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Resumo  

 

A investigação proposta tem como tema “O Trans como fenómeno de moda”, 

inserindo-se nas áreas do Design de Moda, Sociologia e o Design de 

Tendências. 

 

É um tema que cada vez mais notoriedade ganha na cultura urbana.  

As principais tendências de moda tendem a apostar em factores 

assumidamente sexuais. A barreira entre aquilo que define vestuário de 

homem e de mulher é cada vez mais ténue. É um fenómeno social e cultural, 

pertencente à história estendendo-se a várias culturas e civilizações. A 

androginia da moda mais do que uma tendência é uma característica, uma 

forma de estar, que o Homem tem para se expressar no meio em que se 

insere. 

Pretende-se fazer uma reflexão acerca das motivações que tornam este tema 

uma referência nas mais variadas manifestações estilísticas. 

Na revisão da literatura pretende-se, primeiramente, fazer uma 

contextualização do fenómeno do trans, em seguida uma breve reportagem 

histórico-cultural do tema em particular da androginia desde a antiguidade, com 

base nos vestígios existentes, até aos dias de hoje com o fim de nos 

inteirarmos do fenómeno. De seguida uma reflexão social, tomando como base 

de analise a perspectiva de filósofos, psicólogos e sociólogos que dedicaram 

(ou dedicam ainda) parte da sua carreira no estudo de casos relativos ao tema 

abordado. 
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Abstract 

The proposed investigation has as theme “The Trans as a fashion 

phenomenon”, inserted in the areas of Fashion Design, Sociology and Trends 

Design. 

It’s a theme that is gaining notoriety in the Urban Culture. 

The main fashion trends tend to bet on assumedly sexual factors. The barrier 

between what defines menswear and womenswear is getting increasingly 

tenuous. It is a social and cultural phenomenon that belongs to history, and is 

spread in various cultures and civilizations. The androgyny in fashion more than 

a trend is a feature, a way of being that Men found to express himself on his 

own environment. 

The aim is to reflect on the motivations that make this subject a reference in 

various stylistic manifestations. 

In the literature review it’s intended to, first of all, contextualize the phenomenon 

of trans, then shortly report the historical-cultural bases of the theme in 

particular the androgyny since antiquity, based on the existing remains, until 

these days, in order to better understand the phenomenon. Then a social 

reflection based on the perspective of philosophers, psychologists and 

sociologists who have devoted (or still devote) part of their careers to the study 

of cases related to this theme. 

 

 

 

Keywords: 
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1. Introdução 

 

 

 

 

 

 

O Trans como fenómeno de moda é o resultado da fusão de conceitos vários 

que surgiram e se difundiram transversalmente pelas sociedades a um ritmo 

contínuo próprio da História. 

          



xii 
 

 

1.1 Definição do tema e Questão de investigação 

 

Para uma melhor compreensão do tema é necessário um breve esclarecimento 

em relação aos vários conceitos utilizados ao longo desta dissertação. 

Ao termo Trans muitas interpretações e conceitos lhe podem ser associados; 

no contexto deste trabalho o investigador remete-o para a área do género 

sexual. Deste modo, o Trans é todo o sujeito que não se limita a guiar-se pela 

conduta que lhe está destinada, transgride o patamar do socialmente correcto, 

daquilo que é praticado pela maioria dos espécimes do seu género, aqui no 

contexto da Moda. 

Assim, pode-se questionar até que ponto é que o género sexual dita a nossa 

predisposição para o que se veste.  

O simples facto de se ser homem ou mulher define a predisposição para o que 

se usa? 

Quando a roupa adquire uma importância que transcende a mera necessidade 

de protecção do corpo, (ao ponto de se ter criado a “moda” como motor que 

gera tendências e envolve todos os indivíduos e se assume como um 

instrumento de comunicação visual), a selecção para o que se veste define-se, 

obviamente, a partir de factores socioculturais, das suas vivências, da sua 

relação com meio, bem como o modo de expressar a sua forma de se  estar.  

Nesta investigação, mais importante que definir com exactidão o termo trans, 

será saber aplicá-lo no contexto das ciências sociais, as suas manifestações na 

sociedade actual encarando-o como tema mainstream. Neste sentido, a 

Androginia destacar-se-á pelo facto de ser um dos fenómenos, dentro do tema 

a estudar, que mais abordagens e manifestações tem. 
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1.2 Objectivos 

 

Pretende-se, tal como indica o título da dissertação explorar o “Trans como 

fenómeno de moda”, interpretar a relação entre os conceitos “identidade de 

género” e o papel social. É uma das etapas consideradas pertinente no 

percurso geral do decorrer da investigação.  

Fazer-se-á também um levantamento de casos constituintes do fenómeno 

Trans ao longo da História, analisar-se-ão as suas manifestações na sociedade 

e na moda e, posteriormente tender-se-á perceber até que ponto se trata de 

uma tendência cíclica social ou estilística (da Moda) respectivamente.  



xiv 
 

 

1.3 Benefícios 

 

Esta investigação, antes de mais pretende fazer um levantamento de casos 

constituintes do fenómeno Trans e posteriormente analisar o seu papel e 

manifestações na sociedade contemporânea e na Moda.  

Com a análise histórica pretende explorar-se vários casos históricos até hoje 

pouco abordados. 

Sendo um tema cada vez mais versado quer nos media, quer na nas mais 

diversificadas manifestações artísticas, espera-se, deste modo criar um 

contributo para o seu conhecimento. 

Dado o especial interesse que esta temática suscita, por parte do investigador, 

será uma mais-valia a nível pessoal, uma vez que, funcionará como mote para 

a exploração de conhecimentos que ate à data sempre pareceram ser 

abordados de forma pouco séria, não direccionados na área de estudo.  

  Tratando-se de uma dissertação com base essencialmente teórica, espera-se 

que o produto final seja uma reflexão com conteúdos apelativos, para que 

deste modo se possam verificar  consequências práticas, tanto nos  

conhecimentos na área da moda como também para outras áreas de índole 

criativa e para a restante sociedade. 

1.4 Desenho da investigação 

 

A metodologia que se pretende aplicar para esta investigação caracteriza-se 

por uma tipologia mista, partindo de uma componente de base teorizante para 

uma investigação intervencionista. 

O primeiro momento é de metodologia qualitativa e não intervencionista: a 

crítica literária -recolha, selecção, análise e síntese da literatura principal 
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relativa à área de estudo, nomeadamente questões ligadas com a identidade 

de género, papel sexual e da moda. Este estudo visa essencialmente dois 

temas. Um é a Androginia, cujo principal objectivo é desmistificar este 

fenómeno, as suas variantes e repercussões sociais ao longo da história. O 

outro é igualmente uma abordagem sobre o tema da Androginia mas agora no 

contexto da moda. Com este estudo desenvolve-se o estado da arte, tendo em 

conta a questão de investigação: “O Trans como fenómeno de moda”.  

