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Introdução 

 

A íntima ligação entre moda e capitalismo sem dúvida suscitou e ainda suscita interessantes 

discussões, algumas das quais ainda não enfrentadas, mas que sugerem o reposicionamento 

de uma série de considerações acerca da moda, porém que igualmente a ultrapassam. Este 

trabalho não tem por foco a moda como um todo, e sim especificamente o vestuário. O 

estudo tomou como ponto de partida a produção do vestuário em Salvador; porém, no 

cumprimento de uma exigência do próprio objeto e dos caminhos a que a curiosidade guiou 

o olhar, e, nesse sentido, a pesquisa, um universo mais amplo foi sendo descortinado e 

ganhando corpo, num formato sem dúvida bastante condizente com o próprio objeto em 

questão: o de uma rede, cujos fios, de aparentemente diferentes materiais, ligam os também 

diferentes pontos na composição de um produto que se quer totalidade, mas que, parece, 

mantém-se em aberto. O fio dessa urdidura, tomado para essa discussão, é a identidade. 

Da consideração, portanto, da especificidade baiana, o que passou a chamar a atenção foi o 

“inespecífico”, de caráter geral (uma pretensa identidade nacional), que acaba por 

demandar especificidades (pretensas identidades regionais). De modo mais claro, a 

proposta aqui é discutir o recorrente recurso a uma idéia de identidade nas produções 

brasileiras e suas conseqüências em termos de articulações entre alguns dos pólos de moda 
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do Brasil. As identidades percebidas como recurso para estabelecimento de elos, bem como 

servindo como viés de disputas internas e de fio condutor de grande relevância na 

organização da produção nacional de moda a partir do regional. Nesse sentido, ao mesmo 

tempo em que a idéia de pluralidade brasileira comparece como fonte quase inesgotável de 

inspirações, a demanda por novidades e certo engessamento das produções a partir da 

utilização sistemática de temáticas similares acaba por levar a que à tomada da identidade, 

com todas as fragilidades do termo e complexidade que eiva o tema, não apenas como 

recurso, mas igualmente como objeto de elaborações para que melhor se preste ao fim de 

promover as mencionadas articulações internas e a possibilidade de ganho de espaço no 

mercado internacional de moda. 

Este trabalho, portanto, é um pequeno ensaio fundado, em especial, na leitura de revistas e 

jornais acerca do assunto, bem como na observação dos eventos realizados em Salvador, 

enquanto condensadores da produção baiana, e em outros pontos do país. Além disso, a 

ainda frágil literatura acerca de moda teve considerável peso no direcionamento do olhar e 

nos caminhos até aqui seguidos no que se refere às discussões.  

 

Considerações preliminares 

 

Moda. Considera-se, em especial, mesmo não chegando a haver consenso a respeito, o 

século XIV como um marco a partir do qual se teria começado a perceber as primeiras 

nuances do que seria denominado moda – fruto de inúmeras relações e interesses diversos, 

historicamente vividos. Ao invés de questionar se o comércio teria feito surgir a moda ou se 

o gosto por novidades propiciado pelo aumento dos contatos entre povos distintos e, por 

vezes, consideravelmente distantes, teria feito surgir o comércio, parece mais interessante 

questionar o porquê de certos produtos desse amplo universo terem ganhado destaque a 

ponto de serem mais facilmente associados, ainda hoje, à idéia de moda do que outros 

igualmente ligados ao sensível; e aí menciono o vestuário (a chamada fashion). Este seria 

apenas um dos tipos de produto surgidos nessa/dessa configuração (moda), amarração em 

relações de interdependência de diferentes agentes no processo de produção, 
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comercialização e consumo de bens de uso efêmero e ligados à composição do sensível (o 

visual, o olfativo, o gustativo, o audível e o tátil) (Nery, 2002).  

