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Resumo: Este estudo trata de uma pesquisa bibliográfica e de análise de fotos na 
linha qualitativa sobre a moda nos anos 40, tendo como referência Carmem Miranda 
por ser a primeira artista latina a criar e exportar a “moda” brasileira nos Estados 
Unidos. Pautando-se na cultura local, sobretudo, a baiana, ela consegue comunicar-se 
com performances do vestuário por meio do cinema e música. Neste sentido, pode ser 
considerada uma pioneira, performista e ícone da moda de uma época. Articulou-se 
através do talento e do vestuário para comunicar-se com seus fás, porém essas as 
criações de moda nunca tiveram o objetivo de revolucionar a moda, porém vieram  
despertar o tropicalismo. 
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Introdução 

A moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações. Para pensar 

a moda requer não apenas que renuncie assimilá-la a um princípio inscrito 

universalmente no curso do desenvolvimento de todas as civilizações mais também que 

se renuncie a fazer dela uma constante história fundada em raízes antropológicas 

universais (LIPOVESTKY,1989). Assim Carmen Miranda criou um estilo próprio de 

moda que embora tenha sofrido rejeições e ataques, consistiu num estilo inovador que 

valorizou a cultura e brasilinidade. Esta abordagem sobre moda conduz este estudo de 

moda a um novo olhar, quando passa a demonstrar que no lugar do estudo de futilidades 
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(considerado por muitos), passa a ser estudo de construção de documentos sócio-

cultural, econômico e político de uma época, pois enfoca a influência sofrida pela moda 

por estas situações. A importância desse estudo é de mostrar que a moda é uma leitura a 

ser lida sobre comportamento, identidade e influências socioculturais, econômicas e 

política. 

Segundo LAVER (1989) a moda na década de 40, se caracterizou, pela 

sobrevivência do desafio que a sociedade sofreu, por exemplo, em Paris, com a 

especificidade dos processos de fabricação, da falta de mão de obra limitada e da 

resistência para confecção. Já moda americana ganha espaço no cenário do pós-guerra 

com as atrizes do cinema americano que ditavam a moda mesmo com certo toque da 

moda parisiense. A moda latina americana sofreu influencia tanto americana quanto 

européia. No entanto, Miranda não se deixou influenciar pelos estilistas famosos da 

época tanto Dior como Chanel. A cantora e atriz criou e conquistou um estilo único com 

a construção de sua imagem atrelada à cultura brasileira. O objetivo do presente estudo 

e analisar os trajes de Carmen Miranda nos anos 40 assim como, sua moda  pautando-se 

na cultura brasileira. 

 

 

Revisão de Literatura  

  

A moda enquanto processo de comunicação que sendo entendida a partir do 

estudo da semiótica1 como o estudo antigo da linguagem e dos signos, nos habilita a 

penetrar no movimento interno das mensagens, o que nos dá a possibilidade de 

empreender os procedimentos e recursos empregados nas palavras, imagens, diagramas, 

sons, nas relações entre elas, permitindo a análise das mensagens (BARBOSA, 2007). 

Estas são analisadas em si mesmas, nas suas propriedades internas, como seus aspectos 

qualitativos, sensórios, tais como, na linguagem visual, por exemplo, as cores, linhas, 

formas, volumes, movimento, dinâmica, quando, em terminologia semiótica, analisa-se 

os quali-signos das mensagens. E a moda sendo um processo de comunicação, a 

identidade faz parte da identificação. Segundo Embacher, citado por Barbosa (2007), o 

vestuário constitui a identidade e é por ela constituído, e verifica a possibilidade do 

indivíduo, ao construir seu próprio estilo, ser capaz de tornar-se representante de si 



mesmo, criando uma identidade, que articula as igualdades e as diferenças que 

constituem e são constituídas pela história desse mesmo indivíduo. Nesse sentido: 

... a grande realização humana na conquista da 

identidade pessoal é conseguir adequar os papéis sociais 

que é obrigada a desempenhar, à capacidade de pautar 

essa identidade pelo seu desejo(EMBACHER citado por 
BARBOSA, 2007).  
 

Dado ao sujeito uma autonomia emancipatória de comunicação de si mesmo 

através do vestir, apontando um estilo próprio, está-sendo e o sem estar-sendo, lhe 

permite ser representante de si. Uma vez entendo a moda como ela um símbolo, pleno 

de significados, podemos entendê-la como elemento transmissor de significados que 

processa a comunicação integrante de sociedades (ECO, citado por MIRANDA & 

GARCIA, 2003). Segundo Barbosa a moda, possui, duas vertentes singulares: uma é a 

individualidade e a outra a necessidade de integração social e por isso, se impõe a 

pressão, sobre o gosto de um consenso coletivo.  