A segunda parte da investigação, de carácter intervencionista estrutura-se pela 

análise de colecções já existentes cujo tema se aproxima com o abordado ao 

longo desta. 
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1.5 Guia da dissertação 

 

 

Capítulo 1 

No presente capítulo é apresentada uma introdução breve relativa  ao tema de 

estudo proposto nesta investigação. São ainda  apresentados os elementos pré 

textuais necessários à melhor compreensão da estrutura base do documento, 

tais como os objectivos, benefícios, questão de investigação e o desenho da 

investigação onde se encontram expostas as varias fazes e metodologias 

Capítulo 2 

Neste capítulo inicia-se o estudo relativo ao estado da arte, começando por se 

abordar o temática do género sexual que se desdobra em dois pontos 

principais – o surgimento do conceito de género sexual, o que é o género 

sexual e os seus três principais agentes (masculino, feminino e o Trans). 

Capítulo 3 

Neste capitulo faz-se a primeira abordagem com a contextualização do tema da 

Androginia e, seguidamente, um aprofundamento com a definição do tema, 

assim como uma explanação deste conceito. 

Capítulo 4 

Neste ponto cruzam-se os temas do Género Sexual com o da Moda. 

Primeiramente define-se o conceito de Moda, as suas motivações e o seu valor 

enquanto agente de comunicação. 

Capítulo 5 

Neste capítulo debate-se o papel Moda no contexto da Arte. Exploram-se as 

razões que fazem com que Moda tenha um cunho que ultrapassa o de mero 

interface para a protecção do corpo humano face  

as agressões exteriores. 
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Capítulo 6 

Neste capítulo aborda-se a moda da magreza e a moda do travestismo. Modos 

de estar estas que quando, associadas ao tema de estudo se manifestam 

como as que interferem de forma mais frequente com os indivíduos 

estruturantes do tema Trans.  

Capítulo 7 

Neste capítulo aborda-se e define-se os conceitos de Feminilidade e  

Masculinidade assim como as suas repercussões e valores estéticos no 

contexto da moda. 

Capítulo 8 

Neste capítulo aborda-se o conceito de Masculino e feminino. Conceitos 

aparentemente antagónicos mas que, com o passar do tempo e, consequente 

evolução da sociedade se foram entrelaçando fazendo resultar, deste modo, 

formas e modos de estar alternativas, nomeadamente o Andrógino. 

Capítulo 9 

No presente capítulo faz-se uma reflexão sociocultural do género sexual. De 

uma forma despretensiosa aborda-se o tema do Trans segundo a perspectiva 

das ciências sociais.  

Capítulo 10 

Neste capítulo faz-se uma reflexão histórica geral  de fenómenos relacionados 

com o Trans assim como ao tema do culto à masculinidade. 

Capítulo 11 

Neste capítulo, continuando, ainda com o tema do capítulo anterior, faz-se uma 

reflexão história ao fenómenos do Trans, agora com maior enfoque no tema da 

Androginia fazendo-se referência aos vestígios escritos, mitos e história tais 

como o Andrógino segundo o filósofo grego Platão, o travestismo na Grécia 

Antiga, a contextualização do tema das Hijiras e dos Eunucos. 
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Capítulo 12 

Neste capítulo aborda-se o cruzamento do Trans com a Moda, 

especificamente, com o Design de Moda. Procura-se fazer a interpretação das 

razões que fazem com que este tema se torne apelativo ao ecosistema criativo 

de vários criadores de moda, nomeadamente Jean-Paul Gaultier, Vivianne 

Westwood e, no caso português Dino Alves. Faz-se também referência visual 

de algumas colecções destes designers cuja a inspiração aborda o tema em 

estudo. 

Capítulo 13 

Neste capítulo aborda-se a relação existente entre a Imprensa de Moda e o 

tema do Trans. 

Capítulo 14 (Conclusão) 

Neste capítulo procede-se à contextualização de toda a investigação 

decorrente desta dissertação. Faz-se o levantamento das várias dúvidas e 

especulações que foram surgindo ao longo do percurso investigativo de modo 

a poder-se constatar se existem ou não respostas válidas. 

 

15. Bibliografia 

 

São, neste ponto, enumeradas todas as obras que serviram de base à 

investigação presente. 

Este capítulo divide-se em dois pontos, as referências bibliográficas (todas 

aquelas que se encontram citadas) e a bibliografia (referências que, de um 

modo geral, contribuíram para um maior estreitamento com os temas 

abordados). 

 
 

16 Anexos 

Nesta secção estão compilados dois artigos complementares para uma melhor 

contextualização e compreensão do tema de estudo. 
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No Anexo 1 um artigo em que se aborda o tema da Androginia na moda em blogues e 

posterior repercussão que este tema tem no ceio da imprensa. 

No Anexo 2 está presente um estudo sobre as práticas vestimentares dentro de um 

contexto específico. 
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O Trans como fenómeno de moda 
 

 Género Sexual 

1.1 Introdução 
 

Ao longo do século XX o conceito de género sexual estendeu-se ao plano do 

social. A partir deste momento, os factores biológicos deixaram de ser os seus 

únicos referentes. Consequência desta nova concepção surge a divisão social do 

conceito de género a dois indivíduos – masculino e feminino.  

Passado quase um século assume-se socialmente a existência de um novo 

género que se caracteriza pela fusão das características femininas com as 

masculinas. 

Trans é o termo que de forma transversal melhor se refere à fusão dos dois 

géneros.  

 

1.2 Surgimento do conceito de género 
 

O termo género começou a ser utilizado por teóricos e estudiosos de mulheres e 

do feminismo, numa altura em que o mundo assistia a profundas crises de 

valores da sociedade no final da década de 70 do século XX. Nesta altura o 

movimento feminista reaparecia com todo o dinamismo, um pouco por todo o 

mundo, muito provavelmente por influência da onda revolucionária que percorria 

a Europa, a China e os Estados Unidos da América, no final da década de 60, 

com os grandes movimentos estudantis (Maio de 1968, por exemplo) e a 

contestação dos papéis e comportamentos sexuais. 

 

1.3 O que é o género sexual? 

A palavra “género” começou a ser usada para determinar que as diferenças entre 

mulheres e homens não se devem única e exclusivamente a razões de ordem 
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física. A diferença física é apenas um dos pontos de partida para poder-se 

diferenciar o conceito de construção social do que é ser-se mulher ou homem. 

  O sexo é associado às características físicas identificadas à nascença, 

enquanto que género é uma construção social e histórica. 

Pode-se observar que ocorrem mudanças na definição do que é ser homem ou 

mulher ao longo da história e em diferentes regiões e culturas, daí ser necessário 

assinalar a efectiva distinção entre o físico e o cultural.  

Deste modo a definição de género também permite encarar as diferenças sem 

que se tenha de transformar em desigualdades, ou seja, sem que as diferenças 

sejam o ponto de partida para a discriminação. 

Existem dois factores diferentes na compreensão do género sexual, como expõe 

Araujo: 

i.e. 

 (…)Se a identidade de gênero é o sentimento interno de masculinidade e de 

feminilidade ou de comportamento sexual, que pode ser definido como tudo o que 

fazemos para abrir nosso ego e aceitação como homem ou mulher para os 

outros, é o comportamento interno que nos identifica. São atitudes, padrões de 

comportamentos e atributos de personalidade definidos pela cultura na qual as 

pessoas vivem papéis estereotipadamente masculinos e femininos (Araujo, 

2011). 

