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O Homem Feminino: O Género Feminino Aplicado ao Vestuário 
para Homem 

 

Resumo 

 
 Esta investigação incide sobre o género na moda, 
defendendo a dissipação da fronteira entre roupa para homem e 
roupa para mulher, com o objectivo de impulsionar a moda 
feminina para o homem através de uma pequena colecção. 
 Averiguou-se a história do vestuário e da moda, cruzando 
estes conhecimentos com factores psicológicos e sociológicos, e 
analisando as posições de género estabelecidas ao longo do 
tempo, tal como as suas consequências ao nível estético e da 
moda. 
 Chegou-se a uma pequena colecção de roupa feminina 
para homem, desligando o sexo do género, e atingindo uma 
composição estética inovadora mas complementar para o seu 
corpo, sendo esta inspirada nos arquétipos femininos de Carl Jung 
e no deus grego Hermafrodito.  
 Teve-se em atenção o universo feminino contraposto ao 
masculino, no qual vemos peças que se mantiveram inalteradas ao 
longo de décadas e que mostram uma tradição masculina já 
pouco compatível com o desenvolvimento que se tem vindo a 
notar ao nível do design de autor. 
 Chegámos a uma nova estética masculina, pretendendo 
deixar um contributo para o conhecimento e desenvolvimento 
social, impulsionando a moda para homem em novas direcções, 
tal como incentivar novos tipos de consumidores de moda e novos 
estilos; no fundo, uma expansão do universo masculino. 
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The Feminine Men: the Feminine Gender Aplied to Menswear 

 

Abstract 
 
 This research focuses on genre in fashion, defending the 
dissipation of the boundry between clothes for men and clothes for 
women, intending to stimulate feminine fashion for men through a 
small collection. 

The history of costume and fashion was studied and this 
knowlege was crossed with psychologic and sociologic factors. 
Then the genre positions established through time, as well as their 
aesthetic and fashion consequences, were analyzed. 
 A small collection of feminine clothes for men that 
unattatches sex from genre, and achieves an inovative aesthetic 
composition that is still complementary to the men’s body was 
created – inspired by Carl Jung’s feminine archetypes and the 
greek god Hermaphroditus.  
 There was a focus in the feminine universe as oposed to the 
masculine universe, in which we observe garments that remained 
inaltered through decades and show a masculine tradition no 
longer compatible with the development seen in the last decades 
in author design. 
 This resulted in a new masculine aesthetic, intending to leave 
a contribute to knowledge and social development, boosting 
menswear in new directions, as well as encourage new types of 
fashion consumers and new styles; an expansion of the masculine 
universe. 
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Glossário 

 

Alfaiate – costureiro especializado em roupa de homem, 

geralmente fatos; 

Ampulheta – na moda é um tipo de silhueta; define uma cintura 

fina; associada às formas naturais da mulher; 

Androginia – qualidade dos seres vivos que apresentam 

características convencionalmente associadas a ambos os sexos; 

anbiguidade sexual; 

Anima – feminilidade existente no psiquismo do homem; 

Animus – é a masculinidade existente no psiquismo da mulher; 

Arquétipo –termo utilizado por Carl Jung para designar o 

inconsciente colectivo, base da psique, estrutura imutável, espécie 

de património simbólico inerente a toda a humanidade; forma 

preexistente do inconsciente que determina o psiquismo e provoca 

a representação simbólica que caracteriza o sonho, a arte e/ou a 

religião. Os três principais, segundo Jung, são a anima, o animus e 

o selbst (a imagem do feminino, do masculino e de si mesmo, 

respectivamente); 

Barba de Baleia – estrutura para armar peças, que pode ser feita 

com verdadeiras barbas de baleia ou de plástico; 

Bermudas – tipo de calças que assentam no meio da canela; 

Bijuteria – acessórios feitos de materiais não preciosos; 

Bissexualidade – atracção sexual por indivíduos de ambos os sexos; 

Bloomers – Peça de roupa popularizada por Amélia Bloomer na 

metade do século XIX, criadas para tornar mais fácil a mobilização 

da mulher e lhe permitir a prática do desporto; 



 x 

Blusa – peça para a parte superior do corpo, feita de tecido, 

podendo ou não ter botões; 

Body – peça de roupa, geralmente justa ao corpo, que passa por 

entre as pernas, segurando a forma da mesma; 

Botão de pé – tipo de botão que, ao invés de ter buracos para ser 

cosido, tem um pé em forma de argola, ficando elevado do sítio 

onde é cosido; 

Bordado – decoração de um tecido através de diversas técnicas; 

Bride – argola de tecido ou de cordão que substitui as casas de 

botão em algumas peças; 

Cambraia – material têxtil muito usado em camisas, toalhas de 

mesa e lençóis; 

Cetim – material têxtil com estrutura específica; material brilhante e 

suave; 

Coordenado – na moda define uma pessoa vestida; conjunto de 

peças que vestem uma pessoa e criam um estilo; 

Craquelê – efeito usado em alguns tecidos, dando-lhes uma 

aparência enrugada ou quebrada; 

Cápsula – na moda, define uma pequena colecção, ou o conjunto 

de peças que formam uma colecção; 

Casual wear – expressão inglesa que define roupa casual; roupa 

do dia-a-dia; 

Cetim – tipo de estrutura de tecido; tecido com muito brilho; 

Changeant – efeito obtido nos tecidos através do uso de fios de 

cores diferentes na sua estrutura, produzindo brilhos de cor 

diferentes mediante o ângulo de observação; 

Chiffon – tecido transparente, muito leve e esvoaçante; 
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Coiffure – palavra francesa que significa penteado; termo usado 

para descrever os cabelos ornamentados usados até ao século XIX; 

Colchete – passamanaria metálica ou plástica que se assemelha a 

um gancho e uma argola, que serve para fechar peças de roupa; 

Corpete – peça de vestuário que é feita com armação interior, de 

forma a adaptar-se ao corpo, podendo aperta-lo ou não; antes do 

século XX era usada para chegar a uma cintura mais fina pelas 

classes altas; 

Corte – a maneira como uma peça de roupa é cortada; as linhas 

por onde é costurada; 

Dandy – estilo de vestuário que surgiu no final do século XVIII; 

apresenta-se como a reforma no vestuário masculino, definindo-o 

para a contemporaneidade; 

Debruar – decoração das margens de um tecido ou de uma peça 

de roupa através de diversas técnicas; 

Demi-couture – técnica de construção de vestuário que cruza a 

alta-costura com as técnicas de construção industriais; 

Drag Queen – indivíduo que se veste como o género oposto; 

definição usada para a profissão de entretenimento de pessoas 

que se vestem como o género oposto para entreter; 

Draping – técnica de modelagem feita sobre um manequim; 

Drapeado – efeito obtivo através de caimentos de tecido ou sua 

manipulação; 

Duchesse – cetim duchesse refere um cetim mais grosso, muito 

brilhante de um dos lados, e de toque suave; 

Estética – designa a dimensão da experiência e da acção 

humanas que permite caracterizar ou classificar algo como belo, 

agradável, sublime, grandioso, alegre, poético ou então feio, 
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desagradável, inferior, desgracioso, trágico. Disciplina da filosofia 

que trata e reflecte sobre o belo/ não belo; em sentido lato refere-

se a tudo o que embeleza a existência do homem; 

Fato – conjunto de 3 peças tradicionalmente masculino, composto 

por uma camisa, um casaco e umas calças; 

Feltro – tecido muito usado em chapéus; geralmente é de lã; 

produzido através do processo de feltragem; 

Flauta de pan – instrumento de sopro composto por vários tubos 

cortados na diagonal; 

Folho – manipulação de tecido baseada no acrescentar de 

tamanho em partes que componham a peça, ou em aplicações, 

de modo a dar um afeito de excesso de tecido em certas áreas; 

Franzido – excesso de tecido dado num determinado molde ou 

peça que é recolhido através de um ponto de máquina, um 

elástico ou um cordão; 

Galão – tipo de passamanaria usado muitas vezes em vestuário 

militar, e em peças de certos períodos históricos como o século 

XVIII e XIX; 

Garçonete – expressão francesa que denominava a mulher 

masculinizada, ou andrógina, nos anos 20; 

Gay – expressão estrangeira que denomina os homossexuais, 

geralmente os homens; 

Glam-rock – género musical que surge nos anos 70; 

Glamour – atraente, charmoso; pode definir luxo; esperiência 

estética; 

Hermafrodita – ser nasce com a consição genética de 

ambiguidade nos órgãos genitais; ser em que as evidências sexuais 

não são definidamente masculinas ou femininas; 
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Heterossexualidade –atracção ou preferência sexual e/ou 

romântica entre indivíduos de sexos opostos, considerada como a 

mais comum orientação sexual nos seres humanos; 

Homossexualidade – atracção ou preferência sexual entre 

indivíduos do mesmo sexo; 

Homofobia – repúdio em relação a pessoas que são atraídas por 

indivíduos do mesmo sexo; 

Indumentária – expressão que define roupa, ou estilo de roupa de 

alguém, de um grupo de pessoas ou de uma época; 

Kimono (mangas) – tipo de manga que remete para os kimonos 

tradicionais asiáticos, em que o molde da manga é junto ao molde 

do torso, numa construção única; 

Lã – material natural; pêlo de animal, geralmente a ovelha; 

Lésbica – expressão que denomina as mulheres homossexuais; 

Lira – instrumento musical semelhante à harpa, mas muito mais 

pequeno; 

Macaroni – estilo de vestuário que surgiu nos finais do século XVIII, 

revolucionando-se contra o abandono do ornamento pelo homem; 

Moda – define uma corrente de gosto; na roupa define estilos e 

peças que sejam usados por grande parte das pessoas; 

Ninfa - na mitologia grega, divindade feminina que vigiava os 

diversos reinos da natureza; 

Organza – tecido transparente, muito leve, com uma estrutura 

muita aberta; 

Panejamentos – manipulação de tecido feita de forma manual, 

geralmente para chegar a um efeito ou a uma peça de roupa; 

Passamanaria – acessórios de costura, como botões, fechos, fitas, 

entre outros; 
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Pochete – carteira ou mala de pequenas dimensões, muitas vezes 

usadas em ocasiões mais formais, e associada ao vestuário de 

mulher; 

Power-dresseing – expressão estrangeira que define um estilo de 

moda usado nos anos 80, baseado numa silhueta masculina e 

agressiva, que potenciava o aspecto profissional; 

Prega – dobra feita num tecido; 

Purpurina – pó brilhante, metálico e fino; 

Renda – material têxtil usado no vestuário feminino; superfície 

rendada, com buracos; 

Sabrinas – tipo de calçado feminino inspirado nas sapatilhas de 

ballet; calçado raso de forma arredondada na ponta, muitas vezes 

apertado com uma tira sobre o pé; 

Saruel – tipo de calças tradicionais em alguns países, em que o 

gancho é descaído até diversas alturas da perna; 

Seda artificial – material feito de fibras sintéticas, geralmente 

poliéster, muito usado em fatos de banho e roupa para desporto; 

versão artificial da seda; 

Silhueta – o contorno exterior de um corpo vestido; 

Status – posição social; quantidade de bens e valores que se possui; 

Styling – termo muito usado no ramo da moda: construção de 

imagens através da conjugação de peças de roupa, acessórios, 

sapatos, cabelos e maquilhagem; 

Swimwear – expressão inglesa que denomina roupa para nadar; 

fatos de banho; 

Tafetá – tecido feito na estrutura de cruzamento mais simples; 

usado em atoalhados, forros e, na sua forma mais cara, em 

algumas peças de roupa formais; 



 xv 

Tendência – na moda, define um estilo, estética e até peças ou 

detalhes para a qual as pessoas no geral tendem; apetências nos 

consumidores; 

Têxtil – superfície tecida; cruzamento de fios que criam um tecido; 

Transexual – indivíduo que alterou o seu sexo através de hormonas 

e operações; 

Travesti – pessoa que se veste como o género oposto; 

Trend-setters – grupo de profissionais da área da moda que define 

tendências; podem ser pessoas que mesmo não sendo profissionais, 

definem estilos por qualquer razão; 

Uni sexo – Para os dois sexos; na moda define roupa que pode ser 

usada tanto por homens como por mulheres; 

Veludo – tecido com textura suave, que geralmente apresenta 

algum brilho, e tem uma superfície pilosa; 

Vestuário – define a roupa em geral; termo usado para roupa 

antiga/histórica; 

Virola – parte de uma peça de roupa que dobra para fora, como 

no caso das golas dos casacos. 



 



 xvii 

 

 

 

 

Sumário 

I – Introdução 

II – Estado da Arte 

III – Projecto 

IV – Conclusões 

V – Considerações Finais



 



 xix 

Índice Geral 

Dedicatória………………………………………………………………………i 
Agradecimentos……………………………………………………………….iii 

Resumo…………………………………………………………………………..v 
Abstract………………………………………………………………………...vii 
Glossário…………………………………………………………………………ix 
Sumário………………………………………………………………………..xvii 
Índice Geral…………………………………………………………………...xix 
Índice de Ilustrações………………………………………………………...xxi 
 
I – Introdução 
   Enquadramento do Trabalho………………………………………….....2 
   Objectivos da Investigação………………………………………………3 
   Metodologia de Investigação…………………………………………....6 
 
II - Estado da Arte 
   Contextualização Histórica……………………………………………...14 
      Moda Masculina até ao Século XVIII………………………………..14 
      Diferentes Correntes de Moda Na Transição do Séc. XVIII para o 
Séc. XIX…………………………………………………………………………16 
         Macaroni………………………………………………………………..17 
         Dandy……………………………………………………………………20 
         Boémio Romântico……………………………………………………24 
      Moda Masculina Pós Século XVIII…………………………………….26 
          Male Dress Reform / Great Male Renunciation.........................29 
         Glam Rock e New Romantics.......................................................32 
      A Moda e o Homem Feminino no Século XXI……………………...37 
   O Vestuário como Distinção de Géneros…………………………….46 
      Sexo, Género e Sexualidade………………………………………….47 
      Simbolismos……………………………………………………………….49 
      Roupa Uni Sexo…………………………………………………………..52 
      Travestismo………………………………………………………………..56 
      O andrógino………………………………………………………………60 
   Fronteiras entre Géneros - Aspectos Formais da Moda……………64 
      O Homem Feminino……………………………………………………..66 
 
 
 
 



 xx 

III – Projecto 
   Introdução à fase projectual……………………………………………70 
   Inspiração……………………………………………………………………72 
      Mitologia Grega………………………………………………………….72 
         Afrodite…………………………………………………………………..72 
         Hermes…………………………………………………………………...72 
         Hermafrodito……………………………………………………………74 
      Arquétipos Femininos……………………………………………………76 
         A Jovem…………………………………………………………………78 
         A Mãe……………………………………………………………………79 
         A Rainha………………………………………………………………...80 
         A Velha Sábia………………………………………………….……….81 
   Desenvolvimento da Colecção……………………………….………..84 
      Silhueta, Cores, Materiais e Detalhes………………………………..84 
      Ficha de Materiais…………..…………………………………….……..90 
      A Colecção……………………………………………………….………91 
      Primeiro Coordenado: A Jovem…………………………….………..92 
      Segundo Coordenado: A Mãe……………………………….………94 
      Terceiro Coordenado: A Rainha…………………………….………..96 
      Quarto Coordenado: A Velha Sábia………………………………103 
   Styling e Sessão Fotográfica……………………………………………105 

 
IV – Conclusões 
   A Colecção………………………………………………………………..110 
   Conclusões Gerais………………………………………………………..121 

 
V – Considerações Finais…………………………………………….129 

 

Referências Bibliográficas…………………………………………………133 
Bibliografia……………………………………………………………………137 
 

Anexos………………………………………………………………………...143 

 

 

 



 xxi 

Índice de Ilustrações 

 
 
1 – História do vestuário desde o antigo Egipto até ao século XV..............12 
2 – História do vestuário desde o século XV até ao século XIX……………..13 
3 – Caricatura de um Macaroni…………………………………………………..19 
4 – Caricatura de Beau Brummel por Robert Dighton………………………..23 
5 – David Bowie………………………………………………………………………34 
6 – Boy George……………………………………………………………………….36 
7 – Dior Homme por Heidi Slimane, Primavera 2005…………………………..40 
8 – Etro, Primevera 2011……………………………………………………………..40 
9 – Jean Paul Gaultier, Primavera 2011………………………………………….40 
10 – Roberto Cavalli, Primavera 2011…………………………………………….40 
11 – Material Boy, Primavera 2009………………………………………………...42 
12 – JW Anderson, Outono 2009…………………………………………………..42 
13 – Andrej Pejic………………………………………………………………………44 
14 – Lea T……………………………………………………………………………….44 
15 – Roupa uni sexo por Rad Hourani………………………………………….55 
16 – RuPaul, drag queen……………………………………………………………59 
17 – Andrej Pejic e Jana K para a Vogue Turca, mostram a androginia de 
ambos os sexos……………………………………………………………………….63 
18 - Hermafrodito, Mármore, Cópia Romana do Século II A.C., Restaurada 
em 1619 por David Larique, Museu do Louvre…………………………..…..71 
19 – Cores, texturas e movimentos do rio………………………………………82 
20 – Cores, texturas e movimentos do rio………………………………………82 
21 – Aves, o voo e penas…………………………………………………………...82 
22 – Concha…………………………………………………………………………..82 
23 – Mulher velha, estátua de mármore romana, Metropolitan Museum of 
Art, Nova Iorque………………………………………………………………………82 
24 – Cores, texturas e movimentos do rio……………………………………….83 
25 – Rosa com gotas de orvalho………………………………………………….83 
26 – A ninfa Salmácis e Hermafrodito……………………………………………83 
27 – Ilustração da colecção “Anima”…………………………………………...91 
28 – Desenhos planos do primeiro coordenado……………………………….93 
29 – Desenhos planos do segundo coordenado…………………………….95 
30 – Desenhos planos do macacão do terceiro coordenado……………98 
31 – Pormenores do macacão do terceiro coordenado…………………99 
32 – Desenhos planos do body corpete do terceiro coordenado………101 
33 – Desenhos planos do quarto coordenado……………………………….104 
34 – Sapatos utilizados na sessão fotográfica (empréstimo pela marca 
Foreva)………………………………………………………………………………..108
35 – Sapatos utilizados na sessão fotográfica (empréstimo pela marca 
Foreva)………………………………………………………………………………..108



 xxii 

36 – Sapatos utilizados na sessão fotográfica (empréstimo pela marca 
Foreva)………………………………………………………………………………..108
37 – Sapatos utilizados na sessão fotográfica (empréstimo pela marca 
Foreva)………………………………………………………………………………..108 
38 – Fotografia dos coordenados da colecção “Anima”…………………111 
39 – Fotografia do coordenado “A Jovem”…………………………………..112 
40 – Fotografia do coordenado “A Jovem”…………………………………..113 
41 – Fotografia do coordenado “A Jovem”…………………………………..114 
42 – Fotografia do coordenado “A Jovem”…………………………………..115 
43 – Fotografia do coordenado “A Mãe”……………………………………..115 
44 – Fotografia do coordenado “A Mãe”……………………………………..116 
45 – Fotografia do coordenado “A Mãe”……………………………………..116 
46 – Fotografia do coordenado “A Rainha”………………………………….117 
47 – Fotografia do coordenado “A Rainha”………………………………….118 
48 – Fotografia do coordenado “A Rainha”………………………………….118 
49 – Fotografia do coordenado “A Velha Sábia”…………………………119 
50 – Fotografia do coordenado “A Velha Sábia”…………………………120 
51 – Fotografia do coordenado “A Velha Sábia”…………………………120



 

 

 

 

I 

 

_______________Introdução_______________ 

 A moda é uma área em constante desenvolvimento. A 

própria roupa tem acompanhado todo o 

desenvolvimento da raça humana. A raça humana 

assumiu percursos diferentes conforme o sexo, masculino 

ou feminino. 

 Como podemos lidar com a ideia de um género 

adoptar a estética do sexo oposto, em termos de moda? 

