressaltam o objetivo de torná-la convencionalmente 

adequada para o atendimento a clientes. 

 

Desde a concepção da roupa, o ritual da artista nos aponta uma patética 

radicalidade no grau de submissão a regras e convenções, além de uma 

insistente anulação de qualquer sinal afirmativo de diferença. Seu 

acinzentado convoca um devir autômato, que, simultaneamente, evoca 

um tempo passado – aquele comum à zona forçosamente confinada das 

instituições – e um tempo futuro – aquele descrito nas utopias que 

narram uma sociedade plenamente controlada, equalizada sob regimes 

informacionais totalitários e sob uma ordem indiferenciante. 

 

E tudo seria mesmo cinza, de um cinza triste e nada vasto, não fosse o 

fato de que a escolha da artista é deliberada. Dessa forma, sua costura 

excessivamente neutra também parece expor os paradoxos do 

dispositivo vestido e sua capacidade de ser incessantemente reinventado 

                                                                    

356 Andrea Rosen Gallery, NYC, 2002. Gallery Side 2, Tokyo, Japan, 2002. Regen Projects, Los Angeles, CA, 2002. 

Philomene Magers Projekte, Munich, Germany, 2003.  
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pela indústria. Nas mãos de Andrea, a peça se presta a desinventar seus 

possíveis mais comumente propostos pela moda, assim como a 

feminilidade e a sensualidade: cinza e retangular, o modelo é destituído 

desses atributos, em prol de uma ênfase excessiva no enquadramento 

das regras sociais, na adequação, na repetição e na neutralidade.  

 

Embora o neutro sirva tanto ao encaixe de algumas categorizações 

quanto ao escape de outras, a cinzenta estabilização simulada por Zittel 

confunde direções e age como um vetor que tanto tensiona quanto 

apazigua, pois insinua as potências da invisibilidade. O absurdo da 

situação de usar uma mesma roupa por seis meses também é 

provocadora de uma espécie de alívio: faz vislumbrar uma cápsula, um 

lugar, um território, contraposto à instabilidade que atravessa a 

existência contemporânea e desterritorializa incessantemente os corpos. 

O acontecimento acinzentado também evoca uma neutralidade tática. 

Sem qualidades pré-codificadas, se dispor ao cinza promove a 

possibilidade de vínculos imprevisíveis que fazem da própria 

desterritorialização um lugar, não necessariamente localizado na vastidão 

das derivas, nem na restrição dos confinamentos. 

 

 

Do cinza ao pó, do pó às cinzas: despachar a 

expressão 

 
Uma mochila se fixa no chão pelo peso que carrega: está cheia de 

concreto. “Sem título: mochila” pesa abaixo de um boné de tecido 

escuro e puído e ao lado de um velho par de tênis repleto de cinzas, 

poeira, bitucas de cigarro e maconha, nomeado “Do cinza ao pó, do pó 
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às cinzas (ou o que sobrou de um desenho animado)”.357 Na parede, 

acima desses acessórios, imagens panorâmicas montadas lado a lado, 

mostram dezenas de pessoas vestidas com camisetas idênticas – todas 

de cor cáqui – numa paisagem urbana. Elas estão posicionadas sobre a 

ponte de um viaduto e sob um imenso out-door de uma grife de moda. O 

nome da marca está impresso em letras garrafais sobre a calça jeans que 

veste um modelo deitado e sem camisa. Essas três obras formavam o 

conjunto assinado pelo artista paulistano Marcelo Cidade358 na mostra 

Viés359, realizada pela Galeria Vermelho.  

 

O conjunto de Cidade apresenta uma espécie de vida jovem, urbana, 

intensa e aberta à transitoriedade: trajetos, sujeira, desgaste, encontros, 

experiências, aventuras e nenhum receio quanto ao destino daquilo que 

não se presta mais para o uso, são algumas das imagens e sensações 

evocadas pela exposição de peças claramente vividas. Os objetos-

esculturas estariam apenas disponíveis a esta proposição, não fosse pela 

ressonância – realçada pelas cores, pela ausência de corpos e pela 

condição de atravessamento da moda – com a fotografia das pessoas 

uniformizadas, na frente do gigantesco modelo que divulga a calça jeans 

para a cidade.  

 

                                                                    

357 Disponível em: <http://www.galeriavermelho.com.br/v2/index.asp?irPara=artistas.asp&id_artistas=16&esta Pag 

ina=imagens&cursor=13>. Acesso em: 20 set. 2008.  