Deste modo é todo o meio sociocultural em que o individuo se encontra que 

molda o seu papel social. 

i.e.  

 A identidade social de gênero é construída nas relações que cada um estabelece 

com a família e com a sociedade, à qual se soma a percepção que se vai 

adquirindo do próprio corpo. Refere-se ao conjunto de sensações internas que 

estão presentes em cada indivíduo e que o fazem sentir que pertence ao gênero 

masculino ou feminino, que é homem ou mulher (Araujo 2011). 
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Assumindo, deste modo, que num contexto social aquilo que se espera do 

homem e da mulher é o que define o género sexual pode-se questionar o que é 

de facto do género sexual. Araujo (2011) explica que o papel sexual é o modo 

como as pessoas do mesmo sexo se comportam visto que a sociedade e a 

cultura de cada povo determinam como homens e mulheres vão desempenhar 

esses papéis, e quem não segue este padrão, na maioria das vezes não é aceite 

socialmente. 

Em suma, em praticamente todas as definições que existem de género sexual 

conclui-se que se trata de uma parte integrante da personalidade humana que 

não se deve associar em exclusivo ao sexo. 

Nos pontos seguintes, como forma de ilustrar melhor a amplitude de género 

sexual, propõe-se uma breve definição acerca dos seus elementos.  

1.3.1 Masculino 

  
 

Adj.(sXIV cfp. FichIVPM) 1 Relativo ou pertencente aos aninhais machos <voz 

m.> 2 fig.Que tem masculinidade, virilidade, força <intrepidez m.> 3 destinado 

só aos homens ou que se compõem só de homens <ofícios m.> <mão-de-obra 

m.> 4 que possui características próprias de macho <uma mulher de feições 

m.> (…) 7 GRAM  ling diz-se do ou o género gramatical que, nos idiomas com 

dois géneros, se opõe ao feminino e ao neutro. (HOUAISS 2003 Vol. IV 

p.2414) 

Másculo 

Adj. (…) 1 Relativo ao homem ou ao animal macho 2 p.ext. que denota 

qualidade consideradas próprias do homem; viril, vigoroso ETIMO lat. másculus, 

a1 ‘ de macho, masculino’, p.ext. ‘vigoroso, viril’, dim. do lat. mas, maris ‘o que 

tem o sexo masculino, macho’. (HOUAISS 2003 Vol. IV p.2414) 
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1.3.2 Feminino  
 

Adj. (sXV cf. FichVPM) 1Relativo a ou próprio de mulher <os ardis f.> 

<trejeitos f.> <o comportamento f.> <os traços físicos f.> p.opos. a masculino 2 

Relativo a ou próprio de fêmea (…) 7 o conjunto das  mulheres 8 o conjunto de 

características físicas e psicológicas que caracterizam as mulheres < o eterno 

f.> ETIMO lat. fémininus,a,1 ‘feminino, de mulher’. (HOUAISS 2003 Vol. III  

p.1717) 

 

1.3.3 O Trans 
 

Trans- pref. da prep. Lat. Trans ‘além de, para lá de; depois de’; na 

composição em lat., apresenta apenas as f. trans- e tra- (esta, antes de d, l, 

m, n e i e u sonânticos); na composição em port., com as f. trans-, trá-, trás- e 

três-, reveste as acp. de 1) ‘situação ou acção além de’: transalpino, 

transatlântico, transfundir, transgredir etc.; 2) ´travessia, transposição’: 

transmigrar, transpassar/ trapassar/ transpassar/ trespassar, transportar etc.; 

3) ‘transferência, sessão’: traduzir, transcrever, transferir, transplantar etc.; 4) 

‘mudança, transformação’: transfigurar, transformar, transmudar etc.; 5) 

‘negação’: transcurar, o V.O. consigna para mais de 800 termos com este 

pref., extremamente prolífico, observando o que se liga sempre sem hífen à 

palavra derivadora, enquanto que Rebelo Gonçalves regista que trans- se 

reduz a tran- antes de elemento começado por s; em química orgânica 

caracteriza estereoisómero em que os átomos, cuja posição é mutável, estão 

situados transversalmente a um plano de referência; p.ex., de- trans-1cloro-

2metilciclopropano. (HOUAISS 2003 Vol. VI p.3560) 

 

Conforme extraído do Dicionário Houaiss o significado das palavras masculino, 

feminino e trans  reporta-se ao seu valor semântico. No entanto para além desta 

significação há que apontar à acepção do conceito ao nível social, a explorar ao 

longo desta dissertação.          
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Androginia 

1.4 Introdução  
 

Neste projecto pretende explorar-se o trans como fenómeno de moda. Perceber 

primeiramente aquilo que hoje se define por trans e o que o define, e de seguida 

explorar a sua aplicação no contexto da Moda. O Trans pode ser aplicado como 

uma tendência no design de moda? 

De um modo geral assume-se  que o Trans acontece unicamente dentro de um 

determinado nicho da sociedade, todavia, não deixa de funcionar como um factor 

inspiratório à criação de vestuário. 

O Design de Moda não se prende somente com questões ligadas à construção 

das peças de roupa.  

Ao designer de Moda cabe a função de canalizar os acontecimentos que mais o 

influenciam à projecção da colecção tendo em conta o seu publico alvo. Se o 

público  se revê nas suas criações, parte-se do pressuposto que este  deva 

responder a esta expectativa, direccionando as suas criações a questões 

relacionadas com a sensibilidade de  quem a compra. 

Propõe-se a leitura do artigo - “Androgyny as an Abomination or Aphrodisiac? 

...maybe he doesn't want to wear the trousers.” escrito por Darren Fernandes 

disponível capítulo Anexos - Anexo 1. 

 

1.5 Androginia, um conceito pertinente? 
 

A androginia apresenta-se nesta dissertação como o conceito chave para 

percebermos o trans no contexto da moda.  

Ao longo da história humana muitos foram os significados que lhe foram 

atribuídos assim como relatos, estórias e lendas. Neste e nos próximos capítulos 

fazer-se-á uma reportagem histórica a título de revisão literária acerca do tema da 
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androginia e temas que lhe sejam associados com o intuito de nos inteirarmos 

acerca do assunto em estudo. 

1.6 Androginia – Conceito 
 

Por andrógino define-se aquele que tem características físicas e 

comportamentais de ambos os sexos, tornando-se, por isso difícil identificar-se de 

que sexo é um individuo andrógino simplesmente pelos traços visuais e/ou 

comportamentais. 

Desde há muito que este fenómeno está patente em registos teóricos que 

remontam, neste caso à Antiguidade Clássica, em que Platão, na obra O 

Banquete reproduz o relato feito por Aristófanes.  

Judith Patarra e Lina Albuquerque na obra “Androginia Cultural: Os se 

confundem” citam as palavras de Platão relativamente ao mito do amor: 

i.e. 

“Seres esféricos, fortes, vigoroso, tentam galgar o Olimpo, a montanha sagrada 

onde moram os deuses gregos. Querem o poder, possuem os dois sexos ao 

mesmo tempo, quatro mãos, quatro pernas e duas faces idênticas, opostas. 