Para a mulher, isto é fácil, pois já aconteceu. A moda 

para mulher pode hoje assumir formas muito femininas, 

mas também muito masculinizadas, e isto nota-se no uso 

diário da roupa. Propomos assim uma pequena 

colecção na qual desligamos o sexo masculino do 

género que socialmente lhe foi imposto. Propomos o 

homem feminino. 

_________________________________________
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Enquadramento do Trabalho 

 

 A problemática em que assenta a nossa investigação 

articula as questões ligadas ao género e ao sexo, e a maneira 

como estes estão constantemente ligados. Esta ligação, para além 

de estar patente na maneira como se regem as sociedades, é 

fortemente vincada na moda e no vestuário.  

 Ao longo da história do vestuário, é possível separar o 

período em que este se mostrava semelhante para ambos os sexos 

– ou pelo menos mais semelhante – do período em que nasce uma 

forte demarcação no vestuário de cada género, impulsionada 

pela divisão dos papéis do homem e da mulher na sociedade. 

 Tendo isto em conta, é claro que a atribuição dos aspectos 

funcionais e estéticos da roupa foram consequência destes factos, 

mas é também evidente que a mulher tem uma grande facilidade 

em assumir papéis masculinos na sociedade moderna. Isto é 

demonstrado não só pelos seus actos, mas também pelo seu 

vestuário, e a maneira como se apropria da totalidade dos 

universos de moda para construir a sua imagem. Se o oposto não 

acontece, então, como pode o género feminino ser aplicado à 

roupa para homem? 

 



 3 

Objectivos da Investigação 
 

“Pensar que a moda seja qualquer coisa de exclusivamente 
feminino – isto é, que se possa falar de moda apenas no que diz respeito 
ao vestuário feminino – é tão errado como pensar que tudo o que está 
relacionado com a moda seja apenas o hedonismo, a frivolidade, o 
snobismo” (DORFLES, 1995: 27). 
 

 Desde a pré-história que o Homem se cobre. A história da 

moda é muito posterior. Estas são duas áreas ligadas pelo objecto 

que descrevem – o vestuário – mas contextualizam este objecto de 

maneira diferente, porque quando falamos em vestuário não 

estamos necessariamente a ter em conta os valores estilísticos das 

peças de vestuário, mas sim o seu cariz funcional. Então, se nos 

restringirmos ao aspecto funcional do vestuário, podemos 

considerar que esta apresenta o mesmo fim tanto para o sexo 

masculino como para o sexo feminino. 

 Já em termos de moda, o panorama é muito diferente. Tanto 

a moda como a evolução da própria espécie humana tomaram 

formas e percursos diferentes para cada um dos géneros. Aliás, a 

moda tem mostrado como uma das suas funções primárias a 

distinção dos sexos. Dorfles defende que “(…) para a mulher a 

moda é, sobretudo, um factor de exaltação estética (…) da 

própria pessoa [e] para o homem ela é um «factor de consciência 

do próprio papel»”(DORFLES, 1995: 29) que desempenha na 

sociedade. Esta distinção demarca uma grande fronteira, e 

pressupõe que o design de moda deve abordar cada género de 

forma muito diferente.  

 Assim, os objectivos desta investigação assentam no porquê 

de manter uma barreira tão grande entre dois sexos, numa fase em 
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que as diferenças entre o feminino e o masculino têm tendência a 

dissipar-se. Pretende-se averiguar como o vestuário e o género têm 

evoluído ao longo da história e quais os atributos sociais que foram 

mantidos. Se a moda pode funcionar como um espelho da 

personalidade e do gosto pessoal, como podemos então percebê-

la apenas por dois pontos de vista? 

 Assume-se assim que queremos impulsionar a visualização da 

moda, e do vestuário em geral, como um todo universal, sabendo 

que os factores importantes para a construção de vestuário 

feminino ou masculino no passado podem ser hoje em dia 

relevantes para o design de moda não apenas para um dos 

géneros, mas para ambos. Perceber a moda desta maneira trará 

uma maior liberdade criativa e conceptual não só para os 

designers, mas permitirá também o desenvolvimento do mercado, 

uma vez que a evolução do design de moda assenta muitas vezes 

na capacidade de olhar para lá das barreiras que lhe são impostas. 

 Assim, esta investigação requer, fundamentalmente, uma 

percepção clara do desenvolvimento da moda ao longo da 

história, percebendo o que levou a uma distinção de géneros tão 

marcada nos dias de hoje. Focam-se períodos importantes para a 

formação de barreiras sexuais mas também aqueles nos quais estas 

barreiras foram alteradas, ou até mesmo deslocadas. Para isso, 

apresenta-se uma recolha de bibliografia assente nestes temas e 

uma articulação da mesma, justificando a formação de uma 

pequena colecção. 

 A conceptualização do produto final foi então feita através 

de uma recolha de informação referente aos géneros, não só ao 

nível estético mas também de representatividade sexual e/ou 
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social. Isto tornou possível manusear símbolos, descontextualizando-

os e adaptando-os não só ao homem mas também a um universo 

contemporâneo. Para além desta recolha, foi adoptada uma 

inspiração que incutiu teatralidade e dramatismo à colecção - 

características hoje raras no vestuário de homem - mas que 

representam a problemática apresentada. 
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Metodologia de Investigação 

 
 No âmbito da investigação que se propõe, recorreu-se a 

uma metodologia mista – não intervencionista e intervencionista – 

de base qualitativa. Numa primeira fase foi recolhida a informação 

relevante à pesquisa, de modo a formar uma base sólida para 

proceder à fase projectual, da qual resultou a colecção. 

Para a investigação proposta procedeu-se a uma pesquisa 

cuidada ao nível da história da moda e dos géneros. Aborda-se 

esta temática desligando as variáveis e isolando os factores sexo, 

sexualidade e género. Estes factores são geralmente tidos em 

conta como dependentes uns dos outros – particularmente na 

articulação entre género e sexo – e isto leva a interpretações 

literais dos indivíduos.  

 Concluído este estudo, verificaram-se os símbolos 

representativos de cada género ao nível da moda, tanto físicos 

como sociais, tendo como finalidade a elaboração de uma 

pequena colecção. Por fim propôs-se um híbrido entre o sexo 

masculino e o género feminino, sendo possível manipular formas 

corporais e simbólicas defendendo, no fundo, a libertação total do 

género em relação ao corpo. Assim, os resultados mostram peças 

que isoladas apresentam toda uma carga feminina, ou seja, são 

lidas como peças para mulher quando não estão num corpo, mas 

adaptam-se à forma do homem e complementam o seu corpo. 

 A nossa questão de investigação assenta nestes princípios, 

fundamentalmente na liberalização da roupa de homem em 

relação às regras e preconceitos que a moldam à sociedade.  
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 A primeira fase da nossa investigação utiliza as metodologias 

de investigação não intervencionistas, nomeadamente a recolha, 

análise e crítica literária, a observação directa e a abordagem a 

alguns casos de estudo. 

A recolha de informação foi focada em dois aspectos: moda e 

sociologia. São abordados não só autores especializados em cada 

uma destas áreas mas também autores que as cruzam. Existe uma 

grande relevância sociológica para o desenvolvimento da moda 

ao longo da história, que se traduz muitas vezes na manipulação 

dos géneros, tendo em conta certos fins. Por exemplo, temos por 

um lado a formação da masculinidade nos finais do século XVIII e 

temos a reformulação do feminino nos anos 20, baseada na 

androginia. Estes dados são de extrema importância para a defesa 

da desconstrução do género na moda, e para averiguar a 

importância de tal distinção na sociedade actual. 

Esta informação foi complementada com exemplos obtidos, 

principalmente, através da observação directa, que se manifesta 

através do contacto já tido com o acto de consumir moda e a 

observação do mercado, inerente ao percurso académico no 

âmbito do curso de design de moda. Foi usada toda a informação 

implícita à aprendizagem tal como aquela resultante da 

observação focada no design de moda para homem. Esta técnica, 

aliada à recolha literária, permitiu uma maior percepção da moda 

de homem e seu mercado, resultando em diversos exemplos que 

muitas vezes exemplificam teorias descritas no estado de arte. 

 São ainda abordados alguns casos de estudo, mais 

especificamente situações pontuais na história da moda em que o 
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homem agiu ou se vestiu de forma efeminada. Estes casos 

mostram-se importantes não só para averiguar até que ponto a 

barreira do género foi trespassada, mas também para reflectir 

sobre as condições necessárias para a efeminização do homem, 

consequência de uma total liberalização de géneros. 

 

 A segunda fase desta investigação trata o projecto 

propriamente dito, através de uma metodologia intervencionista. O 

estudo desenvolvido com as metodologias anteriormente descritas 

originou a concepção de uma pequena colecção, inspirada 

fortemente na diluição do corpo masculino dentro do género dito 

oposto. Para complementar a inspiração e justificar decisões de 

ordem estética foi escolhido um tema relacionado com a 

teatralidade e fantasia, que enquadra as peças numa ambiência 

naturalista, próxima dos princípios de construção da roupa antes 

do século XIX, em que esta passou a ser feita pensando na cidade. 

No entanto, mantivemos algumas preocupações quanto à 

contemporaneidade, mas não ao nível da praticidade. Elevou-se a 

colecção ao nível lúdico e representativo, aproximando-a do 

carácter demi-couture. 

 O tema seleccionado situa-se mitologia grega, centrando-se 

no deus Hermafrodito – filho de Hermes e Afrodite. Considerou-se a 

história por trás destas três figuras seleccionaram-se elementos 

relevantes para a feminilidade que pretendemos atingir. Este 

conceito foi então cruzado com o estudo de figuras psicológicas 

tipicamente femininas – os arquétipos psicológicos femininos 

segundo o psiquiatra Carl Jung. 
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O cruzamento destes temas traduz-se na investigação activa, 

em que se insere a metodologia do design de moda, implícita à 

criação de uma colecção, passando pelo desenvolvimento da 

cápsula até à confecção das peças. 
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Ilustração 1 - História do vestuário desde o Antigo Egipto até ao século XV 
Fonte: The Costumer’s Manifesto, 

http://www.costumes.orghistory/100pages/timelinepages/timeline.htm 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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Ilustração 2 - História do vestuário desde o século XVI até ao século XIX 
Fonte: The Costumer’s Manifesto, 

http://www.costumes.orghistory/100pages/timelinepages/timeline.htm 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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Contextualização Histórica 
 

 “Masculino, adj. Que é do sexo dos animais machos. || Relativo a 
macho. || Varonil, forte, energético, másculo. || Diz-se do género dos 
nomes que designam entes masculinos ou objectos considerados como 
tais.” 
 
 “Feminino, adj. Relativo ao sexo caracterizado pelo ovário nos 
animais e nas plantas. || Relativo ou pertencente à mulher. || Diz-se dos 
substantivos que nomeiam os seres fêmeas, dos adjectivos que os 
determinam ou qualificam. (…)” (MORAIS SILVA, 2002) 
 

Moda Masculina até ao Século XVIII 
 

 A história do vestuário tem início nos primeiros usos de 

matérias para cobrir o corpo. Se até ao período da Grécia Antiga 

o homem e a mulher tinham formas muito próximas, ou até iguais, 

de colocar tecido sobre o seu corpo, podemos observar, através 

das figuras da história do vestuário de Carl Köhler (ilustrações 1 e 2), 

que é após este período que os géneros se começam a vestir de 

forma diferente.  

 No entanto, se excluirmos as diferenças nas silhuetas da 

roupa durante a história do vestuário, tanto os tecidos como a 

decoração do vestuário seriam os mesmos tanto para homem 

como para mulher. Ao nível da moda, onde focamos a nossa 

análise, trata-se de um fenómeno bastante posterior ao início da 

história do vestuário. 

 A moda, como fenómeno social na história da corte 

Europeia, surgiu no período da Renascença, em meados do século 

XV. Antes desta altura, o vestuário era já tido como uma 

preocupação, no entanto foi a sociedade da corte que tornou a 
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moda num dos picos do consumo social (CRAIK, 2000). Este 

consumo era usado como ferramenta para representar o status, e 

chegou a ser demandado em algumas cortes. 

 Independentemente deste consumo, podemos olhar para a 

história e analisar as diferenças entre o vestuário (ou, se quisermos, 

moda) masculino e feminino, constatando que a fronteira entre os 

dois géneros, até ao século XIX, não foi assim tão marcada.  

 De facto, até ao final do século XVIII, não só a roupa mas 

também a maquilhagem, os acessórios, as perucas e os saltos altos 

eram usados não só pelas mulheres mas também pelos homens, 

numa exaltação de riqueza e de luxúria. Na roupa, ao nível de 

ornamentação, materiais e até mesmo cores, havia uma certa 

homogeneidade, que seria resultado de uma procura da 

enfatização social e não da distinção sexual. De facto, o único 

aspecto notório que tinha diferenciado sexualmente o vestuário 

era o facto de os homens poderem mostrar a forma das pernas, 

com silhuetas bifurcadas, enquanto que as mulheres usavam 

silhuetas cheias que camuflavam o corpo da cintura para baixo 

(ENTWISTLE, 2000). 

 Mas como surge uma simplificação tal na moda após o 

século XVIII? Jennifer Craik indica que foi no final deste século que 

o fato se tornou na base do vestuário masculino, sendo inspirado 

na roupa da classe trabalhadora. No entanto, rapidamente se 

tornou na base da roupa masculina para todas as classes, apesar 

da ornamentação que continuava a distinguir a burguesia. Por 

outro lado, gradualmente, a preferência por cores sóbrias e mais 

escuras e o abandono da obsessão do ornamento em troca de um 

corte perfeito acabaram por transformar a moda masculina. A 
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moda feminina, por sua vez, começou também a assumir formas 

mais simples, sendo que estas alterações foram também 

influenciadas pela Revolução Francesa, que de certa forma 

denunciava a exaltação social da burguesia. 

 Concluímos então que foi no início do século XIX que 

apareceu uma moda masculina definitiva que, tanto na sua 

estrutura como formalmente, perdurou até aos dias de hoje. 

 

 

Diferentes Correntes de Moda 

Na Transição do Séc. XVIII para o Séc. XIX 

 

 Apesar da tendência crescente para a simplificação da 

moda masculina, houveram algumas correntes, entre o século XVIII 

e XIX, que se opuseram a estes ideais. Como já vimos, a 

simplificação das peças de vestuário aconteceu como reflexo dos 

novos ideais políticos e económicos, nos quais já não fazia sentido 

uma classe aristocrata que se exibia pelas suas riquezas. Por outro 

lado, também à igreja católica interessou a simplificação do 

vestuário no geral, sendo que esta se manteve luxuosa e 

ornamental e, dessa forma, destacando-se. Ainda assim, as classes 

altas pretendiam defender a sua posição, lutando contra esta 

mudança de ideais, o que gerou conflitos entre as duas posições, 

em termos de moda. 
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Macaroni 

 

 No âmbito da resistência à simplificação da moda masculina 

surgem os Macaronis (ilustração 3), no século XVIII, tendo 

aparecido pela primeira vez em França (STEELE, 1998). Tratava-se 

de um grupo que apareceu durante o pico do poder aristocrata, 

que pretendia manifestar a sua superioridade social em relação à 

média burguesia através do vestuário.  

O guarda-roupa de um Macaroni seria constituído por sapatos 

de laço e fivela, meias de seda muito leves, acessórios em grande 

quantidade, lenços de pescoço apertados em laço, botões 

decorativos, relógios caros. Para além disso, em contraposição ao 

abandono das perucas que estava a acontecer naquela altura, os 

Macaronis usavam grandes adornos de cabeça, muito 

semelhantes às coiffures usadas pelas mulheres aristocratas do 

século XVIII (CRAIK, 2000). Usavam um “casaco tão apertado e 

curto que era [considerado] quase obsceno; isto é, era uma peça 

mais formal e ajustada do que a maioria dos homens ingleses 

estavam acostumados a vestir” (STEELE, 1998: 28).1 

 Assim, resultando do contraste entre um novo grupo social 

que se tentava distanciar dos ideais políticos anteriores e consolidar 

uma nova imagem, os Macaronis acabaram por se tornar alvo de 

caricaturas e críticas sociais. Este grupo surgiu contraposto aos 

novos ideais masculinos da época, que se definiam pelo 

patriotismo, liberdade, virtude e masculinidade, ao que 

contrapunham o cosmopolitismo aristocrata, a tirania, o libertinismo 

                                                 

1 t.d. de: “(...)coat whose tightness and short-ness seemed almost obscene; that is, 
it was a more formal and fitted garment than many Englishmen were 
accustomed to wear.(...)” 
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e a feminilidade exótica. Assim, “a moda do Macaroni parece ter 

sido condenada pela sua associação a valores que estavam no 

processo de serem rejeitados pela sociedade Inglesa” (STEELE, 1998: 

31)2 resultando no seu desaparecimento, por volta de 1780. 

Podemos então concluir que não foi o aspecto dos macaronis 

por si só que os levou a ser caricaturados e rejeitados, mas também 

os valores associados à sua imagem e à maneira como estes eram 

vistos no fim do século XVIII.   

                                                 

2 t.d. de: “(...)Macaroni fashion seems to have been doomed by its association 
with values that were in the process of being rejected by English society.(...)” 
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Ilustração 3 – Caricatura de um Macacori, 
publicada por R. Sayer e J. Bennet, 1774 

Fonte: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/ wiki/File:What-is-This-my-Son-Tom-
1774.jpg 

Acesso a 21 de Junho de 2011 
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Dandy 

 

 Perdidos por completo os aspectos decorativos da roupa 

masculina, surge uma moda muito simplificada, na qual o homem 

moderno reflectia os seus novos ideais político-sociais, passando a 

desempenhar funções que foram mantidas como tradicionalmente 

masculinas até à modernidade. 

 Neste âmbito, surge outro conceito de moda masculina 

importante na história da moda: o Dandy. Aparecendo no final do 

século XVIII, o Dandy era um homem que levava ao extremo as 

novas características da moda, usando-as para passar uma 

imagem de elevado intelecto e interesse sociocultural. Para esse 

fim, demonstrava uma grande preocupação com a imagem e 

com a actividade de fazer compras. O novo conceito de moda 

masculina defendia a simplicidade e austeridade como reflexo do 

intelecto, ao mesmo tempo que foi facilitado o acesso à roupa, 

marcado pelo início do consumo de moda e a possibilidade de 

expressão individual através da mesma. Assim, o Dandy 

“concentrava-se no corpo e usava a roupa para atrair atenção e 

enfatizar a sua forma, de modo a que a sua identidade social fosse 

mostrada pela aparência do seu vestuário” (FINKELSTEIN, 1991: 

113).3 

 O estilo do Dandy podia ser considerado “altamente erótico 

[sendo que estes homens usavam] bermudas justas e casacos 

luxuosamente adaptados [ao corpo,] chamando a atenção para 

a forma masculina, tal como a ausência de maquilhagem, 

                                                 

3 t.d. de: “(...)focused on the body, and used his clothes to draw atention and 
empathise its shape, so that his social identity showed through the appearance of 
his wardrobe.(...)” 
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perfume e decoração efeminada” (ENTWISTLE, 2000, 126)4 . Este 

erotismo seria associado à nova masculinidade, e ao seu 

distanciamento da moda predominantemente feminina do século 

XVIII. Assim, ao contrário do que se possa julgar, o Dandy não 

representa um estilo feminino nem tem qualquer comparação com 

a vaidade aristocrata de então, tendo introduzido a masculinidade 

considerada moderna (ENTWISTLE, 2000). A associação que pode 

ser feita será apenas comportamental, na procura da “distinção, a 

perfeição da aparência pessoal [mas que] consistia na completa 

simplicidade” (ENTWISTLE, 2000: 126).5 

 Beau Brummel (ilustração 4) é um nome de referência para 

este fenómeno social, tendo usado o conceito com o intuito de 

elevar o seu estatuto social. As roupas que usava, e principalmente 

o modo como as usava, descrevem o ideal do Dandy: vestia 

casacos bem cortados com cintura marcada e que assentavam 

nos joelhos, camisa e gravata (naquela altura tratava-se de um 

lenço que envolvia o pescoço e apertava na frente com um laço) 

e calças ajustadas. Apesar de aparentemente sóbrias, as peças 

eram realmente luxuosas, pela qualidade tanto dos materiais como 

da construção (CRAIK, 2000). A novidade traduzia-se neste luxo 

subtil, que passava despercebido, e a imagem limpa e sóbria 

tipicamente masculina tornou-se no grande contributo de Brummel 

para a história da moda (MOERS, 1960). 