A associação entre moda e mundo capitalista é inegável. A efemeridade indica a 

valorização do novo (em termos de novas aquisições e renovações na construção do si 

próprio, mesmo que, para isso, a referência sejam antigos modelos); novas aquisições, por 

sua vez, (indicam) constante consumo – alimento indispensável ao mundo capitalista. Deste 

modo, tanto a moda impulsiona o capitalismo, quanto o inverso. As observações de Werner 

Sombart, em Lujo y capitalismo (1979), publicado em 1917, são dignas de nota: indicam 

que os produtos por excelência comercializados nos primórdios do capitalismo estavam 

ligados ao luxo. E nisso estavam postos tanto tecidos e roupas feitas, quanto espelhos, 

açúcar, café, dentre outros. Apesar da menção às roupas feitas, Sombart destaca que a base 

capitalista esteve associada ao trabalho fino, o que remonta mais propriamente ao sob 

medida. As indústrias de luxo, segundo o autor, formam essa base justamente por se 

assentarem no luxo. Ou seja, por demandarem maiores investimentos, essas produções 

acabam se caracterizando em igual proporção pelo quilate dos cuidados desprendidos ao 

longo de todo o processo, no sentido de evitar as grandes perdas a que se estaria sujeito – o 

cálculo racional que Weber acentua enquanto compondo o “espírito capitalista”. A matéria-

prima é de alto custo (por vezes é importada); o fabrico, em grande medida artesanal, é 

mais minucioso (exigindo dedicação e mais aprofundados conhecimentos – o que contribui 

para a especialização de tarefas); e, por fim, a distribuição e a venda deveriam estar em 

conformidade com o produto, em termos de seus cuidados e requinte. Coisas que, portanto, 

apenas poucos estavam em condições tanto de fabricar quanto de adquirir. Daí a idéia de 

distinção e, pois, imitação surgirem na esteira das discussões acerca da moda. 

Os estudos em moda nas ciências sociais iniciam ainda no século XIX, com autores com 

Spencer (1883), Tarde (s.d.), Veblen (1985) e Simmel (1984,1998) (Nery, 2003). É 

interessante notar que as elaborações teóricas mais recentes (tais como Baudrillard, 

Lipovetsky e Bourdieu) mantêm as contribuições desses autores como forte referência. 

Simmel, na passagem ainda para o século XX, já pode ser tomado como um primeiro autor 

a estabelecer uma síntese enriquecida das contribuições anteriores. As temáticas da 

imitação/distinção (Spencer), do apego ao novo (Tarde) e da aparência como reveladora de 



 4 

posicionamentos e relações socialmente estabelecidas (Veblen) são por Simmel discutidos 

levando em consideração as transformações experimentadas em especial com o 

desenvolvimento urbano, a industrialização e a maior visibilidade do processo de 

individualização como um todo articulado do qual a moda, portanto, faz parte e, como tal, 

se torna uma expressão. Contudo, mais uma vez buscando em Sombart uma fonte, o 

próprio desenvolvimento da urbe pode ser correlacionado a uma prévia concentração do 

consumo. Nesse sentido o desenvolvimento teria se dado a partir dos gastos, prática mais 

facilmente associada aos núcleos cortesãos – os comerciantes tendo sido, portanto, atraídos 

pelas maiores oportunidades de negócios, a esses locais de trânsito aristocrático. O autor, 

deste modo, toma uma via de interpretação singular se comparado a outras interpretações 

correntes, que põem em primeiro lugar, por exemplo, o crescimento populacional como 

motor da expansão citadina. Contudo, o fator de distinção primacial do mundo aristocrático 

estava atrelado à antigüidade, enquanto evidência de uma história/linhagem nobre. Como, 

então, a “distinção pela pátina”, expressão utilizada pelo antropólogo McCracken, em 

Cultura y consumo (2003), cede lugar à distinção pelo novo? 