Diante do perigo, o chefe de todos os deuses, Zeus, decido cortar ao meio os 

andróginos (…) sede humildes, podemos supor que trovejou o grande deus, 

arremetendo os raios que apavoravam os tempos anteriores à descoberta do 

fogo. Ao enfraquecer o homem e a mulher, assim criados, Zeus condenou cada 

metade a buscar a outra, o desejo externo de reunir-se e curar a angustiada 

ferida natureza humana.” 

Foi a primeira reflexão (que se tenha conhecimento) relativamente ao tema da 

Androginia. 

Envolvendo pessoas e animais, a ciência preocupou-se, mais tarde em estudar este 

fenómeno com maior detalhe. Deste modo até na biologia foi criada uma definição;  

i.e.  
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Andrógino é o ser que possui os dois sexos ao mesmo tempo e é capaz de 

reproduzir-se sozinho (não no caso dos humanos). O mesmo que hermafrodita. 

(…) O que está em jogo é o papel social desempenhado pelo indivíduo. A pessoa 

andrógina não precisa de ter, necessariamente, comportamento sexual ambíguo 

(explica o sexólogo Oswaldo Rodrigues Júnior citado por PATARRA & 

ALBUQUERQUE 1993). 

A androginia é praticamente impossível de explicar única e exclusivamente por 

meio de termos psicológicos, pois são os factores sociais que a pouco e pouco 

dissimulam as diferenças entre os géneros e tornam ténue a barreira que delimita 

a consciência que homens e mulheres tinham da sua identidade e função social. 

Os mesmos autores continuam e, agora parafraseando as ideias de Camille 

Paglia na obra Sexual Personae referem que a androginia é utilizada como 

argumento das feministas contra o princípio masculino. Assim seria usada como 

instrumentos para anular os homens, pressupondo-se que estes devessem ser 

como as mulheres e estas como como quisessem. (Paglia 1991)1 

Existem autores que defendem que um ligeiro toque de ambiguidade aumenta o 

lado sensual das pessoas; exageros nos atributos masculinos e femininos não se 

tornam apelativos. Daí se explica a atracção que actrizes e cantoras já das 

primeiras décadas do século XX como Greta Garbo e Marlene Dietrich tenham 

suscitado em públicos tanto masculinos como femininos. (Cosntanza Pascolate, 

1988)2. 

O contexto social tem um papel crucial na adopção de determinados modismos. 

Na Alemanha dos anos 20, houve mulheres que começaram a usar os cabelos 

curtos como forma de contestação, em relação ao modelo defendido e proposto 

pelos Nazis, em que estas deveriam aproximar-se do arquétipo da esposa de 

longos cabelos loiros que se dedicava em exclusivo ao regime dos três K’s: 

kinder, küche, kirche (crianças, cozinha, igreja).  
                                                            
1 PAGLIA, Camille, 1991 Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson, Vintage 
Book Adivision of Randon House Inc, New York. No site< http://super.abril.com.br/cultura/androgenia-
cultural-sexos-se-confundem-440829.shtml> onde a obra foi consultada tanto o nome do autor como da obra 
apresentavam-se de forma incorrecta (PAGLI e Personal, respectivamente). Consultado a 18.05.2011. 

 
2 <http://super.abril.com.br/cultura/androgenia-cultural-sexos-se-confundem-440829.shtml > (consultado a 
18.05.2011) 
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O Maio de 68 ancorou inúmeras mudanças históricas. Numa época em que se 

viviam fortes contestações políticas e sociais o plano cultural sofre profundas 

alterações nomeadamente com a introdução de novos talentos e formas de 

expressão de carácter radical que, à semelhança dos jovens de então, também 

questionavam os valores ditos obsoletos dos seus pais.  

Há um profundo conflito de gerações. Somando-se as inquietações que se 

iniciam com os finais da Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietname, o 

desejo pela libertação sexual e os movimentos pela ampliação dos direitos civis 

os estudantes universitários do centro da Europa começam a questionar-se e daí 

em breve a gerar motins. Foi uma época de grandes mudanças a todos os planos 

- as relações inter-pessoais, as artes e a filosofia haviam sido os principais 

cenários a alterar-se.  

Deste modo, também a moda sofre alterações - é associada ao panorama 

artístico. São vários os cantores que assumem uma imagem completamente 

diferente do canons associados ao seu género sexual. 

Nos finais da década de 60 e inícios de 70 surge, por exemplo, David Bowie com 

a sua personagem andrógina Ziggy Stardust como mais à frente se explorará.  

Também Michael Jackson, mais tarde, se rendeu à estética andrógina. Com looks 

caracterizados pela excentricidade, com uso de pedras preciosas, couro, cores 

garridas, dourado e prateado há a clara predominância do brilho. As notas 

agudas, maneirismos ambíguos, o assumido recurso a tratamentos estéticos para 

lhe alterarem algumas feições marcam-no como um ícone quer no panorama da 

pop music internacional como um modelo andrógino. 

 Como forma de conclusão MILHOMENS ressalta que ”como qualquer processo 

de uma indústria na cultura, a androginia pós-moderna atingiu essencialmente o 

público jovem.” (p. 3) 

MILHOMENS, Paulo. Androginia pós-moderna: sexualidades em construção e 

indústria musical no ocidente (1970-1980) – 2. (PDF) Brasil, 2008. 
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2. O Género e a Moda  

 

2.1 Introdução 

Neste ponto pretende-se primeiramente explorar a moda como conceito em 

grande parte das suas vertentes, nomeadamente o seu papel como agente 

comunicativo. E, de seguida explorar a sua aplicação no contexto desta 

investigação com referência a um acaso especifico com interpretação do estudo 

da personagem de David Bowie - Ziggy Stardust.  

2.2 Conceito de Moda  
 

Existem várias designações para o conceito de moda, consultando um dicionário 

online3 assiste-se às seguintes classificações: 

i.e. 

 

Uso, hábito ou forma de agir característica de um determinado meio ou de uma 

determinada época; costume; 

Uso corrente, prática que se generalizou; 

Estilo prevalecente e passageiro de comportamento, vestuário ou apresentação 

em geral; tendência;  

Indústria ou o comércio do vestuário; 

Estilo pessoal, gosto; 

Hábito repetido; mania; fixação; 

(Do latim modu-, «medida; modo», pelo francês mode, «moda») 
  

Deste modo conclui-se que por moda se consideram todos os actos que se 

repetem segundo um determinado ritmo durante um tempo que (enquanto se 

exerce) não se consegue prever a sua extensão temporal.  

                                                            
3 <http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/moda> - Enciclopédia e dicionários porto editora (consultado a 
25.05.2011). 
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São hábitos que se estendem a mais do que um só indivíduo, tornam-se padrões 

de conduta, de estar, de vestir, modus vivendi que definem a predisposição do 

homem na sociedade; é o reflexo das suas escolhas, a forma como se exprime e 

se revê num, contexto sociocultural. 

 Antes de uma moda já existia certamente uma, e a seguir à(s) que se vive(m), 

outra(s) virão. É uma concessão de ciclos.  

2.3 Motivações 

i.e. 