A roupa se constitui em uma das mais importantes 

linguagens não verbalizadas do eu que passa de controle 

social, as pessoas se comunicam com os outros e para os 
outros mostram a  percepção de si, que demandam a 

integração social mediante o que é culturalmente aceito 
(BARBOSA, 2007). 

 
Enquanto dispositivo social é um fenômeno de comunicação que dispõe a pessoa 

se comunicando com o mundo. Neste contexto, possui varias representação e uma delas 

assume diante da funcionalidade econômica o aspecto de festa e de gratuidade, 

exercendo fascínio que advém dos aspectos de inutilidade e de arbitrariedade que lhes 

são próprios. Segundo Barbosa (2007), o design na moda, nos possibilita entender a 

semiótica, este, que é como uma embalagem, um rótulo que é utilizado na moda para 

despertar sensações. São elementos comuns do design: o brilho, que são sinais visuais, 

que pontilham a rastro da roupa. Esse rastro marca com uma clareza a oposição entre 

brilho e não–brilho. Essa opção marcante entre duas qualidades, a de brilhar e a de não-

brilhar dá essa alternativa uma predominância qualitativa e icônica. Nesse sentido o 

signo provoca sentimentos em interpreta sentimentos. A moda contribui para a 

produção de tipos de interpretante com mais intensidade, quando nos chamam atenção, 

dirigem nosso olhar segundo a conotação de revelação na forma que está por trás do uso 

da roupa e que da a predominância metafórica. O brilho possui imagem e conotação e 

faz parte de todo esse processo no mundo da moda, assim como as cores, que encantam 



e emocionam. As linhas são eficazes, porque sugerem movimento. As linhas diagonais, 

as simétricas, as circulares, todas as linhas imaginárias ou não, transmitem ao tecido um 

significado bem próprio. As formas, elementos distribuídos no tecido, têm a cor como 

traço distintivo entre um padrão e outro. A distribuição de elementos, desenhos, 

símbolos e outros caracteres também fazem com que o tecido fique ainda mais 

chamativo para o usuário. Nas relações entre a imagem e mensagem predomina a 

complementaridade, que segundo Barnard (1999) sofre interferência do contexto a ser 

lido e que Barbosa (2007) coloca como os padrões esses que dizem respeitos aos 

elementos culturais, as convenções de época que a moda incorpora, e 

só funcionam simbolicamente  para  um interpretante. A interpretação varia dependendo 

do tipo de intérprete, dependendo especialmente do repertório cultural que o intérprete 

internalizou, alguns significados simbólicos se atualizarão, outros não (Idem). Neste 

sentido, pode-se afirmar que a moda pode personalizar o seu contexto. Mesmo não 

tipicamente trajado cada local, com sua cultura, possui um estilo de vestir. Neste 

contexto, a multiplicidade de funções atribuídas ao vestuário, em diferentes culturais 

pode ser compreendida como representante de um processo técnico quanto de 

integração do indivíduo entre si, com o grupo segundo uma cultura, como elemento para 

a construção da identidade pessoal, junto ao grupo e da identidade coletiva do grupo a 

que pertence. Moda, indumentária e vestuário são meios de comunicação pelos quais os 

indivíduos se comunicam enquanto grupos sociais (BARNARD, 1999). Segundo 

Emerenciano (2005) o vestuário sob o ponto de vista metodológico do design de 

produtos, é dotado de características simbólicas que agregam valor a ele, diferencia-o do 

mercado e contribuem para definição de nossa imagem visual para o outro. Um estudo 

da aparência dos produtos pode ser projetá-la, a partir de elementos que constituem as 

comunicações presentes neles e que foram empregados para determinar conceitos, que 

devem ser conhecido e analisado a partir de uns contextos sócios cultural, econômicos e 

político, de onde vai ser lido (EMERENCIANO, 2005). Princípios e elementos de artes 

podem estar apresentando significações. Vestir-se é comunicar-se, como forma 

subjetiva nem sempre é percebido o ato de quem usa a roupa. Nesse sentido a identidade 