358 (1979 - ) Vive em São Paulo, SP. Portifólio e cv disponíveis em: <http://www.galeriavermelho.com.br /v2/ 

artistas. asp?idioma=pt&estaPagina=curriculo&id_artistas=26>. Acesso em: 21 set. 2008. 

359 Sob curadoria de Ricardo Oliveros, a exposição Viés esteve em cartaz entre 19/4/2005 e 14/5/2005. Nas 

palavras do próprio curador, foi “inspirada nessa possibilidade de cruzamentos de linguagens, de contaminação dos 

meios, […] e traz um número significativo de obras que propõem não uma tese, mas uma questão: como artistas e 

estilistas trabalham seus processos criativos para desenvolver suas obras, mediante as relações entre arte e moda.” 

OLIVEIROS, Ricardo. Moda e arte: um cruzamento possível de linguagens. Disponível em: 

<http://www.galeriavermelho.com.br/v2/exposicoes.asp?idioma=pt&estaPagina=textos&id_exposicoes=37>. Acesso 

em: 20 set. 2008.  
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Tênis, boné e mochila ali estão destituídos de grife, mas plenos de 

memória. A calça jeans, por sua vez, é uma espécie de promessa de vida, 

de futuro, de corpo, de status, de estilo. Oferta vazia e estéril, feita pelo 

corpo-modelo aos corpos-comuns. A diferença desproporcional de 

tamanho instaura um hiato entre o ordinário e o extra-ordinário, entre 

o humano e a coisa, entre o diverso e o protótipo. Cáquis e cinzas, 

gente e mercadoria, tecido e concreto ali estão como que entre o corpo 

e a terra, a rua e o lixão, a vida e a morte. 

 

A expressividade das roupas é vivificada no arranjo de Cidade, que a 

coloca como dependente da presença humana. O nômade urbano 

evocado pela materialidade envelhecida dos objetos se contrapõe à 

paralisia do modelo da fotografia. É aberto aos vínculos temporários, às 

cinzas, ao pó, comuns à vida e avessos aos moldes. O corpo gigantesco e 

inacessível e a calça jeans de grife são universos emudecidos, calados 

pela falta de vida, mais pó, mais cinza do que aquilo que todos os vivos, 

algum dia, se tornarão. 

 
 

Desapego: vestir o afeto 

 
A origem de “Desapego” é amorosa. Em sua concepção inicial, o 

trabalho da artista mineira Marilá Dardot360, iniciado no ano de 2002, 

era composto por fragmentos de textos, ao invés das roupas, expostas 

em 2005 na mostra Viés.361   

                                                                    

360 (1973 - ) Nascida em Belo Horizonte, vive e trabalha em São Paulo. Portifólio e cv disponíveis em:   

<http://www.galeriavermelho.com.br/v2/artistas.asp?idioma=pt&estaPagina=curriculo&id_artistas=27>. Acesso em: 

20 set. 2008. 

361 Galeria Vermelho. 19/4/2005 - 14/5/2005. Curadoria: Ricardo Oliveros. Disponível em: 

<http://www.galeriavermelho. com.br/v2/exposicoes.asp?id_exposicoes=37&anoCorrente=2005>. Acesso em: 20 

set. 2008. 
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Para “Banquete” – título do primeiro formato - a artista solicitou que 

diversos amigos lhe doassem textos sobre o amor. Impressos em frente 

e verso de papéis transparentes e encadernados como livro, as páginas 

sobrepostas geravam uma confusão de palavras ilegíveis que traziam à 

tona a construção incessante, intangível e, por vezes, incompreensível, 

promovida pelo encontro amoroso. Essas imprevistas sintaxes são 

descritas pela artista: “em alguma instância, o livro era permeado por 

operações de soma e subtração e evocava o próprio jogo dos 

encontros, pois as palavras impressas só podiam ser lidas quando os 

discursos se desencontravam.362  

 

A partir de um convite para uma nova montagem, Marilá recriou 

“Banquete” como “Desapego”, papel como tecido, página como cabide, 

texto como roupa. O atravessamento amoroso, no entanto, 

permaneceu.  