(…) são os estilistas os verdadeiros criadores e iniciadores de uma determinada 

corrente “da moda”. E, todavia, também eles acabam por adaptar-se àquilo que 

poderemos definir como Zeitgeist - o espírito do tempo. (Dorfles 1998). 

Cabe ao designer, stylist ou mesmo produtor de moda a manifestação de um 

conceito que releve o seu olhar perante o mundo. Deste modo, todo o exercício 

da moda deve reflectir e expor vário pontos de vista relativos ao que se passa na 

sociedade, desde a sua idealização pelo designer até às publicações que 

diariamente o leitor tem acesso.  

i.e. 

“Muitos acontecimentos políticos, económicos e culturais influenciam, directa ou 

indirectamente, a moda e os costumes e podem, eles próprios, ficar “na moda”. 

(Dorfles, 1998, pp.16-17). 

A moda não é simplesmente uma indústria cujo único fim é pura e simplesmente 

vender roupa, se assim fosse toda a gente se vestiria de igual forma; deve apelar 

ao senso dos consumidores e à sua sensibilidade. Se por um lado se defende 

que são aos designers os primeiros agentes a iniciarem a moda como forma de 

comunicação, também se pode considerar que são os próprios acontecimentos 

que envolvem a sociedade os primeiros agentes promotores de tendências e 

moods.   

i.e. 
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 “O design de um produto consiste, além de torná-lo funcional e assegurar a sua 

qualidade, em agregar valores a ele que o tornem um sistema de comunicação, 

para que possa estabelecer uma relação com o consumidor (…) para despertar o 

seu interesse de forma a que ele o eleja como parte dos elementos que 

constituirão a sua identidade pessoal e perante o grupo de que faz parte” 

(Emerenciano 2005). 

Deste modo Emerenciano explica que o vestuário adquire uma identidade que 

poderá estar (mais ou menos) em consonância com a forma de estar de quem a 

veste. Há consumidores que tiram maior proveito do seu vestuário usando-o 

como meio de comunicação, como forma de se ilustrarem no seu contexto 

cultural.  

Quer os mais clássicos, vanguardistas, futuristas ou experimentais, desde o 

momento da selecção das peças à própria conjugação destas no coordenado, 

vão criando toda uma linguagem que os define, bastando um simples olhar por 

parte dos demais para que se crie uma relação de comunicação. 

É, neste ponto que actuam os face e cool hunters. Termos criados nos finais da 

década de 90 do século XX que designa “caçadores de tendências”, referindo-se 

a uma nova geração de profissionais de marketing cujo trabalho principal é o 

levantamento (por meio de fotografia ou vídeo) de novas tendências culturais em 

termos estilísticos. Essencialmente actuam no mundo da moda e nas ruas das 

mais cosmopolitas cidades do mundo à procura dos indivíduos com looks mais 

exóticos, os que apresentem novas alternativas à comum forma de vestir, os mais 

cool. 

 

2.4 Roupa – um veículo de comunicação  
 

2.4.1 A comunicação através das roupas 
 

Se por um lado a concepção de vestuário tem como função primitiva a protecção 

do corpo das agressões exteriores, com o passar dos tempos o vestuário foi 
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somando a si outras funções nomeadamente a distinção dos Homens por 

classes.  

Consoante a classe de cada um havia uma selecção criteriosa dos materiais, dos 

mais simples aos mais e requintados e complexos conforme a hierarquia social. 

Da mesma forma que havia esta criteriosa selecção dos materiais por classes, 

também se criaram códigos de vestuário que correspondiam a momentos 

específicos da vida social das várias civilizações do mundo.  

Emerenciano referenciando Flügel (1966) expõe:  

i.e. 

que nega a função utilitária – ou, como denunciada pelo autor, função de 

protecção do vestuário. Segundo ele há uma concordância geral entre os que 

estudam o assunto quando diz que as roupas possuem três finalidades ou 

funções: enfeites, pudor e protecção. (…) O autor é bastante incisivo quando 

considera, concordando com a maioria dos estudiosos, o enfeite como o motivo 

que levou os homens a vestirem-se. As duas outras funções – pudor e protecção 

(…) só foram descobertas quando o uso das roupas se tornou comum. 

(Emerenciano 2005). 

Emerenciano, continuando a referir Fluger afirma que o autor de forma 

convincente, enuncia “os dados antropológicos demonstram, principalmente, o 

facto de que, entre as raças mais primitivas, existem povos sem roupa, mas não 

sem enfeites”. 

O que revela que mesmo sem ter sido feita uma associação lógica entre a 

necessidade de protecção e a roupa, alguns povos já se enfeitavam com enfeites 

simbólicos para se diferenciarem entre si, estabelecendo uma relação simbólica 

entre os artefacto e a sua posição social no meio em que se inseriam.  

Segundo Nacif (2001 p.72) referido por Emerenciano, ao referir-se às origens do 

vestuário, diz que este é: 

i.e. 
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Utilizado como interface entre o corpo humano e o meio cultural, o vestuário tem 

múltiplas funções cujas origens são complexas, não podendo ser reduzido 

unicamente à sua funcionalidade. 

Ainda relativamente à função que o vestuário representa em termos sociais, 

Barthes (2003) situa-o  “no âmbito da função-signo que tem, pois (…) um valor 

antropológico, já que é a própria unidade em que se estabelecem as relações 

entre técnico e o significante”. 

A imagem que o individuo tem se si próprio e q pretende expor num contexto 

sociocultural suporta-se, entre outros veículos através dos objectos que porta - 

artefactos, amuletos, vestuário, etc. São eles que “verbalizam” o status  do 

homem num contexto social. Trata-se de uma linguagem simbólica e, como tal, o 

seu valor é relativo, dependente da interpretação que lhe for dada dentro do 

contexto em que estiver inserido.   

i.e. 

Faz parte da natureza humana, procurarmos  nos cercar de objectos que 

reflictam a nossa auto-imagem. (…) Eles (os objectos) fazem parte de um 

mosaico e, juntos, constituem a nossa imagem visual que projectamos aos outros 

(Baxter 1998). 

 

Como forma de analisar o poder comunicativo contido no vestuário, é pertinente a 

referência ao estudo de Juliana Emerenciano (2005) referente à criação da 

personagem Ziggy Stardust do artista David Bowie. 

O estudo de Emerenciano tem como objectivo explorar o contexto em que o 

artista David Bowie criou a personagem Ziggy Stardust.  

A finalidade principal deste estudo é a melhor compreensão do cenário 

sociocultural que se vivia então que acabara por influenciar o design dos 

figurinos, acessórios, maquilhagem e o cabelo utilizados para a construção da 

imagem criada com o objectivo de transmitir uma mensagem muito específica. 
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Tal como muitos jovens de finais da década de 60 e inícios de 70 Stardust falava 

de sexualidade, da experiência com drogas e da adolescência. 

É criada uma personagem nunca antes vista, com um look andrógino e exótico - 

Sturdust era a exaltação da diferença.  