– moda que buscamos reportar, neste estudo é a conceituado por Embacher (2004) , que 

dentre dois conceitos cita o do pensamento hegeliano, considerando que o ser é um vir-

a-ser que, motivado em direção àquilo que não é, procura superrar-se num processo 

contínuo de transformação, e somente nesta concepção podemos entender um sujeito 

que pode negar o que está sendo para desenvolver suas potencialidades e interferir 



racionalmente em sua história, transformando-se de ser-feito-pelo-outro em ser-feito-

por-si. No caso dos ícones de moda, a imagem produz a sociedade tanto quanto é 

produzida por ela. Tudo parte de um papel social independente do indivíduo, que 

previamente estabelecido inspira conceitos pré-estabelecidos daquilo que se espera de 

alguém em determinada posição e status.  A representação social neste estudo mostra as 

desigualdades e diferenças constituindo-se a história do sujeito, e mostra que mesmo 

sendo a identidade inerente ao individuo a personalidade passa a ser um momento dessa 

identidade, com traços do eu e traços do que querem que eu-seja, que segundo 

Embacher (2004), o sujeito é a unidade de múltiplas personagens interpretadas por ele. 

– identidade-metamorfose. A moda dos anos 40 retrata o fim da Primeira Guerra 

Mundial, e o início de crises capitalistas. Hitler e a preocupação do armamentismo, 

Japão insaciável como a Alemanha, em suas grandes metrópoles buscam matérias 

primas na conquista de poder quando se preocupa na produção de canhões e 

armamentos. Os EUA não escondem interesse no Pacífico. E a Hitler foi destinado 

inciar o que todos parecem desejar, em 1º de setembro de 1939 invade a Polônia se 

instaurando em toda a Europa Ocidental. Neste contexto, presente na história, a roupa 

denuncia com grande força a situação econômica e política da época. O setor de 

vestuário sofre grandes restrições. As roupas ganham funções utilitárias, de coloridas, 

passam a ser pardas, militarescas, chamada por Embacher (2004) de roupas 

uniformizadas, em estilo masculino. Os EUA não sofrendo tanto, cria a moda popular 

de alta costura com produção em larga escala, diferente da Inglaterra e da França. Fim 

da guerra, em 1945, França na tentativa de restabelecer seu lugar na moda, promove 

exposição no Museu do Louvre apoiada por Dior, Balenciaga e Balmain. Em 

contraposição os EUA democratizam com produção em massa. França lança  Prêt-à-

porter marcando final de guerra. Na falta de matéria prima em decorrência da guerra, 

surge a fibra sintética – o nylon, material utilizado na produção de pára-quedas etc. Em 

1947, fim de guerras, as peças retilíneas com características utilitárias, e que ao mesmo 

tempo deixavam a mulher menos atraentes no local de trabalho (os maridos nos serviços 

de guerra, as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho) dão lugar aos poucos 

ao luxo, a feminilidade e as cinturas voltam a ser demarcadas – new look de Dior tudo 

em nostalgia dos tempos seguros. Toda mulher parece mais bonita, a maquiagem é 

marcada pelo tom sangue nos batons e esmaltes. O corpo mostra suas curvas com 

recortes e drapejes (EMBACHER, 2004). A identidade sendo caracterizada e 

manipulada pelas situações do contexto político e econômico. 



 

.Metodologia 

 

Trata de um estudo exploratório de cunho bibliográfico e pesquisa de campo 

realizada no Museu Carmen Miranda localizado no Parque do Flamengo na cidade do 

Rio de Janeiro na linha qualitativa sobre a moda e estilo de época tendo como exemplo 

a cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda- Maria do Carmo Miranda da Cunha. 

Analisando seus trajes como vestidos, saia, turbantes, colares, sapatos e complementos e 

acessórios referenciando a identidade criada pelo seu estilo artístico e influenciada pela 

cultura baiana.  Foi realizado em duas etapas: a) consulta de livros e web sobre Carmen 

Miranda como a moda utilizada por ela abordada por respectivos autores  durante sua 

vivência nos Estados Unidos, e,  b) análise de fotos, imagens e roupas de modelos 

usados por ela em apresentações, participações em filmes e musicais do acervo de 

pessoal da artista no Museu Carmen Miranda e na internet . Os resultados foram 

apresentados de forma descritiva. 

 

Resultados e Discussão 

 

A moda reflete como somos e dos tempos que em que vivemos. Sendo a roupa 

um instrumento social para exibir riquezas e posição e a rejeição de símbolos de status 

transmite outras mensagens, revelando nossas individualidades como prioridades, 

liberalismo e conservadorismo (OHARA,1992). Nesta análise Carmem Miranda em 

suas performances de atriz e cantora no cinema americano trabalhou sua imagem e 

estilo pautado na cultura tropicalista, mostrando a cara do Brasil no exterior. 