 O Dandy não era geralmente um homem com família. Foi 

com este ideal que o homem passou a usar a roupa em prol da 

                                                 

4  t.d. de: “(...)’highly erotic’, the tight breeches and finely tailored jacket calling 
attention to the male form, as did the lack of make-up, perfume and “foppish” 
decoration.(...)” 
5  t.d. de: “(...)distinction, the perfection of personal appearance consists in 
complete simplicity (...)” 
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sua imagem social, "e a identidade podia ser forjada com objectos 

materiais” (ENTWISTLE, 2000: 129).6 

 Os aspectos positivos desta corrente não foram 

reconhecidos de imediato. Houve, de facto, algumas críticas ao 

Dandy, considerando que se tratava de um conceito frívolo 

baseado no acto de comprar. No entanto, “foi um momento 

importante no vestuário masculino europeu porque estabeleceu 

novas relações entre trend-setters e grupos estilísticos, gerando 

novos códigos de indumentária para o homem nas sociedades 

industrializadas.”(CRAIK, 2000: 185) 7  Assim, mostrando o homem 

como potencial consumidor, este estilo incentivou o 

desenvolvimento do mercado de roupa masculina e, de facto, 

continua a servir de inspiração a muitos criadores tanto de moda 

masculina como de moda feminina na modernidade. 

                                                 

6 t.d. de: “(...)identity could be forged out of material objects.(...)” 
7
 t.d. de: “(...) was an important moment in European men’s dress because it 
established new sets of relations between trend-setters and fashionable groups, 
and secured new sartorial codes for men in industrialised societies. (...)” 
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Ilustração 4 - Caricatura de Beau Brummell por Robert Dighton, 1805 

Fonte: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/File:BrummellDighton1805.jpg 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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Boémio Romântico 

 

 “Nas figuras do dandy e do romântico encontramos a 

contradição entre artifício e autenticidade mostrados por estilos de 

vestuário. (…) As figuras do dandy e do romântico no século XIX 

representaram duas práticas de vestuário e consumo divergentes, 

que coexistiam. O estilo dandy era um estilo aristocrata mais antigo 

que articulava a preocupação com a distinção pessoal (…) 

enquanto que o estilo romântico representava um desejo mais 

familiar na cultura contemporânea, como o de ser um indivíduo 

expressivo e ‘verdadeiro a si mesmo’. Assim o estilo dandy 

enfatizava o artifício da aparência, o indivíduo representado e 

aperfeiçoado através do uso consciente do vestuário e do corpo, 

enquanto o estilo romântico se preocupava com a autenticidade 

e o indivíduo como ‘genuíno’ e ‘natural’” (ENTWISTLE, 2000: 113).8 

 

 O boémio romântico surge na segunda metade do século 

XVIII, no contexto histórico-cultural do movimento Romântico, que 

afectou a arte, a literatura, o teatro, a música, e toda a sociedade.  

 O homem romântico era pobre, e vivia de fantasias que 

pretendia tornar reais. O seu papel na sociedade era muitas vezes 

                                                 

8  t.d. de: “(...) In the figures of the dandy and the Romantic one finds the 
contradiction between artifice and authenticity played out through styles of dress. 
(...) The figures of the dandy and the Romantic in the nineteenth century 
represented two divergent practices of dress and consumption which co-existed. 
The dandy style was an older aristocratic style of dress whcih articulated a 
concern for individual distinction (...) while the Romantic style represents a more 
familiar desire within contemporary culture, namely to be an expressive individual 
and be ‘true to oneself’. Thus the dandy style emphasized the artifice of 
appearance, the self as performed and perfected through self-conscious use of 
dress and the body, while the Romantic style was concerned with authenticity 
and the self as ‘genuine’ and ‘natural’. 
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de cariz artístico, sendo que muitos boémios eram pintores e 

escritores (WILSON, 2003). 

A maneira como se vestiam, semelhante à do dandy, 

pretendia mostrar a sua perspectiva através da imagem, como 

vimos com Entwistle. Wilson descreve a roupa do romântico 

referindo “calças [que] descem justas até aos tornozelos. O casaco 

de veludo escuro era suposto ser veneziano (…) e o nó de gravata 

folgado. Esta aparência é colmatada com um (…) chapéu de 

feltro, que envolve (…) uma cabeça romantizada por cabelos 

compridos (…)” (WILSON, 2003: 168).9 

Não há dúvida de que é possível associar o estilo dandy ao 

estilo romântico, ao nível estético. No entanto, Wilson conclui que 

se trata de um estilo ambíguo, entre o carácter de pose e de 

seriedade, que se fundem no dia-a-dia através da arte (2003). 

Trata-se não de um estilo que determina o percurso da moda mas 

que define um contexto principalmente artístico, e os indivíduos 

que nele agiram. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 t.d. de: “(...) Trousers are drawn in tightly at the ankles. The dark velvet jacker is 
mean to be Venetian ... and the tie is loosely knotted. This appearance is 
rounded off with (...) felt hat, which haloes (...) a head romantisized by long hair. 
(...)” 
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Moda Masculina Pós Século XVIII 

 

 Apesar do indubitável contributo do Dandy para a moda 

masculina, “o século XIX caracterizou-se pelo conservadorismo no 

vestuário masculino e a resistência à mudança. Esta acção foi 

mantida por sucessivas campanhas contra o excesso na roupa de 

homem” (CRAIK, 2000: 186). 10  Claro que o conceito do Dandy 

pressupunha grandes gastos com o guarda-roupa, o que não era 

acessível a todos e, por outro lado, poderia não ser do interesse da 

maioria dos homens. Assim, o modelo masculino começou a ser 

formatado pelos alfaiates, revistas masculinas e livros de etiqueta, 

fazendo surgir o conceito de gentleman, ou cavalheiro. Ao mesmo 

tempo, todas as tendências contrárias a esta corrente eram 

ridicularizadas. No entanto, no espaço de dez anos, este conceito 

sofreu alterações que trouxeram um ideal menos rígido, no qual os 

fatos continuaram a ser a base do guarda-roupa mas a imagem 

não se queria tão imaculada como antes, podendo ser mais 

versátil e livre. No entanto, apesar do conservadorismo, o colete foi 

a peça que se manteve ornamental durante mais tempo, ainda no 

século XIX, podendo ainda ser feito em tecidos brilhantes e por 

vezes bordados com fios ricos e galões. 

 É nesta altura que se torna evidente o propósito da roupa 

masculina, que numa rápida comparação à roupa de mulher se 

traduz como uma indumentária muito mais confortável, e que 

torna fácil o movimento. Por outro lado, enquanto a moda 

                                                 

10 t.d. de: “ (...) the nineteenth century was characterized by conservatism in 
men’s dress and resistance to change. This was mantained by successive 
campaigns against excess in men’s dress. (...)“ 
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feminina sofreu grandes alterações a todos os níveis ao longo do 

século XIX, o mesmo não se passou com a roupa de homem. 

 No século XIX surge a imagem típica de que o homem 

trabalha fora de casa, viaja e sustenta a mulher. Muitas vezes era 

possível perceber a posição económica de um casal mediante a 

ostentação da roupa da mulher. Para o homem, o ornamento 

tinha sido posto de parte em prol da carreira, na qual era essencial 

que se focasse. Assim, era necessário ter uma imagem forte, muito 

masculinizada. No final do século XIX havia uma tendência 

implacável para o vestuário simples caracterizado pela escolha de 

cores, estilo e tecidos uniformes (FINKELSTEIN, 1991). Segundo 

Kidwell, os fatos masculinos tinham enchimentos consideráveis em 

toda a construção para acentuar os ombros e as ancas. Assim, 

mesmo tendo em consideração uma possível semelhança na 

silhueta em V do homem com a silhueta de ampulheta feminina, 

uma vez que ambas pressupõem uma cintura fina, concluímos que 

cada uma tem um objectivo diferente: no homem uma 

enfatização dos ombros e na mulher de uma cintura fina (KIDWELL 

e STEELE, 1989: 126-9). 

 Quando chegamos ao século XX, é notório o poder social da 

roupa masculina, uma vez que é neste século, com a primeira 

guerra mundial, que a mulher tem de assumir o controlo da maioria 

das funções sociais, muitas das quais cabiam apenas aos homens. 

Isto já tinha sido demonstrado no século XIX com o surgimento das 

bloomers e de vestuário mais prático para a mulher que praticasse 

desporto. No século XX, a partir dos anos 20, começam a surgir as 

primeiras calças para mulher e, nos anos 30, vestuário profissional 

feminino profundamente inspirado nos fatos de homem. Esta 
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adaptação teve como base o aspecto funcional da roupa 

masculina, e impulsionou de forma muito importante o 

desenvolvimento da roupa de mulher, possibilitando uma nova 

gama de peças e até acessórios que antes dessa altura teria sido 

considerada tão bizarra como um Macaroni. 

 Também a moda masculina teve algumas alterações, mas 

mais ao nível conceptual. “O ideal masculino já não era (…) o 

gentleman, mas sim um homem jovial cheio de ambição e 

coragem (…)”(PAOLETTI, 1985: 126). 11  Assim, a roupa pouco 

importava, resumindo-se ao fato – que continuou a ser a base do 

vestuário masculino durante todo o século XX - e algumas novas 

peças que entretanto surgiam, especificamente para fazer 

desporto. Nesta altura, com o desenvolvimento dos meios 

publicitários, a divulgação desta imagem foi rápida e eficaz (CRAIK, 

2000). 

 Após os anos 30 começaram a ser definidas categorias de 

consumidores masculinos, para as quais variações mínimas foram 

estabelecidas. No entanto, a tendência continuava a ser o sóbrio, 

uma vez que qualquer detalhe era ainda associado ao frívolo, 

superficial e efémero. Estes códigos eram complementados com 

uma forte homofobia, que enfatizava os princípios da 

masculinidade. 

 Só após os anos 50 a roupa masculina começou a despertar 

interesse nos designers de moda, sendo que o fato acabou por 

deixar de ser fulcral no guarda-roupa do homem. Desta forma, o 

homem começou a sentir-se mais à vontade para arriscar, e 

experimentar mais cores e materiais na sua roupa, e realmente 
                                                 

11 t.d. de: “The ideal of masculinity was no longer the (...) ‘Gentleman’, but a 
young man filled with ambition and courage: ‘energetic, (...)” 
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passou-se a ter em conta que o homem não é um mercado 

homogéneo. 

 

Male Dress Reform / Great Male Renunciation 

 

 Foi em 1929 que se estabeleceu em Inglaterra a Male Dress 

Reform Party, na defesa de maior diversidade e liberdade na roupa 

de homem. Este movimento notou a ausência de cor, detalhe e 

personalidade na roupa de homem desde o século XVIII, e 

defendeu algumas mudanças no vestuário. 

 John Carl Flugel – professor de psicologia em Londres – foi um 

dos defensores mais importantes do movimento. Chamou o 

movimento de “Grande Renúncia Masculina”, definindo-a como o 

momento no qual “o homem abandonou o seu direito a ser 

considerado belo, e doravante tomou como objectivo o ser 

apenas útil” (BOURKE, 1996: 23).12 

 Os objectivos deste movimento passavam por libertar o 

homem do desconforto da roupa que lhe era imposta enquanto 

trabalhador, que não eram consideradas nem práticas nem 

saudáveis. Segundo Bourke, teriam sido os alfaiates a provocar a 

infelicidade crónica dos homens, ao excluir qualquer detalhe ou 

cariz de moda dos fatos, e impedindo a expressividade através da 

roupa, aconselhando-os de que a melhor forma de manter a 

estrutura social e moral seria através da roupa conservadora. 

Bourke refere também que “os homens voltavam do emprego com 

calor, desconfortáveis, cansados e com mau temperamento” 

                                                 

12  t.d. de: “(...)men 'abandoned their claim to be considered beautiful' and 
'henceforth aimed at being only use-ful’(...)” 
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(BOURKE, 1996: 23)13 e justifica isto pelas cores tristes, que teriam um 

efeito depressivo. 

 Assim, para além de fazer uma comparação com os direitos 

da mulher em relação à roupa – como o direito a mostrar as pernas, 

que ironicamente tinha pertencido apenas ao homem, no século 

XVIII – a Male Dress Reform Party propôs peças específicas para 

substituir a dita farda do homem, o fato com camisa. Para substituir 

o “colarinho e gravata, recomendava-se uma gola Byron (…). A 

camisa deveria ser substituída por uma blusa decorativa, fazendo 

do casaco uma opção extra. Bermudas e calções eram 

recomendados no lugar das calças apertadas, e sandálias em vez 

de sapatos” (CRAIK, 2000: 189).14 

 É claro que apesar da divulgação destes ideais, a reacção 

do público foi de rejeição. Muitas revistas mostravam caricaturas 

dos adeptos deste movimento, e ridicularizavam o novo estilo que 

tentavam adoptar. Alguns autores de revistas defendiam que o 

vestuário não convencional iria resultar numa sociedade de valores 

inferiorizados. Com Bourke, confirmamos que a vontade do homem 

se libertar do conformismo da sua roupa continuava a ser 

comparada com o ideal do dandy, caracterizando esta vontade 

como narcísica e exibicionista. 

 No entando, apesar do tempo reduzido em que o 

movimento funcionou – de 1929 até 1937 – conseguiu provocar 

mudanças em áreas da roupa masculina como o swimwear e o 

                                                 

13 t.d. de: “(...)men returned from work feeling 'hot, uncomfortable, tired, and 
bad-tempered'(...)” 
14 t.d. de: “(...)the collar and tie, recommending a Byron collar (...). The shirt 
should be replaced by a decorative blouse making the jacket an optional extra. 
Breeches or shorts were recommended in the place of tight trousers, and sandals 
instead of shoes. (...)” 
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casual wear, mudanças estas para as quais já haveria alguma 

apetência independente do movimento de reforma. Este “opôs-se 

aos fatos pesados a favor de nadar nu, ou simplesmente com 

cuecas. Recomendou também o uso de seda artificial em vez de 

lã” (CRAIK, 2000: 189)15 por ser mais leve e resistente à água. Ao 

nível da roupa casual, houve uma crescente aceitação dos 

calções e de camisolas de manga curta, principalmente 

incentivadas por desportos como o ténis. No entanto, os fatos 

mantiveram-se inalterados, sendo considerada importante a 

estética estrita e autoritária que incutiam ao homem profissional. 

 É natural pensar que a roupa de homem tem evoluído ao 

acompanhar as crescentes necessidades do homem, como ser 

funcional na sociedade, sendo que o conforto também teve 

impacto para o desenvolvimento da moda masculina. Na 

modernidade, os ideais de individualidade deverão mostrar-se 

como indispensáveis ao desenvolvimento do mercado, sendo que 

o grande passo a dar será a liberação do homem de todas as 

regras impostas no seu vestuário, permitindo-lhe apresentar-se 

como fiel à sua personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15 t.d. de: “(...)opposed the heavy full costumes in favour of swimming naked or 
simply wearing slips. It also recommended the use of artificial silk instead of wool 
(...)” 
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Glam Rock e New Romantics 

 

 Chegando aos anos 70, após algumas décadas sem 

discrepâncias relevantes no vestuário de homem, surge um novo 

conceito de música que vem trazer novas formas de vestir e um 

novo conceito de beleza masculina: o glam rock. Os vocalistas que 

se inseriam neste género eram maioritariamente homens, e a 

maneira como se apresentaram teve bastante impacto ao nível da 

moda (ENTWISTLE, 2000). 

 “O termo ‘glam’ (…) é simplesmente uma abreviação de 

‘glamour’. O glam rock tornou-se popular como um estilo de 

música pop/rock, na era pós hippie do início dos anos 70, uma 

altura de mudanças e liberdade sexual”. 16  Assim, a música 

contribuía para a exploração do género: cantores como David 

Bowie (ilustração 5) usavam “fatos exagerados, cabelos 

elaborados e maquilhagem dramática [que] eram a anti-tese da 

sobriedade convencional associada à masculinidade” (ENTWISTLE, 

2000: 175).17 O estilo poderia ser considerado como uma mistura de 

travestismo e futurismo, na procura da androginia, e de uma 

imagem marcadamente exuberante. Purpurina, penas, saltos altos, 

cabelos com cores fortes, padrões animais e profusão de 

acessórios eram característicos do estilo. Vários homens usavam 

pochetes e carteiras que, para além de serem acessórios 

                                                 

16 t.d. de: (…)The term glam (...) is simply a short word for "glamour". Glam rock (...) 
became popular as a style of pop and rock music, in the post-hippie early 1970s, 
the time of changes and sexual freedom.(...)  
t.d. de : “(...)The term glam (...) is simply a short word for "glamour". Glam rock (...) 
became popular as a style of pop and rock music, in the post-hippie early 1970s, 
the time of changes and sexual freedom.(...)” 

17  t.d. de: “(...)exaggerated costumes, eaborate hair and dramatic make-up 
were the antithesis of conventional sobriety associated with masculinity. (...)” 
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tradicionalmente femininos, têm como função o transporte de 

objectos pessoais, conotado com as mulheres que, historicamente, 

transportavam também os objectos dos seus companheiros.  
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Ilustração 5 - David Bowie 
Fonte: Música Estranha e Boa, http://musicaestranhaeboa.blogspot.com 

2011_04_01_archive.html 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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 No seguimento do glam rock, nos anos 80, emerge o 

conceito de New Romantics, também este marcado por vocalistas 

e bandas de música pop/rock. Estrelas como Boy Geroge 

(ilustração 6), Michael Jackson e Prince usavam a moda para 

acentuar as suas vozes agudas e suaves. “A sua maneira de vestir e 

forma expressiva de dançar ofereciam uma imagem 

completamente nova e muito erótica da masculinidade, que foi 

vista como forte provocação” (LEHNERT, 2001: 86). O nível de 

androginia tornava-se mais elevado, sendo que Boy George se 

destacava com a sua maquilhagem, as unhas pintadas, acessórios 

de cabelo, e até saias, jogando não só com as convenções de 

género mas também de sexualidade. A roupa era muito colorida 

para ambos os géneros nesta década, e eram comuns 

estampados fortes com formas geométricas em tons garridos. “O 

termo ‘gender-bending’ [- ou manipulação de género - ] foi usado 

na altura para descrever a maneira como tabus relacionados com 

a apresentação pessoal (geralmente masculina) desafiavam as 

convenções básicas do género” (ENTWISTLE, 2000: 175).18 

 Inevitavelmente, este não foi um movimento que afectou a 

moda de homem em grande escala, mas contribuiu deixando 

referências a pessoas que hoje podemos identificar, e que nos 

permitem ter percepções diferentes de masculinidade, apesar de 

ainda associadas à homossexualidade e ao travestismo. 

                                                 

18 t.d. de: “(...)The term ‘gender bending’ was used at the time to describe the 
ways in which such taboos concerning (largely male) self-presentation 
challenged the basic conventionsw of gender. (...)” 
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Ilustração 6 – Boy George 
Fonte: Guardian, http://www.guardian.co.uk media/2010/feb/05/bbc-plans-boy-

george-drama 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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A Moda e o Homem Feminino no Século XXI 

 
 “Em muitas situações contemporâneas e em muitas ocasiões, 
existem tipos particulares de vestuário demandados para o homem e 
para a mulher. A roupa direcciona a atenção para o sexo de quem a 
veste para que se possa dizer, à primeira vista, se se trata de um homem 
ou de uma mulher” (ENTWISTLE, 2000: 140).19  
 

Apesar de a diferenciação de géneros se mostrar diversas 

vezes funcional em situações sociais, a moda para homem no 

século XXI tem permitido que a barreira do género tenha sido 

várias vezes trespassada de várias formas. Desde o conceito de 

‘metrosexual’ ao reinventar da saia para homem por parte de 

vários designers, o homem actual dispõe de uma variedade 

crescente de peças de design de moda. 