Segundo McCracken, a posse de objetos antigos – marcados pelo tempo, a pátina – 

proporcionava a distinção dos aristocratas em relação aos novos ricos. Estes se valiam de 

recursos materiais para buscar aproximações quanto à camada de prestígio, que, por sua 

vez, se valia de sua antigüidade (a idéia de “berço”) para manter o distanciamento. 

Refinamento, dedicação ao ócio e à antigüidade eram ressaltados na demarcação de 

fronteiras – mas deviam ter caráter visivo, ou seja, as marcas de distinção deviam estar 

postas na aparência, a fim de facilitar a percepção das diferenças de grupo por amplos 

segmentos da população sem a necessidade de estabelecimento de contatos aproximados. 

Deste modo, o refinamento comparecia no modo de lidar com o corpo, nos assuntos 

tratados em ocasiões públicas, nas palavras escolhidas; a dedicação ao ócio, sobretudo, num 

tipo de roupa que impedia o conforto de seu usuário (no entanto, necessário ao 

trabalhador); e a antigüidade, perceptível nas construções, móveis e objetos em geral. No 

entanto, no que se refere ao vestuário, a idéia de antigüidade poderia comparecer como 

distintivo?  
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Ainda que o autor não tenha abordado a questão, é possível enveredar por esse rumo. A 

resposta seria sim e não. Sim, se considerarmos as roupas usadas em ocasiões solenes (o 

vestido de noiva da tataravó ou um manto usado pelo rei em cerimônias de condecoração); 

não, se considerarmos as especificidades da roupa. Esta deve se amoldar ao corpo, e os 

corpos são heterogêneos e cada um é mutável ao longo do tempo – ou seja, as reformas 

seriam uma constante; em acréscimo, a roupa se desgasta e a roupa desgastada é associada 

ao desleixo (o refinamento envolve a idéia de cuidado e, portanto, o refletir sobre si – 

mesmo que as concepções de cuidado variem ao longo dos tempos). Mas, além de desleixo, 

a roupa puída está ligada à idéia de pobreza, posto que uma roupa em uso não oferece as 

mesmas possibilidades de conservação que um móvel ou uma jóia.  

Estudos a respeito de vestuário, a exemplo do empreendido por Lipovetsky (1997), dentre 

outros, apontam a maior lentidão como característica dos períodos anteriores ao que se 

convencionou denominar moda. No entanto, o que se tinha em tempos mais remotos é a 

dissociação existente entre roupa nova e modelos novos por conta da mais geral fixidez das 

camadas sociais em diferentes culturas. As mudanças ocorriam de modo mais lento. As 

relações mais aproximadas entre povos de modos de vida e gostos distintos, acentuadas 

pelas Cruzadas, contribuem sobremaneira para a ascensão da burguesia – ou, ao menos, 

esteve a ela conjugada – aproximando, em importância, burguesia e aristocracia. Essa tensa 

proximidade é, ao parece, um dos principais vetores de aceleração das mudanças. A 

aristocracia, vinculada à já mencionada idéia de refinamento, toma para si a incumbência 

de determinar o que é de “bom-gosto”. A mudança constante no que se refere a esse 

produto que carregamos junto ao corpo, inclusive em termos de significados atribuídos, 

passa a estratagema de distinção, daí a associação roupa nova/modelos novos.  

Os grupos mais prósperos da burguesia passaram a desfrutar do meio necessário para, em 

aparência mais geral, serem confundidos com os aristocratas (o dinheiro). O mecanismo de 

distinção aristocrático foi dificultar a que os burgueses estivessem atualizados em termos de 

modas – destacando, pelo atraso na adoção das inovações, a imitação e, nesse sentido, a 

falta de criatividade, de bom-gosto e, entendido como conseqüência lógica, a inferioridade 

da burguesia perante a civilidade aristocrática. O caráter mais ou menos arbitrário de tais 

mudanças (nem sempre é arbitrário) faz, portanto, com que os novos ricos estejam 
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limitados à condição de imitadores dos aristocratas, que estariam sempre lançando modas. 