Nos anos 30 os Estados Unidos vivenciava a maior crise de superprodução do 

Capitalismo assim como, pontua a historiografia sobre o tema. A Depressão de 1929 

que culminou com a queda das bolsas de Nova Iorque. Com isto o país e grande parte 

do mundo capitalista vivenciavam a crise econômica global.  Este período denominado 

entre guerras ficou caracterizado pela política do New Deal2, plano articulado pelo 

presidente americano Franklin  Delano Roosevelt  para conter a crise dos anos 30. Com 

a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos passaram articular a Política de Boa 

Vizinhança com os países latino-americanos (PAMPLONA,1996). O Brasil neste 

período governado pelo então presidente Getúlio Vargas,  passou a ser o principal 



instrumento desta política com a criação do Zé Carioca  e a ida de Carmen Miranda para 

os Estados Unidos. Entre bases americanas construídas no litoral brasileiro e o 

financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional. A cantora e atriz Carmen Miranda 

pode ser entendida como a maior expressão desta Política de Boa  Vizinhança, isto 

porque  a forma de mostrar a cultura brasileira mesmo que de forma estereotipada foi o 

pioneirismo dela. 

Carmen Miranda, nome artístistico de Maria do Carmo Miranda da Cunha, 

(Marco de Canaveses, 9 de fevereiro de 1909 em Portugal e faleceu Beverly Hills, 5 de 

agosto de 1955), foi cantora e atriz em diversos filmes. Recebeu o nome de Maria do 

Carmo Miranda da Cunha quando foi batizada no local onde nasceu, a freguesia de 

Várzea da Ovelha e Aliviada, conselho de Marco de Canaveses, em Portugal. Era a 

segunda filha do barbeiro José Maria Pinto Cunha (1887-1938) e de Maria Emília 

Miranda (1886-1971). Ganhou o apelido de Carmen no Brasil, graças ao gosto que seu 

pai tinha por óperas. Carmen sempre quiz seguir a carreira artistica, desde cedo já tinha 

contato com a costura. A vida artística de Miranda sempe esteve ligada ao Rádio. 

Durante os anos 30 começou a trabalhar nas rádios, fazer apresentações no famoso 

cassino da Urca. Conheceu pessoas influentes  como Ari Barroso e gravou músicas 

famosas como Tai.  Sua carreira foi metéorica passando das rádios cariocas para as 

rádios internacionais e creuzieros  maritmos no Uruguai e Argentina (CASTRO, 2005). 

Neste último país foi sua consagração com a apresentação com sucesso na Rádio 

Belgrano. Assim ela despontava sua carreira internacional  até ser convidada para 

trabalhar nos Estados Unidos no cinema e festivais de músicas. Este fato associado de 

certa forma a política de boa vizinhança foi  consagração total  da sua carreira 

internacional. Neste sentido, Miranda participou de diversos filmes de Hollywood e 

festivais na Broadway e influenciada por visita que fez a  Bahia, a pequena notável 

passou a trabalhar um estilo próprio pautado na cultura tropicalista 2. Dando assim uma 

imagem  real do Brasil naquela conjuntura. Muito  criticada pela sua postura ela 

desafiou e inovou com um estilo seu, para muitos era considerado burlesco. No entanto 

ela cria e pontua sua moda não preocupando´se em imitar e sim em levar a cultura 

brasileira. Suas roupas eram confeccionadas por ela mesma. Seus balagandãs, colares, 

saias, chapéus com frutas, turtbantes, vestidos, bijuteria e joías eram utillizados em suas 

performances  artística nos filmes e musicais. Sua fama obteve projeção internacional 

foi a mulher que mais ganhou  e pagou impostos  nos Estados Unidos na  década de 40 

(CASTRO, 2005). 



 Os Turbantes, são feitos por Miranda, os balangaundas são da baixa do 

sapateiro de Salvador, isto mostra a influencia da cultura baiana na moda e nas criações 

de Carmem Miranda. Sendo assim na viagem que fez a Bahia antes de ir para América 

do Norte, ela levou toda cultura baiana pautando-se na tropicalidade e o carnaval do 

povo brasileiro criando assim uma moda particular. Os colares, turbantes, vestidos, 

saias, chapéus, jóias e sapatos plataformas eram características do vestir de Camem 

Miranda nas apresentações pelos Estados Unidos sempre revelando o que é que a baiana 

tem ( NASSER,1989). 

Seus chapéus extravagantes, que acabaram incorporando o estereótipo Carmem 

Miranda, eram inicialmente confeccionados por ela mesma, já que trabalhou no ateliê 

La Femme Chic, de Madame Boss, onde aprendeu a fazer chapéus. Os clientes naquela 

época adoravam ir ao ateliê, pois Carmem sempre estava cantarolando. Sua voz era um 

sucesso entre eles.  