 

Para essa nova configuração, Dardot relata que solicitou roupas sem uso, 

aquelas que habitam armários por um longo tempo, mas que, por algum 

motivo, nem são usadas, nem descartadas. Em suas próprias palavras, 

“aquelas que se situam num limbo entre ser e não ser, já que o desuso 

anula sua realidade enquanto roupa, capaz de ganhar vida no corpo de 

quem veste.” As roupas semi-mortas dos amigos se juntaram às suas e 

compuseram uma arara de peças, em estado de exibição. Para a artista, 

                                                                    

362 Palavras de Marilá Dardot na conversa transversal Roupas em troca: pele, desapego e memória, realizada no 

auditório do MAM/SP em 17/06/2007, na 2ª edição do evento ziguezague: desfiles incríveis, oficinas transitivas, 

conversas transversais, com a participação dela e dos artistas Marcio Banfi e Thais Graciotti e mediação de Rosane 

Preciosa. Registro disponível em DVD na Biblioteca Senac Lapa Faustolo. Banco de dados disponível em: 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a373.htm&testeira=386>. Acesso em: 25 jul. 2008.  
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“desta forma, elas recuperavam sua potência de vida: a possibilidade de 

serem novamente desejadas e usadas.”363 

 
Num canto da galeria, as roupas ficavam expostas ao lado de uma página 

impressa com as instruções:  

 

desapego 

modo de usar 
dê uma olhada nas roupas da arara. 

ao primeiro sinal de paixão, experimente. 
sinta. 

persistindo a paixão, queira. 
não tenha medo.  
se quiser mesmo,  

pode trocar sua peça de roupa,  
essa mesma que você está usando agora,  

por uma daquelas da arara. 
é só escrever seu nome na etiqueta e  

desapegar-se. 
 

Ao longo do período de exibição, os visitantes avaliavam as roupas 

disponíveis, escolhiam, provavam e, se quisessem, levavam para casa. A 

condição era que fosse deixada uma peça em troca. A economia era 

permeada pelo desejo. A moeda era afetiva. Subjugadas as lógicas do 

lucro, um regime de reciprocidade364 instalou uma relação entre 

subjetividades. Desejos e afetos produziram experimentações de trocas, 

                                                                    

363 Palavras de Marilá Dardot na conversa transversal Roupas em troca: pele, desapego e memória, realizada no 

auditório do MAM/SP em 17/06/2007, na 2ª edição do evento ziguezague: desfiles incríveis, oficinas transitivas, 

conversas transversais, com a participação dela e dos artistas Marcio Banfi e Thais Graciotti e mediação de Rosane 

Preciosa. Registro disponível em DVD na Biblioteca Senac Lapa Faustolo. Banco de dados disponível em: 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a373.htm&testeira=386>. Acesso em: 25 jul. 2008. 

364 Atributo do trabalho de Dardot, apontado pela pesquisadora Rosane Preciosa na Conversa Transversal 

mediada por ela, ocorrida no evento ziguezague: desfiles incríveis, conversas transversais, oficinas transitivas, com 

a participação dos artistas Marcio Banfi, Marilá Dardot e Thais Graciotti, no dia 17/06/2007, no MAM em São Paulo. 

Registro disponível em DVD na Biblioteca Senac Lapa Faustolo. Banco de dados disponível em: 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a373.htm&testeira=386>. Acesso em: 25 jul. 2008. 
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desprendimentos, sofrimentos, renovações, comprometimentos, 

multiplicações e devires.  

 

Sim, não, deixo, levo, quero, talvez, vai, fica... O ritmo de trocas variava suas 

nuances nas inúmeras combinações possíveis na álgebra dos encontros. 

Assim, “Desapego” convocava a infinita potência das composições, 

dispondo as roupas a encontros imprevisíveis e incompossíveis, não 

fosse pela conexão entre vontades de vestir. Conduzidos por uma 

ressonância afetiva, tempos e pessoas que não se conheciam, nunca se 

cruzaram, não se falam e jamais se encontrarão, foram conectados por 

uma lógica aberta ao acaso.  

 

Se a troca, por si só, já subverte a significação capital da moda e a 

condição do consumo, minimizando para a roupa seu status de 

mercadoria e realçando sua tessitura afetiva, o trabalho de Dardot vai 

além. No minúsculo mercado de Marilá, o corpo que se dispõe a 

escolher, experimentar e trocar é tocado pelo devir. Entre aquilo que a 

roupa foi e aquilo que virá a ser, circulam fluxos sem rosto, sem nome, 

pura intensidade em torno dos vestíveis. A sintaxe dos encontros 

abertos ao acaso é infinita, a saída pelo afeto é infinitiva. Conduz ao 

afetar, ao afetar-se, e, para tanto, só pode convocar corpos vibráteis, 

cujo charme e estilo se produzem em pleno exercício da vida. 
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