Simmel (1984, 1998) é um dos autores que apontou para a importância de se atentar para as 

diferentes valorações conferidas àqueles que estão à frente da moda (criativos, seguros, 

ousados, centro das atenções, vanguarda) quando em comparação com os imitadores (sem 

criatividade, indiferentes em meio à multidão e, portanto, anônimos) – apesar, claro, dos 

riscos a que se sujeitam os que inovam.  

Entretanto, não deveria ser esse o caso daqueles desde já protegidos pela alcunha de 

aristocratas. É possível que se tenha tomado gosto pela excitação promovida por essa 

dinâmica e pelo destaque do si próprio como objeto de apreciação – o aspecto erótico da 

moda que torna o corpo sedutor e, deste modo, desejado, quando não devorado, pelo olhar 

do outro. As leis suntuárias se tornaram, assim, ineficazes e paulatinamente foram 

abandonadas, ainda mais com os rumos capitalistas do mundo ocidental. Retornando a 

Simmel, é perceptível certo destaque auferido à idéia dos produtos-moda como recurso de 

distinções entre classes; contudo, ao considerar a temática da individualização, o autor abre 

espaço a outras discussões, como a maior diversificação da sociedade em grupos (a idéia de 

estilo de vida percebido, por exemplo, no dândi do século XIX) e desejo de diferenciações 

individuais, ainda que a partir de estratégias e recursos sociais.  

A aparência, tendo se transformado num lucrativo negócio, aliada ao aumento do poder de 

compra da camada média e seu agigantamento, contribui para que outros produtos passem a 

ser produzidos, divulgados e comercializados a partir das idéias de efemeridade e bom 

gosto – o argumento de Lipovestsky (Idem) é de que a moda consiste numa certa lógica, 

cujas características são a já mencionada efemeridade, a sedução (o trabalho a partir do 

mais superficial das coisas) e a diferenciação marginal (que é a produção de novidades a 

partir de mudanças apenas em detalhes nos bens já existentes). Ainda, portanto, que a moda 

não esteja encerrada no mundo do vestuário; que a aparência, enquanto indicadora de um 

estilo de vida, seja hoje tomada em sentido mais ampliado, para além da aparência pessoal 

(ou seja, daquilo que carregamos no corpo), a discussão aqui empreendida terá como foco o 

vestuário, esse produto-moda, lucrativo negócio há séculos no qual o Brasil deseja se 

inserir, e ao interior do Brasil, a Bahia. E nisso, a lógica da distinção/imitação permanece 
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presente a partir da utilização da idéia de identidade como recurso. Esta é a hipótese aqui 

lançada. 

Sobre o Brasil e sobre a Bahia no Brasil 

 

Ainda que as discussões a respeito do ser brasileiro tenham iniciado no século XIX – por 

conta das especificidades de uma colônia desejosa de efetivar sua independência, inclusive 

cultural -, a voga das identidades (ou identificações) como pauta de problematizações 

teóricas está atrelada às reflexões sobre globalização/mundialização. Enquanto 

pesquisadores passam a afirmar o caráter original e criativo do hibridismo, desvio em 

relação a uma idéia de pureza européia; o pouco democrático mercado mundial começa 

paulatinamente a abrir estreitos espaços à valorização do diferente. O receio de uma 

possível homogeneização futura, encontrável nos estudos iniciais sobre mundialização e a 

percepção das trocas já efetivadas como embebidas em relações de poder, sublinharam 

desejos de resistência e busca do outro.  