No entanto, se segundo Entwistle a moda para homem 

estagnou algures entre o século XIX e o século XX, podemos notar 

que a partir do momento em que esta se desenvolveu, foi num 

caminho diferente da moda feminina. Assim, claro que enquanto a 

moda de ambos os géneros teria andado de mãos dadas há 

alguns séculos atrás, hoje em dia o mesmo não acontece. 

O conceito de metrosexual apareceu nos anos 90, tendo sido 

definido por Mark Simpson como um homem em contacto com o 

seu lado narcísico, e que demonstra uma alta preocupação com a 

imagem. No seu artigo “Here come the mirror man”, explica o 

conceito de metrosexual: “o homem jovem e solteiro com alto 

rendimento disponível, vivendo ou trabalhando na cidade (porque 

                                                 

19 t.d. de: “(...) in many contemporary situations and on many occasions, there 
are particular types of clothing demanded of man and women. Clothes draw 
atention to the sex of the wearer so that one can tell, usually at first glance, 
wheter they are a man or a women. (...)”. 
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aqui é onde as melhores lojas estão), é talvez o mercado de 

consumidores mais promissor da década.”20 (Mark Simpson). 

Exemplificando os produtos em demanda pelo novo homem, 

o autor mostra comparações com ícones masculinos como Elvis 

Presley ou Marlon Brando, sendo que mesmo assumindo 

comportamentos tipicamente femininos, este homem manteve a 

sua estética masculina. 

Simpson mostra ainda que o mercado dos metrosexuais surgiu 

com a necessidade de vender ao homem heterosexual, sendo que 

este seria o mercado menos lucrativo para indústrias como a moda. 

Assim, não se trata de um público gay, mas sim de homens que 

gostam de cuidar da sua imagem. Partindo desta descrição, é 

claro que se trata de um fenómeno com algumas semelhanças ao 

dandy. 

Com o metrosexual a prestar atenção à moda – 

impulsionando o seu desenvolvimento – e a usar cosméticos antes 

apenas vendidos a mulheres – o que expandiu o mercado – a 

barreira entre géneros tende a diluir-se mais facilmente. Claro que, 

uma vez que a mulher feminina na actualidade usa roupa que 

seria tradicionalmente masculina, fazer uma distinção clara do que 

é realmente feminino vai-se tornando um pouco mais difícil, mas 

percebemos que enquanto o homem actual tem um maior 

cuidado com a imagem, esta vai-se mantendo masculina por 

diversas vias – mesmo quando vemos saias em desfiles de moda, 

ou outros componentes femininos, tende a existir um cuidado para 

masculinizar estes mesmos elementos. Assim, enquanto que o fato 

                                                 

20  t.d. de: “(...) the single young man with a high disposable income, living or 
working in the city (because that’s where all the best shops are), is perhaps the 
most primising consumer market of the decade.” 
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completo é já vestido pela mulher, a imagem acentuadamente 

feminina no homem apareceu apenas durante a primeira década 

do século XXI, como veremos a seguir. 

Um dos designers mais relevantes da primeira década do 

século XXI terá sido Hedi Slimane, que esteve encarregado da Dior 

Homme desde o ano de 2000 a 2007 (Ilustração 7). Slimane tem o 

crédito de ter revolucionado a moda do homem moderno através 

de silhuetas esguias, e introduzindo o modelo masculino magro e 

andrógino (IOL). Muitos consideram que terá oferecido ao público 

uma nova maneira de se ser masculino (Style). 

De forma semelhante, em várias colecções para a Primavera 

de 2011, como a de Etro (ilustração 8), Jean Paul Gaultier 

(ilustração 9) ou Roberto Cavalli (ilustração 10), nota-se o uso de 

características, detalhes e materiais típicos da roupa feminina, 

como tecidos transparentes, renda, temáticas suaves, e até o 

deixar partes do corpo visíveis, como a barriga, e no uso de 

calções muito curtos. No entanto, podendo passar pelo andrógino, 

nota-se o cuidado de manter a qualidade masculina das 

colecções. A androginia passa muitas vezes pelo retorno dos novos 

românticos, do movimento hippie e da estética do glam rock. 
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Ilustrações 7, 8, 9 e 10 
7 – Dior Homme por Hedi Slimane, Primavera 2005; 8 – Etro, Primavera 2011 
9 – Jean Paul Gaultier, Primavera 2011; 10 – Roberto Cavalli, Primavera 2011 

Fontes: Style, 
http://www.style.comhttp://www.style.com/fashionshows/complete/S2005MEN-

CDMEN; http://www.style.com/fashionshows/complete/S2011MEN-ETRO; 
http://www.style.com/fashionshows/complete/S2011MEN-JPGAULTI; 
http://www.style.com/fashionshows/complete/S2011MEN-RBTOCVLL 

Acessos a 21 de Junho de 2011 
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Ainda marcas como Material Boy (ilustração 11), Custo 

Barcelona, e designers como Gareth Pugh, Vivienne Westwood e 

JW Anderson (ilustração 12) manifestam o seu interesse em brincar 

com a barreira dos géneros, ao mesmo tempo que marcas 

alternativas se desenvolvem, até mesmo através de sites na 

internet, dedicando-se à roupa feminina para homem. 

Temos como exemplo o projecto Forgotten Peacock, “uma 

fusão entre o teatro e a moda, apresentando pela primeira vez os 

fatos extravagantes desenhados por Takis”21 (Forgotten Peacock), 

um designer grego. No site do projecto são apresentados alguns 

fatos, que são doados para customização que na maioria das 

vezes, é inspirada não só em roupa de época mas também em 

roupa de mulher – alguns fatos são decorados com galões, outros 

com drapeados, e alguns chegam a apresentar as costas abertas. 

Pode dizer-se que o culminar do desenvolvimento da moda 

para homem através da efeminação resulta no conceito de 

“femimen”, que segundo Lauren Milligan, num artigo do site da 

Vogue, define um homem com qualidades femininas (Vogue). O 

conceito apareceu para designar modelos como Andrej Pejic 

(ilustração 13), “numa nova cultura de modelos andróginos, que 

têm tido proeminência nas últimas estações. O mais famoso é Lea T 

(ilustração 14), o assistente transexual de Ricardo Tisci na Givenchy. 

Assim, (…) a moda adoptou o modelo andrógino”22 (Yahoo News).  

                                                 

21 t.d. de: “(...) a fusion of theatre and fashion, presenting for the first time the 
extravagant and flamboyant suits designed by Takin (...)”. 
22 t.d. de: (...) in a new crop of gender-bending models who have risen to 
prominence in the past few seasons. The most famous is Lea T, Riccardo Tisci’s 
transexual assistant at Givenchy (...)”. 
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Ilustração 11 – Material Boy, Primavera 2009 
Fonte: Style Voyeur, http://www.stylevoyeur.com/mt/mt-

search.cgi?blog_id=3&tag=Another%20Boy&limit=20&IncludeBlogs=3 
Ilustração 12 – JW Anderson, Outono 2009 

Fonte : The Fashionisto, http://thefashionisto.com/preview-jw-anderson-fall-
lookbook/ 

Acessos a 21 de Junho de 2011 
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Segundo Isabel Wilkinson, num artigo para o Yahoo News, 

Seda Dominic, editora chefe da Vogue turca, diz que “um homem 

pode parecer uma mulher e uma mulher pode parecer um homem. 

(…) A linha entre os sexos está a tornar-se cada vez mais esbatida. 

A moda trata de providenciar opções às pessoas. Não interessa se 

se é homem ou mulher”23 (Yahoo News). De facto, Andrej Pejic é 

contratado para fazer trabalhos tanto para moda de mulher como 

para moda de homem. Na estação de 2011 trabalhou para Jean 

Paul Gaultier como homem e como mulher, tendo desfilado com o 

vestido de noiva na sua colecção de alta-costura. Andrej Pejic não 

é transexual, mas apresenta uma beleza feminina que mostra que 

o homem pode ser belo parecendo uma mulher. 

Se isto se apresenta como uma nova forma de travestismo ou 

uma nova corrente estética para o homem, só o tempo o dirá, 

tratando-se de uma questão que gera diversos debates. De 

qualquer forma, esta estética aproxima-se das intenções centrais 

do nosso projecto, mostrando uma imagem maioritariamente 

feminina num corpo de homem, que através da sua androginia 

natural pode passar uma imagem convincente de mulher, e 

acabando por motivar a abertura do todo da moda para o 

homem no geral. 

 

                                                 

23 t.d. de: “(...) a man could look like a woman and a woman could look like a 
man. (…) The line between the sexes is becoming more and more blurred. 
Fashion is all about providing people with choices. It doesn’t matter if you’re a 
man or a woman. (…)” 
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Ilustração 13 – Andrej Pejic 
Fonte: Chadwick Models, http://www.chadwickmodels.com /model/1883 

Ilustração 14 – Lea T 
Fonte : Women Management, http://www.womenmanagement.com 

/index2.php 
Acessos a 21 de Junho de 2011 
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 Tendo finalizado a análise histórica e socio-cultural desde o 

século XVIII, prossegue-se com o pensamento que resultou no 

design da colecção. É importante focar outros aspectos relevantes 

para perceber como funciona realmente a visão que o homem 

tem da moda, da roupa, da sua posição social. Também a 

construção da moda em si, os materiais, os cortes, os aspectos 

físicos, são de grande importância na nossa investigação. Nas 

seguintes fases da nossa investigação, para a concepção da 

colecção, estes elementos são analisados em paralelo com a 

inspiração definida, enriquecendo a elaboração da mesma. 
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O Vestuário como Distinção de Géneros 
 

 A moda é constantemente abordada como uma ferramenta 

essencial à distinção dos sexos, sendo esta importante para o 

desenvolvimento da própria moda. De facto, “a moda é 

obcecada com o género, define e redefine a fronteira do género” 

(WILSON, 1985: 117).24 Assim, parece que não só para as pessoas 

em geral mas também para os designers, esta fronteira é positiva e 

não precisa de ser esbatida. 

 Existem várias questões que podem justificar a necessidade 

de uma distinção sexual, sendo a maioria de base social. São várias 

as situações em que existem códigos de vestuário, divergentes 

para homem e mulher. Estes códigos permitem uma identificação 

instantânea a vários níveis, tanto social, económico e, claro está, 

sexual (ENTWISTLE, 2000). No entanto, convém notar que nem 

sempre estes códigos revelam a verdadeira identidade de um 

indivíduo, sendo muitas vezes usados como forma de mascarar ou 

camuflar (FINKELSTEIN, 1991). Nota-se então no vestuário uma 

ferramenta de colocação social, ainda que aparente e ilusória, e 

que já foi usada em prol da emancipação feminina, como foi visto 

anteriormente.  

 Claro que para grande parte das pessoas a distinção sexual é 

natural, e não existe qualquer estímulo para pensar a roupa para 

além daquilo que é oferecido, principalmente se o público em 

questão for o homem em geral, que por si só não olha para a 

moda com olhos críticos. No entanto, se percebermos que os 

                                                 
24

 t.d. de: “(...) fashion is obsessed with gender, defines and redefines the gender 
boundary (...)” 
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géneros são apenas cargas sociais com as quais nos conformamos 

desde que nascemos, por via da educação, poderemos 

considerar, enquanto seres humanos, sentimentos, objectos e 

conceitos que são muitas vezes estrangeiros ao nosso sexo. 

Começaremos então por analisar esta questão. 

 

Sexo, Género e Sexualidade 

 

 “’Sexo’ é uma palavra que se refere às diferenças biológicas entre 
o homem e a mulher: a diferença visível na genitália, a diferença 
relatada na função procriadora. ‘Género’, contudo, é uma questão de 
cultura: refere-se às classificações sociais para o ‘masculino’ e o 
‘feminino’” (OAKLEY, 1976: 16).25 
 

 A teoria apresentada por Oakley ajuda-nos a compreender 

a independência social que temos em relação ao nosso sexo, 

podendo à partida adoptar qualquer género. Ortner completa 

esta teoria, vendo o “género como um jogo, ou mais 

correctamente, uma multiplicidade de jogos que mostram 

diferentes ‘formas de actividade corporal’, tal como ‘regras 

complexas’ que estão de acordo com o tempo e o local” (ORTNER, 

1996: 18).26 Assim, não há nenhuma ligação natural entre o corpo 

(masculino ou feminino) e o conceito de género masculino ou 

feminino.  

                                                 
25

 t.d. de “(...)’sex’ is a word that refers to the biological differences between 
male and female: the visible difference in genitalia, the related difference in 
procreative function. ‘Gender’ however is a matter of culture: it refers to the 
social classifications into ‘masculine’ and ‘feminine’ (...) 
 
26

  t.d.de: “(...)gender as a game, or more correctly, a multiplicity of games which 
take on different ‘forms of bodily activity’ as well as ‘complex rules’ according to 
time and place (…).” 
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 Porque razão, então, é o homem tão impermeável à 

feminilidade? Oakley mostra que o género tem como base uma 

formação cultural, que influencia a roupa, a ocupação, a 

personalidade, criando uma ligação directa à genitália. É natural, 

então, que nos seja difícil distinguir estes dois conceitos, 

principalmente com a heterossexualidade compulsiva (BUTLER, 

1990) na sociedade e com os conceitos de género que tendem 

para a exaltação do masculino. 

 Podemos então concluir que a roupa faz parte da carga 

social atribuída mediante o género, o que provoca que 

percepcionemos o sexo mediante a roupa mas de facto isto não 

acontece. O que vemos é a aparência do género, e assumimos 

que isto basta como indicação sexual.27  

 O termo “sexualidade”, por seu lado, é um termo moderno, 

que surgiu a partir da metade do século XIX, com a preocupação 

de classificar orientações sexuais (ENTWISTLE, 2000). Esta 

classificação tende a andar de mãos dadas com o género, sendo 

que homens efeminados e mulheres masculinizadas são vistos 

como homossexuais. Estes grupos apropriam-se muitas vezes das 

características do género oposto, criando a ligação directa com a 

sexualidade respectiva. 

 No entanto, o género não está directamente ligado à 

sexualidade. Ser feminino não é indicativo da preferência por 

mulheres ou homens. Pode ser apenas uma maneira de um 

indivíduo se percepcionar a si mesmo e não aquilo que procura 

nos outros (Hub Pages). 

                                                 

27 WOODHOUSE, A., Fantastic Women: Sex, Gender and Tranvestism, Macmillan, 
Londres, 1989 
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 O conceito de homossexualidade, então, mostra-se como 

um articulador entre sexo, género e sexualidade, que quebra com 

a corrente social comum. Assim é gerada a homofobia, que 

segundo Pumphrey “tem moldado os processos através dos quais a 

masculinidade tem tradicionalmente sido mantida” (1989: 97).28 Ao 

nível da moda, são oferecidas novas formas de estilo e atitude ao 

homem heterossexual, com foco no seu lado masculino (PUMPHREY, 

1989). Esta insistência na masculinidade para o homem fortalece a 

ideia de que o homem feminino é homossexual, e mostra-se como 

o factor essencial para que a moda masculina permaneça fiel a si 

mesma. 

 

Simbolismos 
 

 Tal como referido por Alison Lurie, a roupa não serve para 

cobrir ou abrigar o corpo (LURIE, 1992). Algumas pessoas, mesmo 

assim, mantêm esta ideia, e principalmente dentro do grupo 

masculino será mais visível esta forma de olhar para a roupa 

mediante o seu cariz funcional, talvez por a sua roupa ter já uma 

carga simbólica muito forte, como explicaremos a seguir. A roupa 

sempre assumiu diversos simbolismos, em que a sua funcionalidade 

muitas vezes se sobrepôs ao simples acto de abrigar.  

 A roupa, ao longo dos séculos, serviu para distinguir 

socialmente as várias camadas sociais, enfatizando a riqueza da 

nobreza, mas “à medida que os séculos XIX e XX progrediram, a 

identidade dependeu cada vez menos de um lugar fixo na ordem 

                                                 

28  t.d. de: “(...)shaped the processes by which masculinity has traditionally been 
maintained, (...) 
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social: as afiliações a grupos de indivíduos podiam ser ‘escolhidas’ 

e a identidade ‘inventada’ no mundo moderno” (ENTWISTLE, 2000: 

117-8)29, demonstrando a articulação dos símbolos da moda. 

Existem ainda símbolos específicos, na relação entre o sexo 

masculino com o feminino, que demonstram maior interesse para 

esta análise. A moda incutiu significâncias masculinas e femininas 

na roupa, para representar não só o sexo mas também o papel a 

ser desempenhado por cada género. Se até ao século XVIII o 

vestuário tinha o papel de exibir o poder económico, a partir do 

século XIX nasce a moda, com a vida social a ser alterada pelas 

revoluções Francesa e Industrial (ENTWISTLE, 2000). A partir daí, 

desempenhou o papel de distinguir classes, profissões, actividades, 

e surgem as distinções no género. 

Na divisão do papel dos géneros, sabemos que o feminino é 

associado à fraqueza e fragilidade, enquanto o masculino à força 

e protecção. No período Vitoriano considerava-se que 

 

“os homens eram sérios (vestiam roupas escuras e pouca 
ornamentação), as mulheres eram frívolas (vestiam cores pastel claras, 
fitas, renda e laços); os homens eram activos (a sua roupa permitia-lhes o 
movimento), as mulheres eram inactivas (as suas roupas inibiam o 
movimento); os homens eram fortes (as suas roupas enfatizavam o seu 
peito e ombros largos), as mulheres eram delicadas (a sua roupa 
acentuava cinturas finas, ombros descaídos, e uma silhueta suavemente 
arredondada); os homens eram agressivos (a sua roupa tinha linhas 
rectas e definidas, e uma silhueta bem marcada), as mulheres eram 
submissas (as suas silhuetas eram indefinidas, e a sua roupa apertava-as)” 
(ROBERTS, 1977: 555).30 

                                                 
29

 t.d. de: “(...)as the nineteenth and twentieth centuries progressed, one’s identiry 
depended less and less on a fixed place in a stable social order: one’s group 
affiliations could be ‘elected’ and one’s identity ‘invented’ in the modern world. 
(...)” 
 

30 t.d. de: “(...) men were serious (they wore dark clothes and little ornamentation), 
women were frivolous (they wore light pastel colors, ribbons, lace and bows); 
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A maneira como vemos estes papéis e os interpretamos 

através da moda manteve-se praticamente inalterada até hoje, 

sendo que ao nível das silhuetas as características são as mesmas 

que as descritas. Como foi dito anteriormente, o homem tem no 

seu vestuário um código forte, que lhe atribui o papel principal na 

sociedade, e por essa razão é natural assumir que ao adoptar 

formas de vestuário efeminadas se estivesse a inferiorizar, 

predispondo-se a ser levado menos a sério no panorama social 

(como foi visto no caso dos Macaroni). Laver defende, neste 

âmbito, que a roupa de mulher lhe incute sexualidade, enquanto a 

de homem incute status social (1995). 

Vimos anteriormente que nos anos 30 a mulher adoptou um 

estilo masculinizado, ao ter de assumir o papel do homem na 

sociedade. Desde então a mulher lutou pela igualdade social com 

o homem e, no século XX, durante os anos 70 e 80, surge o 

conceito de ‘power-dressing’, oferecendo à mulher direcções de 

como se deve apresentar no trabalho. Como base destas 

direcções surgiu o fato para as mulheres trabalhadoras, e “tudo 

indicava que tinham conseguido alcançar a desejada igualdade, 

e exprimiam esse facto também através daquilo que vestiam, que 

documentava bem a sua inserção no mundo dos homens” 

(LEHNERT, 2001: 87). O desenvolvimento do fato feminino fez inserir 

a saia como elemento no vestuário de trabalho, mantendo a 

                                                                                                                                      

men were active (their clothing allowed them movement), women were inactive 
(their clothes inhibited movement); men were strong (their clothes emphasised 
their broad chest and shoulders), women were delicate (their clothing 
accentuated tiny waists, sloping shoulders, and a softly rounded silhouette); men 
were aggressive (their clothing had sharp definite lines and a clearly defined 
silhouette), women were submissive (their silhouette was indefinite, their clothing 
constricting). (...)” 
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fronteira do género e fazendo com que a mulher fosse 

considerada menos ameaçadora no emprego.  