O choque de gerações que já há muito se fazia sentir fora finalmente assumido; 

há uma inequívoca evocação de um novo padrão de beleza e postura. Mesmo 

que não fosse para ficar, tornando-se uma tendência para os anos vizinhos, 

funcionou como um “motor de arranque”, o iniciar de um novo movimento - a 

estética do extravagante que encarna os valores modernos versus os mais 

clássicos – toda uma nova forma de reflexão, reivindicação e protesto perante os 

acontecimentos do mundo.  

i.e. 

 David Bowie reinventa-se a si mesmo com Ziggy Stardust, um alienígena de 

cabelo vermelho e espetado, maquilhagem oriental, sobrancelhas raspadas, tipo 

extremamente magro, bissexual e decadente. A figura do alienígena não era 

meramente uma imagem rasa de pura fruição estética e sensacionalismo 

(Emerenciano 2005). 

Coube ao designer japonês Yohji Yamamoto a responsabilidade de dar forma às 

ideias de Bowie. A principal inspiração foi o teatro tradicional japonês, 

nomeadamente o estilo Nô e Kabuki. 

i.e. 

Kabuki significa o canto (Ka), a dança (Bu) e a representação (Ki), que estão 

harmoniosamente interligadas e desenvolvidas, criando uma linguagem única - 

são os pilares associados à maquilhagem e figurinos das apresentações de David 

Bowie como Ziggy Stardust (Emerenciano 2005). 

Com esta personagem demonstra-se uma vez mais o quão poderoso é o 

vestuário como meio de comunicação para expor uma determinada ideia. Inserida 

no contexto da música (glam-rock) a personagem Ziggy Stardust conseguiu fazer-

se manifestar em vários ambientes, sobretudo os mais sensíveis à sua luta - 

política e cultural.  
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A moda, neste caso teve um papel coadjuvante com a música, se por um lado 

consegui focar as atenções dos mídia nesta personagem para a manifestação da 

revolta que se fazia sentir então, também se consegui especificar um novo target 

– todos os jovens que se identificavam a simbologia da estética de Stardust.  

Nesta altura o mundo ocidental, lentamente começava a abrir os olhos ao mundo. 

Da mesma forma que houve valores que se perderam de tão obsoletos que eram, 

também outros começaram a ganhar forma, neste caso especifico a aliança entre 

as duas artes – música e moda que se aperceberam do imenso poder 

comunicativo que tinham perante o grande público. 
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3. Moda & Arte 

 

3.1 Introdução 
 

Para muitos arte é tida com uma actividade que o Homem usa como forma de se 

manisfestar por meio de um conjunto de técnicas estéticas para expressar as 

suas percepções, emoções e ideias em relação ao contexto sociocultural no qual 

se encontra envolvido, com a finalidade de dar a conhecer a sua visão ao 

observador.  

Para além de ser o meio que o artista tem de se expressar é também uma forma 

de estimular as capacidades cognitivas de quem a observa, assim, cada obra tem 

uma interpretação diferente consoante quem a vê.  

i.e.  

Uma arte que conta com a participação do criador, de quem usa e do espectador. 

Ela é feita não apenas para proteger o corpo, mas acima de tudo, para ser 

apreciada, sugerindo novas e múltiplas interpretações. (Borges, 2010) 

 

Assim sendo, entende-se pertinente criar-se neste ponto uma reflexão sobre até 

onde é que vai a arte e começa a realidade, aquilo que não é a arte. Tem de 

haver necessariamente uma barreira entre ambas onde a arte é tida como algo 

que serve para se observar ou, pelo contrário, podem fundir-se? 

 
3.2 A Moda no debate da Arte 
 
Como anteriormente referido, a roupa mesmo antes de ser encarada como 

interface para a protecção do corpo em relação às agressões exteriores já era 

usada pelo seu valor simbólico em algumas sociedades. Denota-se, a partir daqui 

o culto ao objecto roupa impregnado de funções cognitivas que pressupõem, 

20 
 



O Trans como fenómeno de moda 
 

pois, um diálogo visual entre o observador (sociedade) e a roupa, os amuletos, 

pinturas corporais, etc, usados pelos espécimes de cada sociedade.  

Ainda assim, durante muito tempo o vestuário foi associado à ordem do funcional 

- “algo usado para cobrir o corpo, foi utilizado para desqualificar a moda enquanto 

manifestação artística.” (Borges, 2010). 

 

 

Borges interpreta Francastel, referindo que um objecto artístico não é nunca 

apenas um fenómeno estético. “Ele está incrustado na realidade humana e social, 

através de uma rede complexa de relações.” 

De novo a relação entre o objecto (vestuário) e a sua simbologia que, 

dependendo da interpretação que lhe é dada em determinada sociedade, adquire 

maior ou menos importância. Certo é que nem todos podem usar as mesmas 

vestimentas e/ou artefactos.  

Num contexto mais específico, (como forma de melhor exemplificar este 

conteúdo), nas hierarquias político-sociais, por exemplo, uma coroa só pode ser 

usada pelos membros mais elevados da Monarquia (rei e rainha). Em termos 

práticos a coroa não serve para absolutamente nada, simplesmente ilustra o 

status de quem (pode por direito) a usa. 

 

Borges considera que “a moda é uma arte que se usa, que se leva para a rua. É 

sim uma arte de consumo, mas acima de tudo é uma arte humana. Uma arte feita 

por e para o homem”, sendo assim arte à semelhança do design adquire uma 

função, uma linguagem. Quem a usa, interpreta a roupa e ao mesmo tempo, 

quando inserido num meio cultural, serve-se desta para transmitir uma 

mensagem a todos os que projectarem o seu olhar nela. 

 i.e. 

A criação de moda não pode ser abstracta. É uma profissão que se conjuga no 

presente, jamais no imperfeito nem no futuro ou o que quer que se diga. A alta-

costura só existe para ser vivida. Deve acompanhar a vida das mulheres que a 

ela se entregam. (Bergé citado por Borges 2010 pp.7 e 8). 

 

Assumindo-se, então que a moda possui uma linguagem que estabelece uma 

comunicação entre todos os elementos envolventes desde o processo de 
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idealização, concepção, uso e (finalmente) observação, constata-se que “ao 

processo de concepção do vestuário e consequente uso deste é atribuído uma 

função não só de reconhecimento mas de compreensão.” (Francastel citado por 

Borges, 2010) 

 

Um desfile de moda não se trata simplesmente de um acontecimento em que 

roupa é desfilada só para apresentar a colecção como o designer a idealizou.  

Existem elementos extra que completam o desfile ao nível de um espectáculo tais 

como a música, a forma como os modelos desfilam a roupa, as luzes e o styling 

(entre outros) com o intuído de se criar uma ambiência que estabeleça a fácil 

interpretação do público com os elementos que influenciaram o designer na 

concepção da colecção.  

Se o observador, neste caso, a plateia que assiste ao desfile, não se sente 

sintonizado com espírito da colecção, não se estabelece uma comunicação 

eficiente entre quem a apresenta e o público-alvo. 

i.e. 

(…) a obra de arte depende também da receptividade de quem a recebe. De 

nada adianta idealizar um vestido para ser experimentado esteticamente se o 

olhar de quem o vê não está preparado para recebê-lo. As roupas são feitas para 

serem vestidas e também para serem vistas. (Borges 2010). 