No que se refere à moda, a necessidade de renovação a cada estação já está nela contida, 

pedindo assim a constante busca do diferente. As outras culturas são tomadas como 

inspiração. Ainda que haja centros de referência da fashion – cidades como Paris, Milão, 

Londres e Nova York -, é perceptível o aumento da quantidade de nomes advindos de 

outros lugares do mundo, como do Japão e, mais recentemente e de modo bastante, bastante 

incipiente, do Brasil, como o mineiro Francisco Costa, desde 2002 estilista da norte-

americana Calvin Klein. Contudo, não se trata apenas de estilistas à frente de grifes 

estrangeiras. Marcas nacionais começam a trabalhar com o intuito do reconhecimento 

internacional, a partir do incremento de exportações e abertura de lojas e franquias em 

diferentes pontos do mundo, conforme depoimentos de Carlos Miele (M. Officer), Amir 

Slama (Rosa Chá), Alexandre Herchcovitch, Fause Haten, dentre outros estilistas 

brasileiros. Consórcios entre marcas de pequeno e médio porte também têm sido realizadas 

para viabilizar a inserção internacional – como o Bahia Beach, consórcio que congrega sete 

marcas baianas. O momento, segundo as colocações feitas, é considerado propício. Um dos 

carros-chefe é a chamada moda praia, que teve volume total de exportações em US$ 9,5 

milhões de dólares (referente a 2003). A Rosa Chá que exportou, em 1997, 686 peças; em 
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2003, exportou 45.885. Segundo Amir Slama, da Rosa Chá, “hoje o Brasil não exporta só 

maiô e biquíni, mas o jeito de se exibir no verão brasileiro. É esse comportamento que está 

despertando a atenção do mundo” (Bresser, 2004: p. 116), idéia reforçada quando 

observamos matérias, como a de 07 de maio de 2004, exposto em site de moda, sob o título 

“H&M segue a onda da Selfridges e aposta 100% em brasilidade” e cuja conclusão do 

referido artigo foi: “Pois é. Não só a Inglaterra parou com a Selfridges e seu Brasil 40 

Graus. A Europa cismou mesmo com o Brasil” - leia-se: com a, para nós, bastante 

complexa idéia de brasilidade, ao que parece, entendida como ligada à vivacidade nas 

formas (sensuais) e nas cores (intensas e em profusão), como pode ser observado na 

matéria de Inês Figueiró, para a Gazeta Mercantil (2004) no que se refere às possibilidades 

de acordos comerciais entre o Brasil e a China:  

[Segundo Ênio Klein, consultor da Associação Brasileira da Indústria de Calçados 

(Abicalçados),] o Brasil precisa apostar no design de seus sapatos, para suprir a demanda da 

classe média chinesa que não pára de crescer e quer consumir. “O nicho brasileiro é o 

calçado de grife, ancorado num design brasileiro, numa cara brasileira”, explica. (...) 

Marcelo German, diretor de conceito e marketing do Studio Scala, dono da grife 

Morenatom, afirma que, no caso de sua coleção, a “cara do Brasil” é representada por 

signos que remetem à praia, Amazônia, cultura africana, indígena e sensualidade. Uma das 

criações, por exemplo, faz alusão aos desenhos das calçadas de Copacabana. “Essa é a 

inspiração brasileira. Alegre, divertida, colorida, que usa diversos materiais”, diz. Com 120 

pontos de venda em diferentes partes do mundo, a grife Morenatom ainda não chegou à 

China (p. 13).  

Voltando à Rosa Chá, uma de suas mais recentes coleções teve como inspiração a 

Amazônia e suas lendas.  

A diversidade brasileira e a percepção da existência de um mercado interno, não apenas 

externo, pouco aproveitado acabou levando a um interessante panorama. A organização da 

produção de moda vinculada a identidades regionais: a moda paulista, a carioca, mineira, a 

cearense, a baiana, e assim por diante. Cada qual com características que, intenta-se, seriam 

específicas e, ao mesmo tempo, passíveis de uso ao interior do Brasil, afinal seriam 

diferentes modos de expressão da (diversificada) cultura brasileira. Uma compreensão 