Claro que existem símbolos particulares, ou pormenores, que 

também distinguem os géneros na moda. Um exemplo simples é a 

gravata, que tem sido considerada um símbolo fálico e vista como 

uma direcção estabelecida no corpo do homem, guiando os olhos 

para o órgão reprodutor. A mulher já adoptou, com sucesso, o uso 

desta peça, provando que mesmo estes simbolismos, apesar de 

fortes, podem ser superados ou reinterpretados no sexo oposto. 

Podemos concluir que para o homem se sentir confortável 

com a sua efeminização, deverá aspirar a posições (sociais ou não) 

que sejam tradicionais à mulher. Claro que isto não se traduz 

somente na roupa, mas a ideia de que os seus simbolismos 

demonstram a personalidade afecta o homem feminino e a sua 

colocação na sociedade. 

 

Roupa Uni Sexo 

 

 Existe no mercado de moda aquilo a que chamamos roupa 

uni sexo. A característica principal deste tipo de peças é poder ser 

usada tanto por homens como por mulheres. Muitas destas peças 

servem para fazer desporto, ou então são de criança. Neste 

aspecto, é interessante referir que a roupa de criança tem as 

fronteiras sexuais muito mais esbatidas do que a roupa de adulto. 

Alison Lurie refere que isto se dá pelo facto de o corpo das 

crianças ser bastante semelhante, independentemente do seu 

sexo. Por outro lado também indica que algumas peças são 
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cortadas de modo a simular o corpo de um adulto, através de 

volumes e ilusões ópticas (LURIE, 1992). 

 No caso da roupa para adultos, temos dois corpos diferentes. 

Na verdade, “poucas roupas uni sexo são realmente uni sexo. (…) 

Apesar de prometer igualdade, o vestuário uni sexo foi sempre 

essencialmente masculino no seu estilo” (BOLTON, 2002: 103).31 A 

razão pela qual isto acontece é de fácil análise, partindo das 

questões analisadas anteriormente. Se a mulher já tomou a 

iniciativa de adoptar papéis tradicionalmente masculinos na 

sociedade, é natural que ao pensar num vestuário para os dois 

géneros este apareça como masculino. No fundo, a mulher já sabe 

ser masculina, isto sem perder a sua feminilidade - já existe uma 

feminilidade masculina que não distorce o sexo da mulher. Por 

outro lado, se a roupa uni sexo é geralmente direccionada ao 

desporto e ao casual wear, estas são áreas que começaram a ser 

desenvolvidas para o homem, e posteriormente adaptadas para a 

mulher. 

 Trata-se então de um ciclo no qual a mulher adopta a roupa 

de homem porque se sente à vontade em assumir o seu papel. 

Mais uma vez, percebe-se que a efeminização do homem será 

facilitada quando este assumir os papéis da mulher, a todos os 

níveis, e se sentir confortável com a sua feminilidade, não 

querendo isto dizer que se torne menos homem por isso, ou que 

este queira ser mulher. Trata-se da gestão dos simbolismos vistos 

anteriormente que deveriam ser adoptados mediante o indivíduo 

particular, e não mediante um género. 

                                                 

31 t.d. de: “(…)few unisex clothes are ever truly unisex. (...) Although promising 
equality, unisex dress has always been essentially masculine in style. (...)” 
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Rad Hourani, designer de moda canadiano, aborda o tema 

do uni sexo como inspiração para várias colecções, de uma 

perspectiva diferente daquela que vimos. Num artigo para a 

revista virtual New York Fashion refere que não gosta de impor 

limites ao género: 

 

 “Penso que toda a gente é feminina, e todos nascem com um uni 
sexo. (…) Não acredito em diferenciar a mulher do homem. Penso que 
nascemos simplesmente como um humano no planeta e é a maneira 
como somos condicionados que nos cria desejo.”32 
 

 As suas colecções apresentam um carácter mais próximo do 

verdadeiro conceito de uni sexo, com uma maior variedade de 

cortes a materiais e uma estética que se aproxima do andrógino 

(ilustração 15). 

                                                 

32 t.d. de: “I think everybody is feminine, and everybody is born unisex. (...) I don’t 
believe in making differences between women and men. I think we’re born just, 
like, a human on the planet and it’s just the way we’re conditioned that we 
create desire. (...) 
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Ilustração 15 – Roupa uni sexo por Rad Hourani 
Fonte: Vagabond NYC, http://vagabondnyc.blogspot.com/2010/09/rad-hourani-

unisex-ready-to-wear-91310.html 
Acesso a 23 de Junho de 2011 
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Travestismo 

 

 O termo ‘travesti’ define um indivíduo que se veste e 

comporta como o género oposto. Alguns indivíduos apenas 

apresentam inclinações para esta prática, outros ainda fazem-no 

como profissão, na área do entretenimento. Neste último caso, 

podem ser denominados por ‘drag queen’ (ilustração 16), 

adoptando a estética total feminina levando-a ao extremo, 

chegando a usar próteses para tornar a ilusão mais real (Helium).  

 

 “Homens que se dão ares de mulher, que se vestem, se maquilham, 
se penteiam de uma maneira feminina, seja porque pretendem 
confundir-se com o outro sexo, cujas características sexuais gostam de 
assumir ou imitar, seja porque existe neles uma componente feminina 
inata, mesmo na ausência de uma explícita tendência homossexual” 
(DORFLES, 1995: 51). 
 

 A definição de Dorfles para travestismo mostra a inter-

independência dos conceitos de sexo, género e sexualidade. 

Através do seu texto é fácil perceber que é o balanço entre a 

feminilidade e a masculinidade em cada indivíduo que gera as 

apetências tanto por objectos, comportamentos ou posições do 

mesmo sexo (ou por outra, género) ou do oposto.  

 Dorfles não acredita na generalização da efeminização 

masculina, numa “inclinação global do homem para 

características femininas, nem sequer como uma pretensão do 

mesmo a reivindicar um direito à ornamentação” (1995: 52). Não é 

difícil perceber que o homem, no geral, se sente confortável com o 

seu papel e, consequentemente, com a sua roupa.  
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 No entanto, de acordo com Flügel, o exibicionismo é uma 

necessidade básica humana, sendo que o homem moderno 

procura compensar a falta que o ornamento lhe faz com outras 

coisas, entre as quais o poder económico e o status social. No 

entanto, ele continua a procurar o seu lado feminino, narcísico e 

ornamental na sua parceira, na qual reflecte as suas apetências 

(1930). Esta teoria, apesar de situada no panorama social dos anos 

30, ainda faz algum sentido na modernidade, uma vez que o 

pouco contacto que o homem tem com o feminino é através da 

sua parceira. 

 Segundo Entwistle, “não há provas que sugiram que a mulher 

seja ‘naturalmente’ mais narcísica que o homem mas muitas que 

provam o contrário” (2000: 160).33 A autora mostra que ao longo da 

história da moda, até ao séxulo XVIII, o homem gastava tanto 

tempo na imagem como a mulher, e se esta camuflava o corpo 

com camadas de roupa que tapavam as suas formas, já o homem 

exibia as suas pernas e os seus genitais através de peças justas. Isto 

contrapõe-se à ideia de que as mulheres assumem um papel 

erótico e de seduzir o homem. 

 Vimos então que o travestismo por parte do homem pode ser 

tanto uma manifestação do seu lado feminino como uma forma 

de libertar a sua necessidade de ser exótico e narcísico. Por fim, 

verificamos com Entwistle que a mulher transvestida foi comum 

desde a época medieval, tendo esta o intuito de ter “maior 

mobilidade social do que aquela permitida para o seu próprio 

                                                 
33

 t.d. de: “(...)no evidence to suggest that women are any ‘naturally’ more 
narcissistic than men and plenty of evidence to the contrary. (...)” 
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sexo” (2000: 177).34 Assim, é natural que a mulher transvestida seja 

aceite socialmente, mas não nos podemos esquecer que esta já 

teve de lutar pelo seu direito à masculinização, contra as 

mentalidades e contra os princípios sociais. Estamos a denominar a 

mulher trabalhadora e que vestiu as roupas do homem para se 

emancipar como uma travesti, afinal a sua abordagem passou por 

esses termos. A marginalização do homem travesti mostra-se como 

o reflexo da falta de abertura que já verificámos em relação à 

efeminização do mesmo. 

 Lehnert, por outro lado, ao abordar o New Look de Dior, nos 

anos 50, como uma transição de moda no pós-guerra, em que a 

mulher volta a ser mais feminina na forma em que se coloca e se 

apresenta socialmente, refere o desagrado de Chanel quanto a 

esta estética, sendo que teria difamado o criador da mesma, 

defendendo que vestia as mulheres como travestis (2000: 23). Esta 

abordagem de Chanel mostra um lado interessante na moda, na 

qual o travestismo pode passar pela adopção de artifícios e a 

maneira como estes embelezam ou transformam o corpo. Se uma 

mulher que apresenta uma feminilidade extrema pode ser vista 

como uma travesti, pela maneira como se veste e produz, muito 

mais facilmente se associa a feminilidade masculina, ao nível 

estético, ao tal travestismo, já de si visto de forma marginalizada. 

Assim, o travestismo não só é associado ao vestir um corpo com 

roupa do género oposto mas também ao exagero da estética ou 

máscara, por assim dizer, que está associada a um género.  

                                                 
34

 t.d. de: “(…)greater social mobility than that normally allowed for their own sex. 
(...)” 
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Ilustração 16 – RuPaul, drag queen 
Fonte: Advocate, 

http://www.advocate.com/News/Daily_News/2010/03/06/RuPaul_Rod
man_and_OJ_Simspon_Questionable_Black_Role_Models/ 

Acesso a 23 de Junho de 2011 
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O andrógino 

 

 O andrógino masculino pode ser inato, o que depende do 

físico do homem, ou provocado pelo próprio sujeito, possivelmente 

através da moda. O termo andrógino significa, segundo o Grande 

Dicionário da Língua Portuguesa, hermafrodita, de dois sexos, ou 

comum ao homem e à mulher (2000). Muita da moda feminina, 

após os anos 20, tem sido denominada como andrógina. A mulher 

já vestia calças, fumava, e surgiu até o estilo garçonnete com o 

corte de cabelo a garçon, que masculinizavam as mulheres, mas 

de forma muito elegante e, pode dizer-se, feminina. A certa altura 

na história da moda, a mulher andrógina era vista como sexy e 

atraente (LEHNERT, 2001), aliás, a roupa de homem era já 

construída para o seu corpo. Existe ainda a teoria de que a 

androginia da mulher a aproximava mais de uma estética infantil 

do que propriamente masculina, como abordado por Entwistle. 

 O homem andrógino tem um percurso recente. Claro que 

podemos referir novamente a história da moda anterior ao século 

XVIII: Entwistle conclui que “o género é provavelmente mais 

importante hoje e mais claramente diferenciado” (ENTWISTLE, 2000: 

152)35, referindo ainda que as diferenças sexuais praticamente não 

eram marcadas pela roupa. A moda contemporânea, por outro 

lado, tem derivado inspirações das subculturas gay e lésbica, na 

exploração da identidade dos géneros, resultando na percepção 

da ambiguidade sexual da roupa (ENTWISTLE, 2000). 

O andrógino masculino contemporâneo pode caracterizar-se 

por homens muito magros, e é muito visível em desfiles de moda. 
                                                 
35

 t.d. de: “(...)gender is probably more important today and more clearly 
differentiated. (...)” 
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Este andrógino não se dá através de uma ornamentação 

excessiva nem através do travestismo. É algo que depende da 

aparência do próprio homem, dos seus traços faciais, do seu corpo 

e da forma como age. Tem uma beleza delicada e feminina e 

muitas vezes não é a roupa que lhe confere a androginia, mas, 

sendo esta propositada, a moda torna-se na maior aliada para o 

efeito. Assim, este tipo de estética, tal como no caso das 

garçonettes, poderia ser atingido através do vestir, e muitos 

homens que não são andróginos por natureza poderiam sê-lo se 

quisessem. De qualquer forma, “enquanto modas recentes possam 

parecer andróginas, tais estilos não aboliram distinções de género 

na roupa” (ENTWISTLE, 2000: 171).36 

Podemos concluir que o andrógino é recorrente na história da 

moda, sendo que até ao século XVIII havia uma generalização do 

que hoje temos como feminino, e após o século XIX uma 

generalização do masculino, por razões narcísicas por um lado e 

sociais por outro. Tendo a consciência de que cada indivíduo 

contém cargas psicológicas de cada género, e sabendo que o 

género é independente do sexo, a moda poderia ser livre de 

cargas sexuais, e propor ao homem feminino a adopção da roupa 

de mulher. Esta questão é validada com Entwistle, pelo exemplo 

dos “hermafroditas (indivíduos com características de ambos os 

sexos) que podem assumir características normais de um género 

(masculino ou feminino) apesar da ambiguidade do seu sexo 

                                                 
36

 t.d. de: “(...)while some recent fashion might appear androgynous, such styles 
have not abolished gender distinctions in clothing. (...)” 
 



 

 

62 

biológico” (ENTWISTLE, 2000: 143). 37  Estas pessoas adoptam o 

género com o qual se identificam melhor, e o mesmo deve ser 

considerado válido para as pessoas de um só sexo.    

                                                 
37

 t.d. de: “(...)hermaphrodites (individuals with characteristics of both sexes) who 
can go on to assume ‘normal’ gendered characteristics (masculine or feminine) 
despite the ambiguity of their biological sex. (...)” 
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Ilustração 17 – Andrej Pejic (esquerda) e Jana K (direita) para a Vogue turca, mostram a 
androginia de ambos os sexos 

Fonte: Chadwick Models, http://www.chadwickmodels.com/model/1883 
Acesso a 23 de Junho de 2011 
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Fronteiras entre Géneros 

Aspectos Formais da Moda 
 

 “As pessoas nunca se sentiram tão confortáveis com roupa 
transparente como se sentem hoje. Os tabus que envolvem vestir roupa 
leve já não existem da mesma maneira que antes, apesar de muitos 
homens estarem ainda relutantes acerca de se vestir de uma maneira 
consciente do corpo. Gosto do facto de as mulheres terem mais 
confiança em vestir menos, porque mostra um certo poder. O homem 
não tem essa confiança (QUINN, 2002: 36).”38 

 

 Silhueta, cores, materiais e adornos, são aspectos físicos e 

tangentes na moda, e é aqui, na construção das peças, que 

podemos realmente verificar as diferenças entre o masculino e o 

feminino. Para a percepção disto, é suficiente analisar algumas 

montras de lojas de roupa que tenham secção tanto de homem 

como de mulher. Os materiais usados na roupa masculina são 

muito menos variados que na roupa de mulher. O mesmo se passa 

com as silhuetas, as cores e os adornos. 

 Ao nível dos materiais, temos exemplos como o cetim e o 

chiffon. Estes materiais são leves, fluidos e brilhantes, e usados 

apenas em roupa de senhora, principalmente ao nível comercial. 

Já a cambraia, um tecido usado nas camisas de homem, ou o 

tirilaine, usado em fatos, são materiais que são usados também em 

roupa de mulher.  

 Ao nível das cores, podemos colocar o exemplo dos sapatos. 

A montra de uma sapataria para ambos os sexos mostra de um 
                                                 

38 t.d. de: “(…)’People are much more comfortable with sheer clothing than ever 
before. The taboos around wearing skimpy clothignd on’t exist to the same extent 
that they used to, although a lot of men are still reluctant to dress in a body 
conscious way. I like the fact that women have more confidence in wearing less, 
because it displays a certain empowerment. Men don’t have the same 
confidence’,(...)” 
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lado o calçado de mulher, onde geralmente encontramos 

sandálias, botas, sabrinas, uma variedade de modelos cujas cores 

estão muitas vezes de acordo com a tendência da altura. De 

qualquer forma, os sapatos de senhora podem ter padrões, 

aplicações e várias cores. Já as montras de calçado masculino 

mostram um panorama diferente: botas, sapatos clássicos, alguns 

ténis, muito poucas sandálias. Ao nível da cor, se não contarmos 

com o calçado desportivo (que já por si tem muita cor), as 

escolhas resumem-se ao castanho, preto, bege, e por vezes 

branco. Os modelos, por sua vez, também não apresentam grande 

variedade, resumindo-se basicamente aos modelos tidos como 

clássicos. 

 Os adornos, ou acessórios (lenços, bijuteria, chapéus, entre 

outros), são aparentemente aquilo que transpõe a barreira dos 

géneros com mais facilidade. Hoje em dia vemos muitos homens, 

de diversas idades, a usar este tipo de acessórios, muitas vezes 

muito semelhantes aos usados pelas mulheres. Isto pode ter a ver 

com uma adaptação mais fácil a um corpo diferente, ou por outro 

lado o saber que se trata de um objecto fácil de remover do corpo, 

num menor compromisso com a aparência.  

 Estes aspectos físicos são importantes para a nossa 

abordagem, sendo que no desenvolvimento da colecção se 

pretende um foco nos aspectos femininos do vestuário, para então 

serem aplicados ao corpo do homem, oferecendo-os a este 

público. 
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O Homem Feminino 

 

A feminilidade é algo que já não pode ser reduzido a 

identificações sexuais. Na modernidade, muitos homens assumem 

já um à vontade com comportamentos femininos, o que seria 

considerado chocante há algumas décadas. O comportamento 

masculino tem evoluído lentamente em comparação com o da 

mulher, mas iniciou já um percurso. “A beleza e a atractividade 

feminina têm sido tradicionalmente subscritas à mulher. Mas há 

agora uma nova tendência na maneira como vemos o homem. 

(…) Rapazes bonitos e efeminados com traços delicados e que 

usam maquilhagem, têm cabelos compridos ou usam roupa de 

mulher têm sido cada vez mais populares na moda e entre os 

media (…)(Male Femininity). 39  Tendo em conta este novo 

panorama, devíamos encarar todo um novo grupo de 

consumidores, e perceber esta efeminização como um novo mote 

de masculinidade, tal como a partir dos anos 20 se percebeu a 

masculinização da mulher como um novo mote de feminilidade. 

Não existe qualquer factor ético que se oponha à nossa aceitação 

desta nova estética como sendo mais uma opção para o público 

masculino, sendo que uma vez que existe este público, ou nicho, 

poderão haver designers a trabalhar nele. 

                                                 

39 t.d. de: “(…)Pretty girly boys who have delicate features, wear make-up, have 
long hair or wear girls’ clothes are increasingly popular in fashion and media (...)” 
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O presente argumento resulta da abordagem aos temas 

tratados anteriormente - o homem feminino na história do vestuário 

e da moda e a maneira como essa feminilidade pode ou não 

manifestar-se. Defendendo os princípios do homem feminino e 

pretendendo representar a sua essência – o género feminino num 

corpo de homem – através da roupa, apresenta-se o seguinte 

conceito experimental: 

 

Desenvolvimento de uma colecção de roupa feminina para homem, 

aplicando o género feminino ao corpo masculino. 

 

 Tendo em conta que a feminilidade tem várias interpretações 

estéticas, são abordados temas de inspiração relevantes ao nosso 

projecto, como já foi referido. Pretendeu-se enfatizar os aspectos do 

vestuário que, através da nossa investigação, se mostram femininos, 

e construir as peças tendo em mente apenas o universo estético 

que é considerado feminino. 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

_________________Projecto________________ 
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Introdução à fase projectual 

 

 Tendo nos capítulos anteriores verificado os aspectos e 

características que separam a roupa para homem da roupa para 

mulher, chega a altura de definir uma ambiência estética para a 

colecção a ser desenvolvida. Como tem sido referido, pretende-se 

situar a roupa de homem num universo fantasioso, desprendido das 

exigências funcionais da cidade, e construir as peças de modo a 

que sejam lúdicas, interessantes ao nível visual, e marcadamente 

femininas. 

 São abordadas duas inspirações diferentes: primeiro, o deus 

Hermafrodito, da mitologia grega, como mote para a estética da 

colecção, partindo da história dos seus pais à forma como nasceu. 