 

 

 

 

3.3 Sumário 
 

A moda é um utensílio artístico com múltiplas funções comunicativas. 

Tanto o designer como quem usa a roupa é agentes de comunicação visual. Este 

processo de comunicação acontece de forma progressiva. O artista (aquele que 

concebe a arte) usa-a como meio de divulgação da sua interpretação dos 

acontecimentos ao grande público, de seguida, cabe ao grande público a 

interpretação das colecções e, com base em factores pessoais a interpretação 

daquilo que se estabelece como o seu estilo. É desta forma que se criam 
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tendências e se estabelece um processo comunicativo. Se moda é uma 

manifestação artística, conclui-se portanto, que tanto o criador é artista como 

quem veste a roupa. 

23 
 



O Trans como fenómeno de moda 
 

24 
 



O Trans como fenómeno de moda 
 

 

4. Modas 

 

4.1 Introdução 
 

A moda é um motor de tendências, o resultado de uma série de modelos 

ciclicamente propostos pelos criadores de moda, produtores, stylists.  

Existe um ritmo e neste são propostos arquétipos que se praticam durante um 

determinado tempo, alguns durante algumas estações e outros que se tornam 

referências icónicas de um determinado período da história da moda. 

 

4.2 A moda da magreza 

i.e. 

(…) a preferência actual, e por um período já bastante longo, pela tendência 

contrária: a magreza, a ausência de formas prolongadas, a voluntária procura da 

delicadeza e da elegância do corpo feminino. A que se alia, além disso, uma 

tendência semelhante na moda. (Dorfles 1988) 

A tendência para a referência a modelos com ausência de curvas e sinais 

evidentes de ruptura com os canons praticados em inícios do século XX começou 

a verificar-se nos finais da década de 80 do século passado.  

Há uma clara preferência por corpos esbeltos, caras lapidadas, ossos que 

emergem à superfície tornando o físico de quem o porta mais aerodinâmico 

quando, claro, comparados com os comuns cidadãos.   

É esta estranheza que torna os manequins verdadeiros modelos, alvos apelativos 

aos olhos do público.  

Dorfles (1988) faz ainda uma reflexão relativamente a esta tendência da moda 

dos novos modelos que desfilam nas passerelles afirmando que: 
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i.e. 

 A moda dos nossos dias – observando apenas as últimas criações dos maiores 

estilistas e os famosos modelos que vemos «sulcar», como gigantescas e 

fascinantes pernaltas, ruas do centro – baseia-se quase sempre na presença de 

um corpo esbelto, de um seio apenas pronunciado (que possa «passar 

despercebido», com descontracção, mesmo que o decote do vestido se 

prolongue ate ao umbigo), numa medida de busto e de anca que mal exceda a da 

cintura. (…) Como a procura de um caminho para uma menor feminilidade, ou 

para uma ambiguidade sexual que aproxima a mulher, se não do homem, pelo 

menos do efebo. 

Deste modo, para além de salientar a magreza extrema deste tipo de modelo, 

Gillo Dorfles dota-o ainda de uma patente androginia. 

i.e. 

(…) Isto é, procura-se não acentuar uma feminilidade adiposamente muito 

diferente da masculina (…) e a de fazer corresponder o aspecto estético do 

próprio corpo àquele ideal – mais andrógino do que assexuado – que grande 

parte da moda dos nossos dias beneficia” (Dorfles, 1988) (pp.47-48). 

O fenómeno da magreza mais do que uma tendência já é uma moda no sistema 

da moda actualmente praticado. Em, praticamente, todos os desfiles de prêt-à-

porter e alta-costura mais de 80% dos modelos apresentam sinais uma magreza 

acima do comum, sugerindo uma ideia de fragilidade física.  

Se ao designer interessa que as suas criações sejam exibidas com o maior 

protagonismo possível é, pois importante que quem as desfila seja portador de 

características várias entre as quais fluidez e aerodinâmica para ilustrar a ideia de 

movimento. 
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4.3 Sumário 

Ao mesmo tempo que se aniquilam as formas nos corpos femininos abre-se uma 

porta para a androginia sexual. Homens e mulheres cabem e exibem as mesmas 

peças de vestuário.  

Deste modo, tal como os modelos, também a roupa adquire uma aura ambígua. 

Se em meados do século XX surgiu o conceito de roupa unisex que se entendia 

para ambos os sexos, agora pretende-se exactamente o contrário,  quebrar esse 

conceito e dar-se ênfase à transgressão - ao uso invertido dos códigos de 

vestuário.  

A roupa de mulher é passada (e usada) por homens e a de homens por 

mulheres.  

4.4 A moda do travestismo 
 

O conceito de travesti tem-se alterado com o tempo e, consequentemente com o 

evoluir da moda. 

Por travestismo entende-se o acto de um homem ou mulher, (também) por meio 

de artefactos externos aos do seu corpo se fazer passar por um espécime do 

género oposto. É necessária uma capacidade interpretativa por parte de quem o 

pratica que se caracteriza, antes de mais pela captação das características 

físicas mais comuns do referente a imitar. No caso de um homem que pretenda 

travestir-se deve compor um coordenado feminino, tomando atenção às roupas, à 

maquilhagem, ao cabelo e maneirismos corporais.  

i.e. 

“Homens que se dão ares de mulheres, 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 

explicita tendência homossexual.” (Dorfles 1988)(pp.51) 
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Ao travesti não interessa imitar alguém do género oposto simplesmente em 

termos físicos. As características físicas são, aliás só uma das etapas da 

construção de uma “personagem”, deve inteirar-se de toda a postura social do 

seu referente dentro de um contexto específico. A sua dicção, a postura assim 

como tantas outras características que entenda pertinentes para a construção da 

sua personagem devem ser reflectidas. 

O travesti não é um ser exclusivo do meio do entretenimento, não se pressupõe a 

existência de um público para o travesti actuar/existir. Da mesma mesmo que há 

quem o faça simplesmente por prazer há também quem descubra no travestismo 

uma forma de encontrar um equilíbrio entre o seu género físico e o seu género 

sexual.  

Nem todos os travestis sentem necessidade de se submeter a tratamentos de 

resignação sexual para se sentirem completos em termos físicos.  

i.e. 

“ (…) Felizmente já não estamos no tempo das sufragistas que pensavam que 

deviam vestir-se e comportar-se masculinamente para poderem acompanhar os 

homens numa mais que justificada «igualdade de direitos». Existe, hoje, um outro 

género de travestismo bissexual: podemos observar, muitas vezes, homens 

vestidos como os mais originais e clamorosos adornos femininos, cujas parceiras 

estão, (…), faustosamente vestidas (Dorfles 1988). 

Da mesma forma que travestismo serve para muitos como forma de concordância 

entre o seu físico e o seu género sexual, há também uma componente de 

divertimento a ele associada.  

i.e. 