desse processo pode ser feita a partir da idéia de concorrência. A identidade seria uma 
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espécie de recurso, liame, que amarraria as propostas, nódulos heterogêneos de uma rede, e 

facilitaria sua visibilidade na rede mais abrangente Brasil. Assim, por exemplo, o Ceará 

comparece com tramas em diversos materiais, como o tricô e fibras sintéticas remetendo ao 

artesanato local. Cada estado acaba por apresentar seu evento de moda, e este se torna o 

espaço de divulgação, por excelência, das produções. As articulações entre esses nódulos, 

por sua vez, passam por uma segunda organização. Para além da questão, digamos, 

interestadual, esses pretensos “diferentes modos de apresentação da cultura brasileira” são 

rearticulados a partir de dois pólos facilmente distinguíveis e não menos concorrentes: São 

Paulo (com o São Paulo Fashion Week) e o Rio de Janeiro (com o Fashion Rio).  

A comum proximidade no calendário de ambos os eventos cria dificuldades de 

participação, levando a que marcas e platéia muitas vezes tenham que optar por um ou 

outro. Criou-se, ou melhor, recriou-se a idéia dos “Dois Brasis”. São Paulo, com desfiles de 

caráter urbano, metropolitano, congregando em especial marcas paulistas e mineiras; Rio, o 

Brasil praieiro, com desfiles ligados à leveza, ao branco, ou ao colorido, à pouca roupa, 

congregando, portanto, marcas identificadas com o artesanal e litorâneo - aí comparecendo 

cariocas, cearenses e, de forma bastante tímida, a Bahia já comparece com a Márcia 

Ganem. O Brasil amazônico surge de forma difusa, ainda assim marcante (como 

inspiração), e o sertanejo, pouco existe.  

A despeito de qualquer consideração a respeito do equívoco de confundir fronteiras geo-

políticas com culturais, a organização da produção brasileira em dois principais pólos, 

ainda que deixando em plano secundário tantos outros Brasis, parece significar o 

reconhecimento das ligações e, pois, a fragilidade das fronteiras interestaduais, bem como 

evidencia relações de poder estabelecidas na busca de hegemonia, ou seja, relevo. São 

Paulo com uma moda brasileira de metrópole, usável em qualquer lugar do mundo, e o Rio, 

com uma idéia de moda de feições nacionais (próxima à idéia divulgada do Brasil no 

exterior e que há bastante tempo tem o Rio como grande representante), e, por isso, com 

possibilidade de inserção internacional, como a proposta paulista, mas por diferente 

motivo: por ser posta como expressão do nacional, ou seja, a partir da idéia de diferença, 

especificidade que o atrelamento à identidade lhe conferiria. Secundarizando-se os 

exageros das tipologias, e os desviantes que, obviamente, não conseguem abarcar, a não ser 
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pelo confronto com os casos específicos, os finos cruzamentos entre os “dois Brasis” da 

moda começam também a ser postos em uso. Os liames: identidade e tecnologia. 

No que se refere à Bahia, sua inserção no circuito nacional de moda é recente (mesmo 

considerando que a própria inserção do Brasil na moda também é consideravelmente 

recente). A organização brasileira em dois pólos de moda tal como aqui apresentado acaba 

por se reproduzir localmente. Mesmo considerando a existência de, ao menos, 06 eventos 

de moda (desfiles) apenas em Salvador, dois eventos acabam por se destacar e com 

considerável distância em relação aos demais. São eles: o Iguatemi Collection e o Barra 

Fashion Bahia. O Iguatemi Collection com produções mais identificadas com a idéia de 

metrópole, sem apelos muito evidentes a qualquer idéia de identidade baiana; já o Barra 

Fashion com explícitas referências à questão da identidade – ou seja, São Paulo e Rio de 

Janeiro, respectivamente. 