As lendas contadas sobre estes deuses deram pistas formais para o 

design da colecção, ao mesmo tempo que os panejamentos 

associados à Grécia Antiga impulsionaram a manipulação de 

tecido. Por outro lado são abordados os arquétipos da feminilidade 

segundo Carl Jung, tendo em conta a relação do filho/mãe e a 

atracção e admiração que a segunda exerce sobre o primeiro, 

permitindo assim a definição dos coordenados propostos. 

 Introduz-se assim a fase projectual da investigação, partindo 

da inspiração até ao produto final, e demonstrando a 

representatividade da colecção e sua relação com as teorias 

anteriormente abordadas. 
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Ilustração 18 – Hermafrodito, Mármore, Cópia Romana do Século II A.C., 
Restaurada em 1619 por David Larique, Museu do Louvre 

Fonte: Ask, 
http://www.ask.com/wiki/File:Borghese_Hermaphroditus_Louvre_Ma231_n4.jpg?qs

rc=3044 
Acesso a 21 de Junho de 2011 
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Inspiração 

Mitologia Grega 

Afrodite 

 
“A esfera de influência de Afrodite é, de entre as dos outros deuses 

[gregos], a que é dada de modo mais directo e perceptível: a 
consumação da sexualidade e do prazer” (BURKERT, 1993: 300). Existem 
duas versões para a forma como nasceu: “ora fazem dela filha de Zeus e 
de Dione (…), ora uma filha de Úrano, cujos órgãos sexuais, cortados por 
Crono, caíram no mar e geraram a deusa, «a Mulher-nascida-das-
ondas»” (GRIMAL, 1951: 10). 

 

Deusa da beleza, existem diversas lendas à volta de Afrodite, 

relatando várias relações amorosas, apesar do seu casamento 

com Hefesto, e diversos castigos ordenados por si. De facto, muitos 

seres de má reputação foram considerados filhos de Afrodite. 

Os seus símbolos são os golfinhos, as rosas – suas flores favoritas 

– as conchas, os espelhos, e aves como os pardais, os cisnes e as 

pombas, que puxavam o seu carro (GRIMAL, 1951). 

 

Hermes 

 

“Hermes é o filho de Zeus e de Maia (…). Nasceu numa 

caverna, no cimo do monte Cilene, no Sul da Arcádia” (GRIMAL, 

1951, 223). Manifestou-se desde cedo como uma criança precoce, 

viajando sozinho e protegendo outros deuses, como contam as 

suas lendas. “Durante a noite ele levava a manada de gado da 

Tessália até à região de Olímpia, abate dois bois, apaga o seu 

rasto e gatinha de novo para o seu berço como um bebé de 

fraldas” (BURKERT, 1993: 309). 
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Hermes é o grande mensageiro dos deuses na mitologia grega 

e também um guia para o submundo. Um deus do Olimpo, é 

também o padroeiro das fronteiras e dos viajantes que as cruzam. 

No entanto, segundo Grimal “geralmente, nas lendas, Hermes 

aparece como uma personagem secundária, agente da 

divindade” (1951: 224), e mensageiro de Zeus que muito admirava 

as explorações do jovem deus. “A sua tarefa especial era conduzir 

as almas do submundo. (…) Protegia viajantes, comerciantes e 

ladrões” (The Mystica).40 

Para além de ser considerado como o inventor do fogo, outros 

símbolos de Hermes são a tartaruga, o galo e o cão, fiel, devoto e 

inteligente. Aparece muitas vezes representado com um cordeiro 

nos ombros, sendo que pode aparecer com barba (GRIMAL, 1951). 

Foi o criador de instrumentos como a lira ou a flauta de pan, que 

foram apreciados e comprados por Zeus. “É retratado com pés 

alados, usando um capacete também alado, e transportando um 

bastão, envolto por serpentes, como uma varinha mágica que 

simboliza iluminação espiritual” (The Mystica).41 

 

“Hermes, guiado pela beleza de Afrodite, apaixonou-se por ela, 

e quando ela não se permitiu a favores, ficou tremendamente 

abatido (…). Zeus teve pena dele, e quando Afrodite se estava a 

banhar no rio Aquileus enviou uma águia para que levasse uma 

sandália [sua] (…) e a desse a Hermes. Afrodite, ao procurá-la, 

encontrou-o que a amava, e assim ele, ao concretizar o seu desejo, 

                                                 

40 t.d. de: “(…)and his special task was conducting the souls of to the underworld. 
Hermes protected travelers, merchants, and thieves (...)” 
41 t.d. de: “(…)He is depicted with winged feet, wearing a winged helmet, and 
carrying the caduceus, a serpent-entwined, magic wand that symbolizes spiritual 
illumination. (...)” 
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como recompensa colocou a águia no céu” (Theoi Greek 

Mithology).42 

 

Hermafrodito 

 

“Hermafrodita, adj. E s. 2 m. Diz-se ao indivíduo (animal ou planta), 
que reúne em si os dois sexos” (MORAIS SILVA, 2002). 

 

Na biologia, um hermafrodita é uma planta ou animal que 

possui os órgãos reprodutivos de ambos os sexos, feminino e 

masculino. O nome foi adoptado do deus grego Hermafrodito, 

deus de dois sexos. Para alguns animais, como vários invertebrados, 

esta é uma condição normal, permitindo-lhes a reprodução 

podendo não ser necessário um parceiro sexual. Esta característica 

também é comum nos peixes, e também na maioria das plantas 

(DIAS DA SILVA, 2008). 

 

 Hermafrodito é o filho de dois sexos de Afrodite e Hermes 

(Mercúrio e Vénus na mitologia romana) e tem sido um símbolo da 

bissexualidade ou efeminação. Foi retratado na arte greco-romana 

como uma figura feminina com genitais masculinos. Segundo 

Grimal, Hermafrodito foi criado por ninfas nas florestas de Ida, na 

Frígia. Era muito belo e viajou pelo mundo. 

                                                 

42 t.d. de: “(…)Mercurius [Hermes] stirred by Venus’s [Aphrodite's] beauty, fell in 
love with her, and when she permitted no favours, became greatly downcast, as 
if in disgrace. Jove [Zeus] pitied him, and when Venus [Aphrodite] was bathing in 
the river Achelous he sent and eagle to take her sandal (...) and give it to 
Mercurius [Hermes]. Venus [Aphrodite], in seeking for it, came to him who loved 
her, and so he, on attaining his desire, as a reward put the eagle in the sky.(...)” 
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“(…)Um dia, encontrando-se na Caria, chegou ás margens 

dum lago maravilhosamente belo. A ninfa do lago, chamada 

Salmácis, apaixonou-se logo por ele. Fez-lhe propostas, mas o 

jovem recusou. Fingiu-se então resignada, mas escondeu-se 

enquanto o jovem, seduzido pela limpidez das águas, se despia e 

se lançava ao lago. Assim que o viu (…) à sua mercê, Salmácis 

alcançou-o e abraçou-se-lhe (…)” (Grimal, 1951: 223). 

Salmácis pediu aos deuses que o seu corpo nunca mais se 

separasse do seu amado. Então, os deuses uniram os dois corpos 

num ser de dois sexos. O jovem Hermafrodito fez também uma 

prece, para que quem se banhasse no lago fosse igualmente 

transformado (GRIMAL, 1951). 

 

“Nesta como noutras histórias mitológicas, não devemos supor que a 
ideia é baseada num facto, mas que a ideia deu origem à história, e 
assim recebida, como tal, um corpo concreto. A ideia em si mesma foi 
provavelmente derivada da veneração de Este pela natureza, onde 
encontramos não só compostos monstruosos de animais, mas também o 
dualismo peculiar que se manifesta na combinação do masculino e do 
feminino. Outros, no entanto, concebem que os hermafroditas eram 
sujeitos de representação artística em vez de veneração religiosa” (Theoi 
Greek Mithology).43 

                                                 

43 t.d. de: “(...)In this, as in other mythological stories, we must not suppose that 
the idea is based on a fact, but the idea gave rise to the tale, and thus received, 
as it were, a concrete body. The idea itself was probably derived from the 
worship of nature in the East, where we find not only monstrous compounds of 
animals, but also that peculiar kind of dualism which manifests itself in the 
combination of the male and female. Others, however, conceive that the 
hermaphrodites were subjects of artistic representation rather than of religious 
worship.(...)” 
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Arquétipos Femininos 

 
 Carl Jung (1875-1961) foi um pensador e médico suíço que se 

interessou pela psiquiatria e estudou o inconsciente humano 

influenciando novas áreas do pensamento e tornando-se o 

fundados da Psicologia Analítica, influenciando a filosofia, a 

psicologia e a religião. 

 Os arquétipos definidos por Jung são termos utilizados para 

designar o inconsciente colectivo, base da psique, estrutura 

imutável; uma espécie de património simbólico inerente a toda a 

humanidade. São formas preexistentes do inconsciente que 

determinam o psiquismo e provocam a representação simbólica 

que caracteriza o sonho, a arte e/ou a religião. 

 

“Um arquétipo é uma tendência nata a experienciar as coisas de 
certa maneira. (…) Não tem forma própria, mas actua como um 
‘princípio organizado’ nas coisas que vemos ou fazemos. Funciona da 
mesma forma que os instintos na teoria de Freud” (Personality Theories)44. 

 

Jung definiu-os como atributos tipicamente humanos, 

comuns a todos os fenómenos da vida. São assim considerados 

identidades biológicas (STEVENS, 1990). 

 Anima e animus, definem os arquétipos femininos e 

masculinos, respectivamente. Jung defendia que apesar de tanto 

o homem como a mulher possuírem ambos, desempenhavam o 

papel de apenas um, sendo que procuravam os arquétipos 

opostos no seu parceiro (JUNG, 1967). 

                                                 

44 t.d. de: “(…)An archetype is an unlearned tendency to experience things in a 
certain way. The archetype has no form of its own, but it acts as an "organizing 
principle" on the things we see or do. It works the way that instincts work in Freud's 

theory (...)” 
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“Jung refere a anima/animus em conjunto com a fase pré-natal da 
vida e também [com a fase da infância] (…) [sendo que] quando somos 
crianças pequenas, não temos sentido de masculino/feminino – apenas 
‘somos’, e estamos naturalmente a pensar e agir como os dois géneros 
juntos. Aprendemos que somos masculinos ou femininos pelos nossos 
ambientes (…)” (Hup Pages).45 

 
Podemos concluir que a teoria de Jung não só serve como 

mote e inspiração para os coordenados da colecção a propor, 

mas também defende os princípios da própria investigação. 

Os arquétipos têm sido sistematizados desde a sua definição 

por Jung, e usados na literatura e na mitologia, sendo muitas vezes 

associados a simbolismos e até personagens. Jung definiu diversas 

imagens ou figuras, que representam as várias disposições 

psicológicas dos seres humanos, como o herói, a bruxa, o monstro, 

o mago, entre outros. “Jung chama essas figuras de ‘imagens 

promordiais (…)’ pois elas representam formas que se tornaram 

ideias (…) universais e atemporais” (JUNG, 1967). 

As quatro figuras associadas ao lado feminino acabam por 

representar o percurso de vida de uma mulher, sendo elas a jovem, 

a mãe, a rainha e a velha sábia. Estas definições são usadas para 

delimitar a nossa colecção, definindo os coordenados, e sugerindo 

uma carga psicológica, associada à mulher, que veste o corpo do 

homem e representa o anima intrínseco à sua psicologia. Tratando-

se de uma colecção de moda, ou por outro lado, de vestuário, as 

                                                 

45 t.d. de: “(…)Jung mentions anima/animus in conjunction with the prenatal 
phase of life and also with the young child stage of life because - the latter stage 
mentioned because when we're small children, we have no sense of 
male/female - we just "are," and are naturally thinking and being as both genders 
together. We learn that we're male or female from our surroundings (...)” 
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definições são sujeitas a interpretações artísticas, combinadas com 

a inspiração mitológica anteriormente apresentada e com a 

criatividade intrínseca ao próprio projecto. 

 

A Jovem 

 

  A primeira figura feminina é a jovem que, segundo Hughes, 

define o desenvolvimento do ego. Trata-se de uma “mulher jovem, 

de coração puro, cheia de amor e curiosidade, que experimenta 

com a vida (…). Carrega as sementes de todos os potenciais: tudo 

é possível (…). Ela não se limita pelas necessidades ou crenças de 

outros” (HUGHES, 2000)46. Por esta razão, é também considerada 

uma virgem, que não necessita de ninguém para estar completa. 

O objectivo principal desta personagem é encontrar-se a si mesma 

para que possa passar à próxima fase. Emma Jung fala do 

conceito de virgem definindo-a como uma figura primordial no 

âmbito do anima, mostrando a sua presença em várias histórias do 

folclore, especificamente de uma virgem que se transforma em 

cisne. A autora refere seres como as sereias e as fadas para 

complementar a ideia de beleza e espiritualidade associada a 

esta característica psicológica (1967).  

 

 

 

 

                                                 

46 t.d.de: “(…) She is a young woman, pure of heart, full of love and curiosity, 
experimenting with life, trying new things and having new experiences. She 
carries the seeds of all potential: anything is possible and all possibilities are within 
her. She does not limit herself by the needs or beliefs of others. (...)” 
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A Mãe 

 

A figura de mãe surge nos arquétipos de Jung como uma 

entidade criativa, não querendo referir especificamente a altura 

em que a mulher tem filhos. Trata-se de uma actualização do ego 

em que a mulher se torna num ser que cria, passando a dedicar-se 

aos outros e a prestar atenção ao que se passa à sua volta. Trata-

se de todas as possibilidades de criação (HUGHES). Emma Jung 

mostra que “o criativo na mulher expressa-se bastante mais na vida 

que em obras, não apenas em sua função biológica como mãe, 

mas na configuração da vida como um todo” (1967: 34). 

 Claro que enquanto arquétipo, o conceito de mãe mostra-se 

igualmente intrínseco à nossa criação, e até ao nosso nascimento:  

 

“Tal como o rebento, acabado de ejectar da sua vagem, entra no 
mundo assegurado de que este tem solo, assim o bebé, expelido do 
útero, introduz-se à vida assumindo de que esta lhe vai provir com uma 
mãe; assim a mãe é à criança o que a ‘mãe natureza’ é para a semente: 
sem ela, pereceria” (STEVENS, 1990: 85).47 

 

Precisamos do arquétipo de mãe para nos nutrir e proteger, 

pelo que esta identidade tem o poder de nos abandonar e 

renegar. O seu propósito, de acordo com Hughes, será concretizar 

as ambições do arquétipo da jovem, transpondo-os para um 

panorama real. É nesta fase que se deixa de estar em primeiro 

plano e se inicia a maturação que dá início ao arquétipo seguinte. 

                                                 

47 t.d. de: “(…) Just as the seedling, newly ejected from its pod, enters the world in 
the assurance that it will contain soil, so the infnt, expelled from the womb, 
approaches life on the assumption that it will provide a mother; for the mother is 
to the child what ‘mother earth’ is to the seed: without her it would perish”. (...)” 
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A Rainha 

 

A rainha pode ser considerada como uma fase avançada do 

arquétipo da mãe, sendo que algumas vezes não é referida. A sua 

importância assenta no desenvolvimento do arquétipo anterior, na 

maneira como se interage com a criação e até mesmo no 

activismo social. Assim, há que haver um balanço positivo nos 

objectivos pessoais do indivíduo face a este arquétipo, uma vez 

que pode resultar numa crescente sede de poder.  

Hughes caracteriza este arquétipo como empreendedor: 

“trata-se de uma mulher a negociar a sua responsabilidade e 

poder, e revelando tudo o que aperfeiçoou e alcançou. Tem muito 

a ensinar, e continua envolvida de forma activa na sociedade, 

tanto directamente como através dos seus ensinamentos” (2000)48. 

Este arquétipo simboliza o poder feminino desde o âmbito 

profissional ao familiar, chegando à vida doméstica. Como vamos 

ver a seguir, o seu percurso resulta na última definição do anima: a 

velha sábia. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 t.d. de: “(…)This is a woman negotiating her responsibility and power and 
reveling in all that she has mastered and accomplished. She has much to teach 
and remains actively engaged in society, either directly or through her teachings. 
(...)” 
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A Velha Sábia 

 

A última etapa do anima é a velha sábia, definida por Hughes 

como a rendição do ego: “esta é uma mulher muito sábia, não 

mais focada nos outros, voltando as suas reflexões para si mesma, 

tal como fazia a jovem”.49 

As imagens familiares que temos desta figura traduzem-se na 

avó, ou na anciã sábia, à qual todos recorrem para se aconselhar. 

Apesar de não se desligar do mundo, lida com ele através da sua 

influência nos outros, e aprecia ser procurada para isto. “A mulher 

que falhou ao não aprender com a sua vida. Ela culpa uma 

sociedade que não respeita os seus idosos pelos seus falhanços e 

infelicidade. Como resultado ela isola-se e torna-se receosa” 

(Goddess Guide)50. Na sociedade contemporânea esta condição 

prende-se com o apego à juventude e resultante guerra com o 

envelhecer. 

No entanto, Hughes mostra que se o percurso destes 

arquétipos tiver sido equilibrado e saudável, a velha sábia terá em 

si uma jovem e uma mãe fortes. Para completar o ciclo será 

necessário saber dar o conhecimento, não perdendo a nossa 

conexão com a sabedoria da velhice. 

                                                 

49 t.d. de: “(…)This is a very wise woman, no longer focused on others she has 
turned her reflections inward, as the Maiden did.” (...) 
50 t.d. de: “(…)is the bitter, old woman who has failed to learn from her life. She 
blames all her failings and unhappiness on a society that no longer respects the 
elders. As a result she becomes increasingly isolated and fearful. (…)” 
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Inspiração____________________ 

(ver “inspiração 01”) 
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__________________Desdobrável 

(ver “inspiração 02”) 
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Desenvolvimento da Colecção 

 Silhueta, Cores, Materiais e Detalhes 

 

 Após a análise das inspirações seleccionadas, deu-se início 

ao desenvolvimento da colecção. Este processo, feito através de 

um scrap book (ver anexos), estudou diversas formas de aplicação 

das referidas inspirações ao corpo do homem, na exploração não 

só das silhuetas mas também dos detalhes. O pensamento de toda 

a colecção foi feito no seguimento do estudo feito, sendo os 

materiais, silhuetas, detalhes e cores consequência do mesmo. 

Apresenta-se de seguida a definição destas componentes, 

descrevendo a abordagem feita. 

 

 Tendo em conta os objectivos desta dissertação, a silhueta 

que condicionou as peças não fugiu às formas naturais do corpo 

masculino. Por essa razão, foi abordada uma silhueta simples, que 

não fosse demasiado distante do próprio corpo, mas que 

possibilitasse o uso dos materiais em prol da estética pretendida. 

Desta forma, a silhueta foi sempre bifurcada, fugindo do cliché 

associado ao homem feminino que usa saia ou vestido. Por outro 

lado, a pesquisa feita revelou que o homem revela mais pudor ao 

mostrar as pernas na sociedade contemporânea, enquanto antes 

do século XIX era ele que mostrava a sua forma, ficando atribuídas 

à mulher as formas mais cheias de vestuário. Assim, na colecção há 

um equilíbrio entre o revelar das pernas mas também a profusão 

de tecido em algumas partes inferiores. 
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 A demarcação da cintura do homem foi adoptada, e em 

certos casos houve ênfase nos ombros, equilibrando a concepção 

do que temos como silhueta masculina e feminina. Por outro lado 

houve uma tentativa de demarcar a genitália, numa comparação 

ao uso que a mulher tende a fazer do peito enquanto foco 

ornamental. Assim, ao mesmo tempo que as peças incutem status 

social pela sua riqueza, incutem também sexualidade ao corpo, 

revelando partes e assentando de determinada forma, tal como 

abordado por Laver na sua distinção de géneros no vestuário. 

 Uma vez que se trata de uma cápsula de peças exclusivas, 

cada coordenado tem uma silhueta trabalhada em torno do 

arquétipo que pretendemos representar. Assim, a silhueta não é 

algo de que partimos para as peças, mas sim um resultado do 

design destas, e das intenções inerentes ao mesmo, com o 

cuidado de não adulterar o corpo do homem ao ponto de o 

mascarar. Não se pretendeu nunca uma silhueta rígida, mas antes 

uma indefinição da mesma. 