Mas o que a consagrou como a Carmem Miranda que todos conhecem foram 

seus trajes de baiana, criados em 1938 pra o filme "Banana da Terra". A baiana já era 

uma fantasia usada por artistas de teatro no Rio de Janeiro, desde o final do século XIX. 

Carmem estilizou a fantasia de baiana com turbantes, batas, babados de ombros, saias, 

plataformas, adereços, bijuterias e balangandãs. O sucesso foi tanto que as luxuosas 

lojas da Quinta Avenida, em Nova Iorque, substituíam as criações de Dior e Chanel 

pelas suas fantasias de baiana, seus sapatos e turbantes.  

O que a tornava única não era apenas a fantasia, o chapéu ou as plataformas. 

Mas sim seu estilo expressivo que era passado através de seus grandes olhos verdes e o 

balançar de suas mãos. Quando se consagrou no cinema norte-americano teve 

figurinistas importantíssimos como Travis Banton, Earl Link, Yvonne Wood, Kay 

Nelson, Sascha Brastoff, mas sempre participou de todas as criações 

(http://www.fazendomedia.com/novas/cultura310306.htm, 2009). 

A relação da diva com a costura começou cedo. Aos 16 anos aprendeu o oficio 

quando trabalhou na loja La Femme Chic. Com Madame Boss aprendeu a fazer 

chapéus, roupas e a cuidar melhor de sua aparência. Logo se tornou uma exímia 

costureira e, segundo sua recente biografia, ela mesma confeccionava seus figurinos. 

Em 1933, ela lançou a moda dos casaquinhos masculinos. No ano seguinte, um 

sapateiro do Catete fez, a seu pedido, os primeiros sapatos plataforma da história. Ela 

tinha o seios fartos e usava sutiãs que os achatavam 



(http://modapraler.blogspot.com/2006/04/carmen-miranda-e-alceu-penna-um-

pouco.html, 2008). 

Suas sombrancelas, o baton vermelho e a maquiagem além das suas roupas 

tornarem-se  sinônimo de moda é lembrada por todos estilistas e profissionais da moda 

como um legítimo ícone da moda na construção de uma imagem da mulher e cultura 

brasileira nos anos 40. Sua performance inesquecível e faz dela uma das mulheres mais 

importante do campo artístico e cultural do século XX. Ate hoje a figura e moda de 

Miranda é lembrada nos Estados Unidos e no Brasil. É a única mulher luso-brasileira a 

ter os pés na calçada da fama em Hollywood, hoje, podemos encontrar bonecas de 

Carmen Miranda considerada uma diva do cinema americana no Quinta Avenida em 

Nova Iorque. 

 

 

Conclusão 

 

À moda de Carmen Miranda no cinema americana atrelada a figura da baiana e 

da mulher brasileira como expressão cultural de uma imagem própria foi severamente 

criticada pela imprensa no Brasil durante a vida e ascensão da artista. Porém o legado 

que Miranda deixou na construção de um estilo próprio ligado ao tropicalismo sem 

influências diretas no seu trajar é de suma importância para a historiografia, 

antropologia e história da moda. Seu estilo conseguiu atrair admiradores e profissionais 

da área. Assim pode ser considerada como desafiadora, pioneira, performista e ícone da 

moda de uma época. Soube articular suas criações e modos de trajar pautado na cultura 

brasileira como forma de comunicar-se com estilo criativo nos Estados Unidos nos anos 

40.  

 

--------------------------- 
1 Semiótica é o estudo antigo da linguagem e dos signos, que teve sua origem na  
Grécia, e que  quando em enfoque implícito que compreende todas as investigações 
sobre a natureza dos signos, da significação e da comunicação. (SANTAELLA, 2002) 
2 Sobre a cultura americana e o New Deal ver PAMPLONA, Marcos. Revendo o Sonho 

Americano: 1890-1972. São Paulo: Atual, 1996 e Cap I e Cap II. 
 3A definição do  movimento Tropicalista   e sua cultura pode ser analisado com mais 
afinco em BRITO, Antonio Carlos. Tropicalismo: sua estética, sua história. São 
Paulo: Vozes, 1972. v. 9. e SANTAELLA, Lucia. Convergências: Poesia Concreta e 
Tropicalismo. São Paulo: Nobel 
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ANEXOS 

 

Fotos Disponíveis na Internet 

À moda de Carmen Miranda nos anos 40 e suas performances e estilo próprio da cultura 

brasileira. Entendida como desafiadora, pioneira e ícone da História da moda 
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Imagens Tiradas do Museu Carmen Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbante usado em ocasiões nos anos 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