No que se refere à questão da identidade especificamente, é importante considerar, como 

feito em relação ao Brasil, as dimensões do estado e a diversidade de modos de vida que 

abriga. Apenas uma parcela da Bahia, muitas vezes confundida com Salvador, é 

considerada. Trata-se, em geral, de uma Bahia de sol, praias, sensualidade, alegria, que tem 

pele negra, dança, joga capoeira e professa o candomblé: uma personificação. Recurso para 

variadas produções, uma pretensa identidade passa a objeto de elaborações para melhor se 

prestarem a esse fim. Deste modo, observando os desfiles realizados nos últimos três anos e 

procedendo comparações, alguns pontos interessantes vêm a claro. No desfile primavera-

verão 2003/2004 do Barra Fashion, a comentarista – uma observação: o desfile é 

transmitido na íntegra em canal aberto, a tv Salvador, com apoio de comentaristas – pois 

bem, a comentarista, radicada em Salvador e coordenadora de um dos cursos de nível 

superior em moda da cidade (no total, hoje, em Salvador, há  03 cursos de nível superior na 

área, com expectativa de abertura de mais 01 neste segundo semestre de 2004, sendo que o 

mais antigo data apenas de 1999) enfatizou a menor incidência da referência ao candomblé, 

mesmo assim presente, nas produções do ano. Frisou as realizações de duas duplas de 

designers: 1) Otávio Sampaio e Roney George, que desfilaram na categoria Novos 

Talentos, com inspiração no mundo do cangaço em roupas pintadas à mão (inclusive a 

apresentadora do programa, a jornalista Liliane Reis, usou um dos modelos desfilados ao 
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decorrer do programa); 2) a dupla Soudam e Kaveski, que vestem o excêntrico artista 

baiano Carlinhos Brown, e que estiveram lotados na categoria Desfile Independente. No 

caso desta dupla, a mistura de referências afro, indígenas e urbanas num compósito um 

tanto inusitado acabaram por render comentários positivos por parte da comentadora. Em 

outros termos, tem-se incentivado a que se alargue o olhar no que concerne ao caráter 

baiano das produções. O papel da comentarista como coordenadora de curso em Gestão e 

Design de Moda faz com que suas colocações tenham maior peso. E aqui podemos fazer 

referência a Bourdieu (2002) em suas discussões sobre moda, quando reflete acerca do 

posicionamento do novato e sua obrigação de inovação (vanguarda), bem como no papel do 

crítico, e aí podemos acrescentar, do formador de profissionais, em todo esse processo. O 

candomblé, que foi o exemplo utilizado, continua aparecendo, mas exige-se maior sutileza. 

Outro designer que teve seu trabalho consideravelmente elogiado foi Robério Sampaio, 

designer e dono da marca Sarttore, bastante reconhecida localmente. O designer trouxe, em 

suas produções, estampas desenhadas por um artista plástico baiano dos anos 50, hoje já 

falecido, o Genaro de Carvalho. 

Considerando que identidade local significa o relevo conferido a certos traços identitários, 

tanto vividos espontaneamente quanto construídos para serem hegemônicos a partir de 

disputas que envolvem tanto outras possibilidades identitárias como também, e 

fundamentalmente, o poder político e interesses econômicos, configurando uma série de 

estratégias identitárias, expressão de Bourdieu, ainda mais quando se considera um estado 

que traz como carro-chefe de sua proposta um projeto turístico, cujo alicerce são modos de 

vida, no caso, dos baianos (uma idéia de identidade hegemônica baiana), a moda se 

transforma num interessante negócio. Canal auxiliar de divulgação do “ser baiano” e 

incentivo a que os baianos, ou certos baianos, se apresentem visualmente como tais, nas 

peças e/ou nas combinações procedidas. Além disso, está-se em conformidade com os 

rumos da moda nacional. Referência na produção, identidades passam a ser 

simultaneamente objetos de pesquisa e, em conseqüência, de novas elaborações, a fim de se 

coadunarem às exigências de mercado, interno e externo (a pressão, poder, exercido pelos 

públicos), e da dinâmica da renovação própria ao mundo da moda. 
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Conclusão 