 

 Ao nível das cores, como foi abordado na pesquisa histórica, 

ao homem foram conotadas, a partir do século XVIII, cores sóbrias 

e escuras, como o preto e o cinzento – facto que foi notado pela 

Male Dress Reform Party, anteriormente referida. Mais 

recentemente, cores fortes como o azul-escuro ou o vermelho são 

associadas muitas vezes à roupa para crianças ou adolescentes do 

sexo masculino. Assim, as escolhas para esta colecção foram os 

tons de pastel, suaves e delicados.  

 A partir desta definição, as cores basearam-se nas imagens 

de inspiração, tendo sido escolhidas aquelas do rio e seus reflexos, 
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inspiradas no rio de Salmácis (ilustração 25): o rio dourado com o 

reflexo do sol (ilustração 19), – e a cor de champanhe, uma versão 

suavizada do dourado - ou o rio verde do fim de tarde (ilustração 

23). Também os tons da natureza, como o verde e o rosa, foram 

primordiais. Estas cores são muitas vezes atribuídas à feminilidade, 

sendo referências directas à Mãe Natureza e ao lado sensível dos 

indivíduos.  

 

 Em relação aos materiais, foram abordadas tanto as 

características de brilho nos tecidos como as de opacidade. Assim, 

da mesma forma que com as cores, optou-se pelos materiais 

brilhantes e irisados, mas também pelos materiais transparentes. Isto 

resultou na escolha de cetins, tafetás, organza e chiffon changeant, 

sugeridos também pela conclusão de que as transparências e o 

revelar do corpo são características do vestuário da mulher. 

 As fibras da colecção são maioritariamente sintéticas, 

tornando possível a abordagem a uma colecção visualmente 

luxuosa inserida nos poucos recursos económicos disponíveis não só 

para esta colecção mas também no contexto económico actual. 

O chiffon changeant(materiais 1 e 2), feito com dois fios, de 

cores diferentes, tem propriedades de brilho muito particulares que 

fazem com que o tecido assuma tons diferentes dependendo do 

ângulo em que são vistos. Esta propriedade associa o material aos 

reflexos da água e ao mesmo tempo à sua ondulação, efeito que 

resulta do peso do tecido e da forma como este pode ser 

trabalhado. Por outro lado, a sua transparência contrapõe-se ao 

pudor que o homem tem ao vestir-se, e possibilitando manter 
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visíveis algumas partes do seu corpo, como o peito, costas e pernas, 

que geralmente são cobertos com a roupa. 

Na continuação dos materiais transparentes foi usada 

também a organza craquelê (material 3), que ao mesmo tempo 

que assume um nível de opacidade mínimo permite também a 

execução de formas interessantes na manipulação do tecido. Este 

tecido foi escolhido para ser usado numa peça com propriedades 

mais mórficas e que se desligasse um pouco da estética da 

colecção mas que também a equilibrasse, de modo a quebrar a 

monotonia e obter contrastes de cor. O efeito craquelê quebra os 

brilhos do tecido em movimentos e assemelha-se ao movimento 

turvo da água. 

Ao nível dos tecidos opacos, voltamos a referir o cetim e o 

tafetá. O cetim, geralmente utilizado em vestuário de senhora, 

particularmente para peças mais formais, apresenta um alto nível 

de brilho, que complementa o chiffon changeant. Para esta 

colecção foi usado um cetim duchesse (material 4), mais grosso e 

mais pesado, para permitir uma ênfase da silhueta do corpo do 

homem na construção de peças mais rígidas, e ao mesmo tempo 

remeter à textura das conchas e dos búzios, símbolo de Afrodite. 

Foi ainda utilizado um outro cetim, também ele bastante pesado e 

com efeito changeant (material 5), para ser aplicado como base 

sobre as transparências, de modo a suportar os efeitos drapeados. 

Já no caso do tafetá escolhido, também ele changeant 

(material 6), trata-se de um tecido que foi muito usado em vestidos 

de senhora até ao século XIX e é hoje em dia usado, também, 

para roupa formal. No vestuário de homem, este tecido encontra-

se, de forma geral, usado como forro, na sua versão mais barata – 
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o tafetá de forro. Este material, tal como a organza, permite a 

construção de formas e exploração de detalhes integrados na 

própria peça. 

Por fim mencionamos o tecido escolhido como forro, um 

tafetá changeant (material 7) que assume tons semelhantes a um 

dos chiffons seleccionados. A escolha deste tecido para o uso em 

forro deveu-se à intenção de dar continuação à sofisticação das 

peças também no interior, mantendo a preocupação estética no 

todo da peça. 

 

Finalmente, referimos os detalhes usados na colecção. 

Tratando-se já o design de uma abordagem muito orgânica da 

roupa, no qual foram desenvolvidos drapeados, pregas e outras 

manipulações no próprio tecido, os detalhes acrescidos foram 

reduzidos ao bordado de pedras vidradas e espelhadas. Este 

bordado caracteriza-se pela ornamentação de algumas das 

peças, com pedras cosidas à mão, por vezes na totalidade da 

peça, outras vezes em partes focadas. Estas pedras remetem para 

a textura do fundo dos rios, – aos seixos - numa continuação da 

inspiração da forma para o detalhe, e pretendem ornamentar 

profusamente as peças, brincando com áreas de brilho, 

emoldurando partes, e trabalhando texturas. 

As únicas passamanarias utilizadas foram fechos, botões e 

colchetes, sendo que apenas os botões interferem no design das 

peças onde foram aplicados. O botão escolhido foi um botão de 

pé, esférico, e transparente. A aparência desta passamanaria 

remete para as gotas de orvalho caídas sobre as rosas (ilustração 

24), tal como se podem ver nas imagens de inspiração recolhidas. 
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Terminamos assim a análise geral da colecção, procedendo 

à descrição de cada coordenado, por peça, de forma a explicar 

a aplicação de todo o design e a forma como este respondeu 

tanto à inspiração como às diferenças analisadas em relação ao 

vestuário de homem e de mulher. Frisamos mais uma vez que o 

carácter estético nesta colecção é primordial, abordando um 

universo específico, com conotações femininas, na aplicação 

daquilo que é a concepção do vestuário para mulher. 
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Ficha de Materiais 

 

 

 

 

 

Materiais 1 (2 cores) e 2 - Chiffon changeant acrílico 

 

 

 

 

 

 

Material 3 - Organza craquelê de poliéster 

 

 

 

 

 

 

Materiais 4 e 5 - Cetim duchesse acrílico e cetim changeant acrílico 

 

 

 

 

 

Materiais 6 e 7 - Tafetá changeant (ambos acrílicos)  
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____________Colecção “Anima” 

(ver “ilustração”) 
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Primeiro Coordenado: A Jovem 

 

 A jovem, tal como definida por Jung, representa a primeira 

fase da psicologia feminina, aquela em que se lida com todas as 

possibilidades e a associação à virgindade. No fundo, a uma tela 

limpa ou até mesmo a um embrião. Assim, o primeiro coordenado 

é composto por um body e por um casaco. 

 O body, de silhueta justa ao corpo, é feito de cetim duchesse 

cor de pérola, e pensado com a linguagem de uma peça de 

roupa interior feminina. Pretende revelar o corpo ao máximo 

deixando à mostra o peito, as costas, as pernas e ainda a parte 

inferior das nádegas. O decote frontal é em bico e o das costas é 

redondo. Apresenta na frente um corte na zona pélvica que 

pretende emoldurar a genitália masculina. 

Tem ainda um drapeado sobre o decote, feito através de 

pregas que simbolizam a ondulação do rio, sendo este construído 

com chiffon changeant cor de champanhe. Esta parte é removível, 

estando presa com 2 botões em cada lado. Decidiu-se que este 

drapeado fosse removível de modo a permitir um desnudar ainda 

maior do corpo, e uma coordenação mais fácil com a peça que 

acompanha o body neste coordenado. Ao nível da simbologia, 

este drapeado representa o abraço de Salmácis que a uniu a 

Hermafrodito, envolvendo o pescoço. 

A decoração com as pedras, nesta peça, foi contida, de 

modo a manter a peça limpa e ligada ao arquétipo respectivo. 

Debruaram-se os decotes, e delinearam-se as linhas do corpo, mais 

especificamente a linha do centro frente, as laterais e a cintura, 

enfatizando a morfologia humana e a transformação do corpo 
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através de Salmácis, simbolicamente. Emoldurou-se também a 

genitália, cosendo as pedras no corte feita nessa área. 

O casaco foi desenvolvido através de draping e apresenta 

uma forma instável e indefinida, assemelhando-se a uma concha 

ou a uma carapaça. Simbolicamente, remete para a simbologia 

referida de Afrodite, e vem tornar a silhueta deste coordenado 

mais próxima ao âmbito da colecção. Esta peça é feita de 

organza craquelê dourada, com nuances de cor de caramelo, e 

acaba por simbolizar a fase embrionária da jovem, enquanto 

pesquisa interior e desenvolvimento da parte psíquica feminina, ao 

mesmo tempo que define uma aura dourada em torno do body 

que interpreta o gerar do corpo ambíguo de Hermafrodito nas 

águas do rio de Salmácis. Ao nível da forma, é uma peça que 

enfatiza os ombros, sendo no entanto construída com volumes 

exagerados associados ao design de roupa feminina, como as 

mangas de efeito balão e a gola alta e revirada. 

(ver “desenhos planos a jovem”) 
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Segundo coordenado: A mãe 
 

 A mãe, segundo Carl Jung, define o início da fase 

empreendedora da psicologia feminina, enquanto criação, de um 

modo geral. Há uma associação óbvia à Mãe Natureza, a qual 

delimitou o design deste coordenado, fazendo a ponte deste 

arquétipo com a parte mitológica da inspiração. Assim, houve o 

cuidado de que tanto a blusa como os calções que compõem 

este coordenado fossem orgânicos e remetessem para formas 

vegetalistas e animais, tal como as rosas e as aves (ilustração 20) 

de Afrodite e até mesmo o rio de Salmácis. A estética deste 

coordenado pretende aproximar-nos da acção da terra enquanto 

geradora da flora e fauna, e ao lado artístico da faceta 

empreendedora na mulher, passível de representar através do 

design nesta colecção. 

 A blusa, feita de chiffon changeant cor-de-rosa com reflexos 

verdes, é cortada na cintura, demarcando esta parte do corpo. O 

seu design remete tanto para as pétalas das rosas como 

principalmente para as asas de aves, representadas no drapeado 

desenvolvido na frente da peça. O decote desta é fechado, mas 

deixa ainda o peito visível à transparência num corte em V, – 

envolto num emoldurar do peito - levando um decote com a 

mesma configuração para as costas, onde a peça fecha com 

brides, que são geralmente usadas em vestuário de mulher, e 

botões que nos remetem para o orvalho caído nas flores. Ainda nas 

costas surge uma capa pregueada, que equilibra o design na 

frente enquanto simboliza o rasto deixado pela personagem 

psicológica através das suas acções e criações. 
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 As mangas, cortadas pelo cotovelo, são ornamentadas por 

aplicações de tecido na parte dos ombros, que dão continuação 

ao drapeado frontal, enfatizando a estrutura óssea masculina e 

efeminizando a peça pelo seu design, remetendo da mesma 

forma para a sobreposição das pétalas nas rosas. De forma geral, 

através dos brilhos, somos remetidos ao rio, tal como no primeiro 

coordenado. 

 Os calções, por sua vez, são feitos de tafetá changeant 

verde com reflexos dourados. São de cintura subida, rematando a 

peça superior, e cortados abaixo das nádegas, deixando a 

totalidade das pernas descobertas. A parte frontal é toda 

trabalhada em redor da zona púbica, com rosas feitas através de 

pontos de mão no próprio tecido. Estas rosas são terminadas em 

pregas em todos os cortes frontais, como nas laterais, no cós e no 

corte da zona genital. O organicismo desta peça remete 

directamente para o sistema reprodutor da mulher, numa analogia 

feita à Mãe Natureza, completando a simbologia do coordenado 

relativamente ao arquétipo da Mãe.  

 Nas costas, o design dos calções é limpo, sendo que apenas 

as pinças foram rodadas para o centro horizontal e transformadas 

em pregas, equilibrando o organicismo frontal da peça. A 

totalidade dos calções é coberta, nas costas, pela capa da blusa. 

 Ao nível ornamental, foram cosidas pedras no centro das 

rosas, apenas para seguir a linguagem estética do resto dos 

coordenados e fazer a ligação com os mesmos. 

(ver “desenhos planos a mãe”) 
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Terceiro Coordenado: A Rainha 
 

 Sendo que a Rainha se manifesta como uma fase avançada 

da Mãe, no auge do activismo pessoal, social e profissional, trata-

se de uma exaltação de poder que, no coordenado, foi associada 

a uma exaltação estética. 

 Se no coordenado anterior a capa da blusa simboliza o rasto 

deixado pelas acções da personagem, neste coordenado a 

quantidade de tecido usado remete para toda a acção que se 

passa nesta fase psicológica, na vida de uma mulher ou de um 

homem. Assim, há uma associação ao vestido de noiva, ao nível 

estético, compondo o coordenado por duas peças: um macacão 

e um body corpete. 

 O macacão é feito de chiffon changeant em duas cores: o 

primeiro é cor-de-rosa com reflexos verdes e o segundo é cor-de-

champanhe com reflexos brancos e castanhos. A parte superior da 

peça é feita de um molde semi-geométrico, com mangas kimono 

e gola muito subida, da qual é possível fazer um capuz. Isto 

estabelece uma ligação ao véu de um vestido de noiva e também 

ao casaco do primeiro coordenado. As mangas são franzidas na 

zona do cotovelo, criando um efeito de balão e estabelecendo a 

mesma ligação ao primeiro coordenado. Toda a parte da gola 

pode drapear de várias formas, e sendo esta forrada com o tecido 

noutro tom e podendo assumir formas circulares, permite a ilusão 

dos efeitos radiais da água. 

 A parte inferior é construída com os dois tons de tecido. Na 

frente de cada perna está um painel cor de champanhe, franzido 

horizontalmente na zona da pélvis, que faz ligação com a peça a 
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colocar por cima – o body corpete – e cria um efeito de cascata 

ao longo da perna. O resto da perna é construído com o tecido 

cor-de-rosa, sendo que atrás há um corte onde é inserido um semi-

círculo também cor de champanhe, que resulta na cauda, isto em 

cada perna. Na união deste semi-círculo, ao centro, é cosida uma 

bride que permite recolher o tecido até á cintura – onde são 

cosidas duas tiras – de modo a criar, novamente, o efeito de 

cascata, que complementa o efeito frontal da peça ao mesmo 

tempo que incute e exaltação estética e de luxúria, na cauda que 

arrasta e apresenta os reflexos inspirados no rio. Esta peça é 

construída com a intenção de lembrar a água e os seus 

movimentos, produzindo efeitos orgânicos que nos remetem 

novamente para a produtividade implícita ao arquétipo em 

questão. 

 A peça exterior, o body corpete, é feita no cetim duchesse 

de tom pérola, e é estruturada com barbas de baleia, para 

enfatizar a forma do corpo masculino. A peça é cortada abaixo 

do peito, com um decote recto, sendo que nas costas surgem 

duas virolas que nos remetem para as aves. A parte inferior da 

peça é cortada abaixo das nádegas. 

 A parte frontal é ornamentada com dois cortes, onde são 

inseridos drapeados. Num superior, é montado um efeito de asas, 

emoldurado pelo cetim, e no inferior é construído um arco à volta 

dos genitais, no qual é drapeado um efeito de água em 

movimento. Para estes drapeados foi usado o chiffon changeant 

cor de champanhe. O drapeado inferior permite uma leitura 

contínua para os painéis franzidos do macacão, sendo que todo o 



 

 

99 

movimento da peça se produz em redor dos genitais, remetendo à 

transformação sexual de Hermafrodito. 

 Por fim, toda a peça é ornamentada com pedras vidradas, 

que envolvem os drapeados frontais e cobrem as virolas das costas. 

A zona púbica é deixada lisa, tal como a parte do rabo, onde a 

peça é cortada de forma a complementar a parte da frente ao 

mesmo tempo que revela a forma do corpo. 

(ver “desenhos planos a rainha 01”, 
“desenhos planos a rainha 02” e “desenhos 
planos a rainha 03”) 
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Quarto Coodenado: A Velha Sábia 
 

 Para representar a última fase do anima, existem no 

coordenado tanto simbologias físicas como simbologias 

psicológicas. Mantendo a linguagem da morfologia corporal que 

se transforma, equiparada ao organicismo da natureza, o último 

coordenado é composto por um macacão feito de cetim e de 

chiffon changeant. A intenção foi que este coordenado fosse o 

mais pesado, a nível de cor e forma, fechando a colecção e o 

ciclo dos arquétipos de Jung. 

 As inspirações principais para o design foram o envelhecer 

natural do corpo, no enrugar da pele, e o voltar das atenções para 

a própria pessoa nesta fase psicológica, como definido por Hughes 

na análise que fizemos anteriormente sobre os arquétipos. 

 Assim, a parte superior da peça é cintada, sendo que na 

parte frontal se construiu um drapeado radial, feito de chiffon 

changeant verde, na configuração de asas, mas que assume 

também a estética das pregas da pele humana envelhecida. 

Tendo um decote em V na frente, nas costas surge uma capa 

pregueada de chiffon cor-de-rosa com reflexos verdes, do encaixe 

arredondado, que recolhe na frente, num corte situado na zona 

pélvica, também em forma de V, e onde também pregueia. Assim, 

a capa sai de trás para a frente, representando o simbolismo 

definido por Hughes – a personagem volta a sua atenção para si 

mesma – ao mesmo tempo que dá seguimento ao design da capa 

do coordenado da Mãe. Sobre a capa, nas costas, é feita uma 

prega que continua a configuração desta, com o mesmo tecido. 

Toda esta construção de chiffon é feita sobre uma base cintada 
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de cetim changeant verde com reflexos cor-de-rosa, base esta 

que é visível na moldura que rodeia o drapeado frontal e se 

prolonga nas alsas, ligando ao corte das costas. Esta moldura 

prossegue num cinto que envolve a cintura nas costas, e acaba 

por definir o corpo do homem sob todo o trabalho de tecido feito 

por cima da base, que termina numa linha horizontal na zona 

pélvica. 

 A parte inferior são umas calças saruel, que representam o 

descair da pele envelhecida e dão continuidade à ilusão de uma 

peça que não parece bifurcada mas o é. Na frente, tem um 

encaixe de tecido cor-de-rosa com reflexos verdes, sendo que 

toda a parte inferior é feita de chiffon changeant, em que o 

restante a descrever é de cor verde. Este encaixe franze no centro 

do corte horizontal onde une com a parte de cima, e dá 

continuidade à forma criada pela capa recolhida na frente, 

criando a estética da cascata e também do rasto deixado pela 

aprendizagem vivida pela velha sábia, tal como nas descrições do 

arquétipo. Atrás, a parte inferior é toda franzida no encaixe, 

equilibrando a parte da frente. 

 Ao nível da ornamentação, toda a moldura que envolve a 

peça, incluindo o encaixe e o cós das costas, são decorados com 

pedras vidradas de cor verde e rosa, criando formas de flores em 

torno da peça. Este bordado enfatiza não só as partes da peça 

como também o corpo masculino para o qual é feita. 

(ver “desenhos planos a velha sábia”) 
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Styling e Produção Fotográfica 

 

 Após terminada a colecção, surgiu a necessidade de a 

fotografar em modelos adequados à sua estética, num local que 

nos remetesse para as temáticas da investigação, e com o devido 

styling. Encontraram-se quatro modelos com rostos andróginos, 

com uma estrutura óssea vincada, nos quais se apresenta um 

balanço entre movimentos corporais femininos numa estrutura 

óssea obviamente masculina. Optou-se por escolher este tipo de 

modelos para complementar a colecção naquilo que é a beleza 

do homem no feminino e chegar à estética pretendida para 

defender este tipo de beleza, no todo, exaltando o potencial do 

homem feminino enquanto imagem. 