 

Evidenciar algumas das articulações entre as produções ao interior do Brasil, aliado à 

menção das articulações, por sua vez, que amarram o Brasil a outros lugares do mundo em 

termos de moda significa não apenas esboçar uma espécie de cartografia nacional da moda, 

em elos harmônicos e tensos. Discutir esse tema significa levar à baila a moda enquanto 

empreendimento (negócio), mas talvez mais fundamentalmente os processos que envolvem 

sua produção/consumo. O papel criativo do designer de moda é posto em questão não 

apenas a partir da consideração das demandas de públicos consumidores, mas igualmente 

das possibilidades vislumbradas para inserção de dada proposta de trabalho pela observação 

da malha tecida nacional/internacionalmente em seus indicativos (e pressão) para 

determinados tipos de produção. O trabalho de determinado designer ou estilista de moda, 

portanto, só pode ser compreendido, inclusive em termos de aceitação, na e pela 

consideração dessa rede, que, inclusive por sua extensão, acaba por conferir privilegiado 

papel a agentes, como os críticos e jornalistas de moda. Trata-se, portanto, de canalizações 

das produções que têm como seu centro irradiador principal o eixo Rio-São Paulo em suas 

complementares propostas para a “moda brasileira” condensando em termos gerais o que 

seria o Brasil, ou melhor, duas de suas facetas: o citadino e o praieiro. 

A partir desses dois pólos principais, concentrados, portanto, nas duas maiores capitais do 

país, distribuem-se os demais pólos a partir de suas propostas regionais, que, a um só 

tempo, os distingue, e nesse sentido são a possibilidade de surgimento de outros pólos 

regionais singulares, ao mesmo tempo em que os une – dado a proximidade de algumas 

propostas, como pela ligação estabelecida com os dois pólos nacionais. Assim, o percebido 

em termos de “tendências” internacionais acaba por reverberar nos desfiles desses pólos 

nacionais, que ocorrem sempre a posteriori. Por sua vez, as diretrizes previamente 

indicadas para os eventos acabam também por se reverberar nos eventos regionais. Por 

outro lado, o apresentado localmente, a depender da proposta e de sua vinculação às 

diretrizes nacionais e internacionais, são uma espécie de “passaporte” para o ingresso no 

evento do Rio ou de São Paulo, em especial quando são postas em visibilidade produções 

que conseguem ter caráter de novidade sem, com isso, fugir das diretrizes gerais, que, hoje, 
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conforme indicam as publicações em periódicos e jornais, parecem ter eleito a idéia de 

identidade como um dos principais vetores para as produções.     

Tomando o valor assumido pela idéia de identidade nessas articulações, o que se 

compreende como identidade e o que se tem efetivamente produzido a partir dessa idéia 

(por exemplo a concepção ainda vigente internacionalmente do Brasil como país de índios, 

as discussões sobre a questão ecológica e o comparecimento da Amazônia como “pulmão 

do mundo” como teias que têm levado a que o mundo amazônico venha sendo considerado 

em suas penas, cores e lendas como vetor de inspiração), é que se propôs discutir como isso 

se configura num estado como a Bahia, onde o turismo é apresentado como estratégia 

econômica. Muito mais do que um interesse acerca da moda baiana, tratou-se, melhor 

dizendo, de uma espécie de pretexto para a compreensão dessa rede mais ampla, um 

necessário ponto de partida para que fosse possível lançar luz acerca da questão. 

Não se trata, contudo, e é necessário aqui esclarecer, de negar a idéia de criatividade na 

moda-vestuário, e sim redimensioná-la a partir dos diferentes constrangimentos que cercam 

o percurso produção/consumo e, em conseqüência, estabelecer uma abertura para a 

discussão acerca do próprio sentido do termo novo/novidade no chamado mundo da moda. 
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