 É claro que a ênfase dada à roupa enquanto factor de 

efeminização do homem foi tomada como a mais importante, 

sendo que o restante styling foi complementar, mas também 

cuidado para deixar a roupa ser o foco principal. Assim, apesar de 

na nossa pesquisa termos concluído que os acessórios compõem 

uma grande parte do uso que a mulher faz da moda, no nosso 

styling não foram incluídas jóias nem bijutarias. As roupas foram 

deixadas sozinhas no corpo, sendo que elas próprias já assumem 

um carácter decorativo suficiente para a profusão pretendida. 

Para além disso, todo o styling foi criado de forma a não nos 

aproximarmos da estética dos travestis, sendo que a feminilidade 

que pretendemos atingir desde o início não é uma forçada através 

de artifícios mas sim uma que seja natural ao homem, que 

transpareça de uma forma mais emocional através da roupa. 
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 Ao nível do calçado, uma vez que este não foi produzido de 

propósito para a colecção, houve uma necessidade de recorrer a 

um patrocínio, fornecido pela marca Foreva. Os modelos 

escolhidos foram de senhora, com a intenção não só de dar 

continuação à nossa temática mas também na prova de que 

muitos dos modelos disponíveis para senhora no mercado podem 

ser adaptados ao pé do homem e até mesmo ao seu estilo – sendo 

que alguns dos modelos escolhidos podem ser vistos como unisexo, 

apesar de não existir calçado semelhante para homem na maioria 

das lojas em Portugal. No entanto, todos os modelos usados foram 

rasos. 

 Para o primeiro coordenado foram escolhidas umas 

sandálias castanhas, rasas, de enfiar entre os dedos, que são 

seguras ao pé por uma pulseira no tornozelo, decorada com 

missangas castanhas e douradas (ilustração 33). Este calçado 

acaba por simbolizar a união de Hermafrodito a Salmácis e 

também o aprisionar dos corpos um no outro. 

 No segundo coordenado foram usadas umas sandálias 

também de enfiar entre os dedos, beges, decoradas com folhos 

(ilustração 34) que nos remetem para o organicismo referido e, ao 

mesmo tempo, se assemelham visualmente aos calções do mesmo 

coordenado. 

 Já no terceiro coordenado optou-se por um modelo de 

sandália romana, na continuação da mitologia grega (ilustração 

35) – visto que os gregos usavam um modelo semelhante de 

calçado – sendo elas feitas de tiras com diferentes cores e padrões, 

especificamente a imitação de pele de cobra.  
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 Por fim, no quarto coordenado, optou-se por um modelo 

mais simples, uma vez que a peça em questão é mais trabalhada. 

O modelo é bege, com tiras que envolvem o corpo do pé 

(ilustração 36). Estilisticamente, coaduna-se tanto com as sandálias 

romanas de tiras, pelo modelo, como com as sandálias de folhos, 

pela cor. 

 Em relação à maquilhagem, evitou-se o uso de cor, 

mantendo toda a pele o mais natural possível. Apenas se 

intensificaram os pontos luminosos da cara, como os canais 

lacrimais, as maçãs do rosto e as sobrancelhas. O que se 

pretendeu foi uniformizar o rosto e enfatizar a estrutura óssea dos 

modelos. 

 Ao nível do cabelo, optou-se por uniformizar os cortes 

diferentes dos quatro modelos, puxando o cabelo para trás e 

assumindo um estilo mais rígido e masculino, para contrabalançar 

a roupa e, como já foi mencionado, garantir que fosse esta a 

transparecer maior feminilidade no conjunto total do look. 

 Em relação ao espaço, foi escolhido o Palácio Foz, nos 

Restauradores, como local para a sessão fotográfica. Este palácio 

setecentista apresenta uma decoração do período Barroco em 

que, segundo a nossa análise histórica, o homem se começou a 

desligar do seu lado feminino. Foi então lógico colocar as peças no 

mesmo ambiente a partir do qual o vestuário assumiu estéticas 

diferentes perante os géneros. Assim, não só as peças demonstram 

uma visão do que o vestuário demi-couture poderia ser para o 

homem como também são envolvidas por um ambiente 

igualmente luxuoso e ornamentado. 
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Ilustrações 34, 35, 36 e 37 – Sapatos utilizados na sessão fotográfica (empréstimo 
pela marca Foreva) 
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Anima 

 

Concluída a concepção da colecção definida, ao nível 

teórico e prático, passamos à mostra dos resultados. Apresentamos 

assim as fotografias da colecção, naquilo que é a imagem que se 

pretendeu criar: a beleza feminina, natural num homem, que é 

enfatizada através da roupa.  
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Ilustração 38 – Fotografia dos coordenados da colecção “Anima” 
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Ilustração 39 – Fotografia do coordenado “A Jovem” 
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Ilustração 40 – Fotografia do coordenado “A Jovem” 
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Ilustrações 41 e 42 – Fotografias do coordenado “A Jovem” 
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Ilustração 43 – Fotografia do coordenado “A Mãe” 
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Ilustrações 44 e 45 – Fotografias do coordenado “A Mãe” 
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Ilustração 46 – Fotografia do coordenado “A Rainha” 
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Ilustrações 47 e 48 – Fotografias do coordenado “A Rainha” 
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Ilustração 49 – Fotografia do coordenado “A Velha Sábia” 
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Ilustrações 50 e 51 – Fotografias do coordenado “A Velha Sábia” 
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Conclusões Gerais 

 
 É claro que a sociedade tem manifestado a necessidade de 

definir papéis em vários sentidos: sociais, sexuais, profissionais, entre 

outros. Dentro destas definições, o homem e a mulher têm sido 

colocados de maneira diferente, e historicamente, como 

observámos, a mulher procurou adoptar os papéis do homem, por 

vezes por necessidade, outras vezes com o intuito de se emancipar 

socialmente. Hoje em dia, é claro que à mulher deve ser 

concedido esse direito, independentemente de estudos factuais 

que possam ser feitos acerca das capacidades inerentes a cada 

sexo, sejam elas maiores ou menores.  

 Dentro desta lógica, os autores e teorias abordados durante 

esta investigação entram em concordância ao concluir que a 

moda é definida muitas vezes por uma fronteira que, na sociedade 

ocidental contemporânea, é fomentada pela homofobia e pela 

renegação da feminilidade por parte do homem. No seguimento 

destes conhecimentos, podemos reflectir no porquê da facilidade 

em que a mulher tem em adoptar a roupa de homem e o inverso 

levanta críticas e dificuldades. 

 Averiguou-se, assim, que as razões que levaram a mulher a 

adoptar a roupa de homem foram, principalmente, de factor 

social e de conforto. Não só a mulher precisou de vestir a roupa do 

homem para se emancipar socialmente como na altura em que 

começa a trabalhar e a praticar desporto, teve de recorrer à 

practicidade da roupa masculina. Isto é lógico, uma vez que eram 

apenas os homens a praticar estas actividades, logo a roupa que 

estava pensada para tal era adaptada e associada ao homem. 
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Assim, a mulher adoptou o vestuário masculino por razões que se 

relacionam com os seus direitos e busca de igualdade, naquilo que 

era uma sociedade em que o poder se concentrava apenas no 

homem. A adopção de tal vestuário é assim associada ao 

positivismo e a valores éticos indubitavelmente correctos, com 

base nos direitos de igualdade. 

 Quando pensamos no homem e na adopção da roupa 

feminina, o panorama é diferente, quiçá inverso. Se hoje uma 

mulher de fato representa poder e até mesmo feminilidade, 

relembramos que a razão pela qual o homem abandonou a 

feminilidade, a maquilhagem, o ornamento, a roupa profusamente 

trabalhada e colorida, foi por estas características estarem 

associadas à aristocracia e ao frívolo, que foram abandonados em 

prol do citadino, e de valores republicanos associados a uma 

estética austera e sóbria. É então natural que, no seguimento das 

heranças sociais, ainda associemos o feminino, especificamente no 

homem, a uma posição social e intelectual inferior. O homem 

feminino, consequentemente, estará associado à apropriação de 

valores não adequados a um género ou até a uma sociedade 

contemporânea, resultando na possibilidade de chacota sexual e 

à falta de aceitação social. No entanto, conclui-se também que o 

género não é naturalmente ligado ao sexo, sendo o primeiro uma 

condição social associada ao último. 

 Estas questões são tangentes à função verdadeira da roupa 

e do seu design, ao questionarmos o porquê do ornamento no 

vestuário, ou o uso que se faz dele para sexualizar ou embelezar o 

corpo, quando na verdade as normas sociais implícitas ao 

vestuário, que muitas vezes temos como naturais, são de cariz 
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muito mais representativo de uma posição ou situação social, seja 

ela formal ou casual. No entanto, se analisarmos o vestuário e a 

moda de um prisma mais moderno, não só concluímos que é 

possível mascarar a nossa posição social através do que vestimos 

como também representar a personalidade de cada indivíduo. Na 

sociedade actual, será mais relevante uniformizar camadas e 

definir pertenças ou deixar cada indivíduo mostrar a sua 

identidade através do seu vestuário? Até que ponto o conforto 

está mais associado a uma vertente ou a outra? 

 Passamos assim às questões de conforto. É evidente que a 

roupa masculina tem sido associada ao conforto, razão pela qual 

a roupa de desporto ou casual é muitas vezes derivada do design 

de moda masculina. Esta é decerto outra razão pela qual nos 

sentimos mais confortáveis, enquanto sociedade, com a 

generalização de uma estética masculina. Aliás, não só em termos 

de conforto como até mesmo em termos de estética, não 

esquecendo que em situações formais, tal como acontecia no 

século XIX, cabe à mulher o papel de revelar a sua posição social, 

e igualmente de um seu companheiro, através do que veste, 

enquanto o código formal do homem se resume, ainda, ao fato. 

Situações como eventos de passadeira vermelha são exemplos 

fáceis de associar a este facto. Da mesma forma, também nestas 

situações se observa a grande variedade de design de moda feito 

para senhora versus o design de moda feito para homem. 

No entanto, já várias mulheres usaram calças e até fato em 

tais eventos, mas ainda não vimos um homem a usar uma peça 

longa com cauda na passadeira vermelha, por exemplo. Este 

facto pode estar relacionado tanto com razões de conforto, como 
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de inserção social e até mesmo de normas associadas ao vestuário. 

A razão pela qual não devem ser quebradas, no entanto, pode ser 

sujeita a debate, e no entanto quem deveria ter a última palavra, 

numa sociedade em que a liberdade de expressão é permitida, 

seria o usuário enquanto indivíduo, se é que temos a moda como 

uma forma de expressão. No entanto, visto a formatação social ser 

já parte integrada da maneira como percepcionamos a roupa, e 

visto que o homem não é jamais formatado a pensar na 

feminilidade como uma opção a tomar ao nível estético, e até 

mesmo emocional, não é provável que tal contorno se manifeste 

na moda nos próximos anos, apesar da evolução na mentalidade 

do homem que se tem dado, e a qual analisámos. Isto culmina no 

facto de o homem não ser educado a ter preocupações tão 

vincadas com a sua roupa como a mulher, e muito menos tendo-a 

em consideração como uma imposição pessoal, artística e 

emocional na sociedade. Ao manifestar preocupações no seu 

vestuário, é muito mais comum, como analisámos, e 

consequentemente ao dandy, procurar pequenos apontamentos 

de luxo como a qualidade dos tecidos e a perfeição do corte e da 

confecção. 

Por fim, no seguimento da inovação na moda 

comparativamente àquilo que é um clássico, o fato manifesta-se 

como um clássico independentemente de ser feito para a mulher 

ou para o homem, enquanto o homem feminino se manifesta 

ainda através de tendências efémeras ao longo do tempo.  

Numa nota final sobre a questão do conforto abordamos os 

princípios da Male Dress Reform Party, que acusaram o desconforto 

consequente da roupa de trabalho masculina. Por outro lado, 
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encontramos este tipo de vestuário como mais prático para a 

mulher ao esta se libertar do vestuário pesado e excessivo na 

viragem do século XIX. No entanto, claro que enquanto a mulher 

evoluiu para outras estéticas, notámos que a do homem se 

manteve, de forma geral, estanque. Isto relativiza os conceitos de 

conforto que, como já vimos, não só dependem de pessoa para 

pessoa, ou de época para época, como também de um equilíbrio 

entre conforto psicológico e físico. 

Passamos agora aos temas da beleza e da utilidade. É claro 

que associamos certos tipos de beleza a cada género, estando isso 

implícito na nossa cultura. Sabemos que a beleza feminina usa 

muitos mais artifícios, se é que assim se podem chamar, como a 

maquilhagem, a ornamentação através de acessórios e uma 

grande preocupação com a moda, que varia consoante 

tendências de estação para estação. Já a beleza masculina está 

associada a um visual mais limpo, muito mais próximo do que é a 

beleza dita natural. Pode-se assim colocar em questão o porque 

de mascarar tal beleza, questão colocada pela própria Chanel ao 

denominar o New Look de Dior como uma forma de travestismo. 

Para atingir uma beleza feminina, o homem teria de dedicar mais 

tempo à sua imagem, tornando-se num consumidor muito mais 

completo ao nível da moda e estética e, assim, contornando a sua 

tendência social. É claro que os níveis de praticidade e utilidade na 

moda de cada género diferem muito, sendo que a posição do 

homem se mostra mais confortável e fácil para este consumidor. 

Levanta-se assim a questão social de até que ponto se veste a 

mulher para si, para os homens ou para as outras mulheres, e até 

que ponto este comportamento se mostra como útil e porquê, e 
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de que forma se pode manifestar no homem, feminino ou 

masculino.  

Por outro lado, se na modernidade existe uma definição de 

beleza para cada género, notámos que antes do século XIX o 

ideal de beleza era homogéneo, numa representatividade não só 

estética mas também social. 

Chegamos assim ao foco central da nossa investigação: as 

predisposições sociais, pessoais ou artísticas que envolvem o 

desenvolvimento do homem feminino, seja enquanto público ou 

nicho. Dado que várias inovações e tendências de moda para 

mulher dependem da adopção de elementos ou até mesmo do 

vestuário completo masculino, devemos ter em conta que o 

inverso possa também ser válido, enquanto exploração artística, 

principalmente e num primeiro plano, e posteriormente enquanto 

evolução social. Trata-se de abordar ou percepcionar a moda de 

diversos pontos de vista, numa sociedade em que as mutações e 

cruzamento de ideias podem levar a universos criativos diferentes, 

não só na moda como também nas outras áreas. Assim, o homem 

feminino deve ser tido em conta não como uma generalização de 

um novo tipo de masculinidade mas como mais uma opção 

oferecida a um público cada vez mais composto por pequenos 

nichos. 

Como vestir então o homem feminino? Tendo em conta que 

os designers de moda trabalham tendo como base o corpo 

humano, é este que deve ser considerado. É claro que a maneira 

como o vestuário assenta num corpo depende do mesmo, tal 

como as silhuetas, pelo que o próprio design é estudado de 

acordo com faixas etárias e tipos de fisionomia. A masculinidade 
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pode até mesmo ser destacada através do uso da estética 

feminina, através de contrastes. O homem feminino, no entanto, 

pode não ser apenas um tipo de corpo, andrógino ou não, ou um 

tipo psicológico. Para além de ser um nicho, não significa que tais 

pessoas se queiram manifestar através do vestuário. Assim, esta 

dissertação representou uma predisposição física e psicológica na 

adopção da roupa feminina e diferenciou a todos os níveis os seus 

resultados daquilo que é o travestismo. Vestir o homem feminino 

funciona da mesma forma que vestir outro corpo, na procura dos 

cortes complementares a cada físico. Assim, o género feminino é 

aplicado à roupa para o homem com a predisposição do mesmo 

a ser feminino e a assumir esse papel, seja de forma social, estética, 

ideológica, e querendo ele representar essa apetência através do 

seu vestuário. Por outro lado, pode haver apenas uma apetência 

estética, suficiente para a adopção de roupa feminina. 

Abordámos assim todos os temas que passam pela 

problemática do homem feminino, como os factores históricos, 

sociais, psicológicos, e propusemos uma colecção que reflecte 

não só a estética feminina mas que também possibilitou estudar, 

através da sua inspiração, factores psicológicos associados à 

mulher e tão facilmente associados, de igual forma, ao homem. O 

homem feminino assume um carácter pessoal que claramente o 

afasta das massas pelo seu contraste com o que temos como as 

normas sociais. A sua evolução e permanência não dependem só 

da moda mas também do próprio homem enquanto ser 

psicologicamente e fisiologicamente uno, sendo que o género não 

deve jamais depender exclusivamente do sexo. 
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 Desta forma, os benefícios desta investigação abrangem 

designers e utilizadores de moda – ou pessoas que compram moda, 

sendo que se trabalhou para um público específico, ou nicho. São 

homens que apreciam o design de moda e as suas qualidades 

enquanto objecto de identificação pessoal, podendo experienciar 

a mesma variedade de corte, material e pormenor que existe na 

moda de mulher. São homens que pretendem aceder a todos os 

campos da moda, quebrando com as limitações das suas opções. 

A colecção resultante desta investigação serve assim como um 

impulso, mostrando que o homem pode ser feminino, tornando o 

seu género numa variável independente. Aqui assenta um 

problema de aceitação e tolerância, que cabe à sociedade gerir.  

 Quanto ao investigador, não só a especialização nos 

factores de distinção de sexo e género - e respectiva história 

dentro do âmbito da moda – mas também o exercício de uma 

colecção baseada no detalhe, adorno e feminilidade, são 

qualidades das quais estará munido para o mercado de moda, ou 

a mesma enquanto arte, ou do vestuário. Como em qualquer 

investigação, e tocando num ponto tão frágil como é a distinção 

sexual, a Faculdade de Arquitectura guardará o registo de todo o 

percurso, e tanto alunos como professores terão acesso ao 

agregado de informação disponível nesta dissertação, e o 

exemplo de que a moda para homem não tem necessariamente 

de ser masculina. 
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Considerações Finais 

 
A disseminação deste projecto mostra-se interessante não só 

para a colecção mas também para os conceitos que nela 

resultaram, com o objectivo de impulsionar a aceitação do 

homem que usa roupa feminina e até mesmo incentivar e motivar 

este uso. 

Assim, a criação de um blogue ou até mesmo um pequeno 

site na internet permitirá ao público aceder à informação e 

também a fotografias das peças. Por outro lado, será de grande 

interesse expor a colecção desenvolvida, permitindo um contacto 

directo com as pessoas que poderá resultar na passagem 

ideológica e conceptual para as mesmas. É necessário ter em 

conta que esta passagem, podendo ao início receber uma 

resposta negativa, deixará marcas nas pessoas que poderão ou 

não levar à aceitação. 

Neste âmbito, a disseminação do projecto teve início no D 

Day, na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa, onde foram expostas algumas fotografias da produção 

fotográfica da colecção, e também um coordenado e um 

pequeno filme que ilustra a produção e o desfile das peças. Esta 

exposição representa o primeiro contacto com o público e a 

primeira oportunidade de divulgação do trabalho desenvolvido. 

 Por fim, no desenrolar da investigação, a partilha de 

conhecimentos feita no âmbito da aprendizagem, entre colegas e 

professores, permitiu o desenrolar de vários debates e discussões 

em redor do tema do homem e a sua efeminização, o que não só 
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despoletou curiosidade em diversas pessoas como levantou 

questões interessantes no âmbito das aulas.  

 Fica desta forma lançado o estímulo para trabalhos futuros 

que abordem a questão dos géneros, e a ideia de trabalhar para 

este público, mesmo sendo ele um pequeno nicho. O tema do 

homem feminino mostrou-se como muito abrangente, sendo algo 

que move pessoas seja de forma negativa ou positiva. Trata-se de 

um estudo que pode ser abordado de várias formas, razão pela 

qual é tão interessante estimular o pensamento dos géneros em 

caminhos diferentes e inovadores. 
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_________________Anexos_________________ 

  Apresentamos em anexo as páginas do scrap 

book onde foi desenvolvida a colecção, com as 

colagens de elementos de inspiração, peças 
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