Ou seja, (…), gostam de exibir disfarces que podemos considerar unissexo, uma 

vez que a disparidade entre os dois sexos tem vindo a atenuar-se ao mesmo 

tempo que o gosto dos mesmos pelo vestuário tem vindo a uniformizar-se 

(Dorfles 1988). 
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Aquilo que há uns anos era considerada uma forma de transgressão, com o 

passar dos tempos e com o consequente evoluir da moda tem-se vindo a 

dissipar; se há uns tempos para um indivíduo do sexo feminino bastava usar 

umas calças para se sentir mais “masculinizado”, hoje esse acto já se torna 

obsoleto, o uso de calças é de prática comum tanto para homens como mulheres 

(no contexto da sociedade contemporânea ocidental).  

i.e. 

(…) hoje existe, de uma forma muito mais clara, o principio de um autêntico 

travestismo, entendido como vontade e aspiração de acabar com um tipo de 

vestuário limitado por aqueles que, normalmente, são considerados os 

«atributos» de um determinado sexo, acentuando até ao extremos aquele género 

de penteado, de maquilhagem ou de enfeite que pode suscitar, no público, 

duvidas em relação ao sexo de quem o usa. Isto é, que pode criar um certo tipo 

de ambiguidade acerca da verdadeira identidade sexual de quem dele tira 

partido, e que constitui uma das características mais inéditas deste preciso 

período histórico.” (Dorfles 1988) ( pp.51 – 52) 

O ritual de vestir é dramatizado por parte dos travestis como forma de exacerbar 

e expandir o original emprego das peças de roupa. Cria-se deste modo, uma 

espécie de mistificação caracterizada pela especulação sentida pelo público 

relativamente ao sexo de quem a porta. 

 A forma de expressão usada por estes performances é, frequentemente 

associada à ficção, um travesti não pretende mostrar qual a melhor ou pior forma 

de se usar a roupa, serve-se dela para ilustrar um contexto, alude ao exagero.  

A principal característica do travesti é a interpretação de uma personagem que 

indubitavelmente é do género oposto ao seu.  

Um travesti só existe enquanto ser observável, funciona como entidade 

dissimuladora da realidade física, serve para ilustrar aos demais a forma como 

este projecta a sua interpretação e (posterior) exclamação da realidade que o 

rodeia.  
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Da mesma forma que o travesti se transgride em termos de género, usando 

roupas que socialmente são associadas ao género oposto, há também quem 

procure coordenar sinais de ambos os géneros. É o caso dos andróginos. Gillo 

Dorfles (1988) contextualiza o tema e esclarece algumas dúvidas da seguinte 

forma: 

i.e. 

“Há que se distinguir o andrógino do hermafrodita, na medida em que esse último 

é um termo técnico que, na zoologia e na botânica, indica a presença, em um 

mesmo indivíduo, de  caracteres sexuais masculinos e femininos, como, por 

exemplo, no caso das minhocas e das ostras, quando ocorre o hermafroditismo e 

não a androginia. O termo “andrógino” não é usado no âmbito científico, não 

fazendo, jamais, referência à modalidade de reprodução nem à orientação 

sexual, já que não é sinónimo de bissexual. A androginia refere, sempre, a 

coexistência, em uma mesma pessoa, de aspectos exteriores próprios de ambos 

os sexos (Dorfles 1988). 

 

4.5 Sumário 
 

Em complemento ao que possivelmente será de interpretação geral, o 

travestismo não se resume ao fim único de um indivíduo se vestir de forma 

aparatosa com roupas associadas ao género sexual oposto do seu para actuar 

diante de uma plateia.  É, em alguns casos também uma forma do indivíduo 

achar um equilíbrio (relativo) entre o seu género físico e o seu género sexual.  
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5. A feminilidade e Masculinidade  

 

4.6 A feminilidade  

Ainda num contexto sociocultural o papel do género enfatiza-se pela 

masculinidade e feminilidade respectivamente.  

“(…) o vestuário feminino pode absorver quase todo o vestuário masculino, que 

se limita a «rejeitar» certos traços do vestuário feminino, (…) é que o tabu do 

outro sexo não tem a mesma força num e noutro caso: há uma proibição social 

sobre a feminização do homem que quase não existe sobre a masculinização da 

mulher: nomeadamente, a Moda reconhece o boy-look. (Barthes 1981). 

A masculinidade e a feminilidade são arbitrárias quando inseridas no contexto do 

léxico do vestuário feminino, pois assiste-se à fusão entre os interesses sociais 

pretendidos pelas mulheres e aquilo que a sociedade lhe “permite” em termos 

visuais. Pelo contrário, no vestuário masculino é evidente uma censura por parte 

da sociedade que não lhe admite sinais evidentes de efeminização. O arquétipo 

mais comum de homem revê-se nas referências arcaicas, pouco aberto à 

evolução num discurso que tenda à introdução de elementos característicos do 

universo feminino, com medo de ver a sua masculinidade posta em discussão. 

i.e. 

Feminino e masculino têm, cada um deles, a sua versão retórica; feminino pode 

reenviar para a ideia de uma mulher enfática, essencial (…); o boy-look esse, 

quando é anotado, tem mais um valor temporal que sexual: é signo 

complementar de uma ideia ideal, que cada vez tem mais importância na 

literatura da Moda” (Barthes, 1988) (pp.285) 

O boy-look tanto é usado por homens como por mulheres.  

É uma das possíveis manifestações do vestuário feminino com referências aos 

cortes e peças masculinas. No entanto as peças usadas são projectadas ao 

corpo da mulher, adaptando-se às características da sua silhueta. O que o torna 
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especial é a invocação de elementos frequentemente usados por homens. No 

entanto não é pelo facto de um indivíduo usar roupas com cortes mais 

masculinos que pode parecer mais masculino, tal pode acontecer no caso de um 

homem que vista peças de mulher dentro da lógica do boy-look. 

4.7 A Masculinidade  

 

4.8 Factores estéticos no vestuário masculino 

Conforme se estabeleceu uma dualidade no género (género biológico e género 

social) também no vestuário se pode estabelecer uma dualidade que, neste caso 

está relacionada com factores associados à protecção do corpo face às 

agressões exteriores e a factores relacionados com a comunicação. 

 i.e.  

“(…) Por outras palavras: o vestuário constitui para o homem – tenha ele muita ou 

pouca consciência disso – um importante e delicado meio de comunicação com o 

próximo e é muito frequentemente através do vestuário que o homem comunica 

aquela parte de si que ele deseja comunicar”. (Eco, 1975) (pp.68)  

i.e. 

“Não só isto, mas a frisada «interssexualização» que está tomando pé na nossa 

sociedade (e que se revela de maneira tão pitoresca – ainda que por muitas 

vezes cómica e penosa – nas vestimentas dos «guedelhudos», hippies ou dos 

estudantes) conduz, já agora, a uma femininização do vestuário masculino (e, 

evidentemente, a uma masculinização do feminino, através do amplo uso de 

calças e botifarras, casacos de cabedal, etc.).” (Eco,1975) (pp.75-76) 

 

O vestuário enquanto agente de protecção do corpo humano assume uma função 

sazonal, ou seja, adequa-se de acordo com o clima da área geográfica onde se 

insere.  
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Enquanto agente de comunicação assume um papel muito mais relevante, dado 

que envolve transversalmente factores de natureza social, económica, cultural e 

psicológicos. 

 

4.9 Sumário 

Os casos acima referenciados são exemplos pertinentes alusivos ao poder 

comunicativo da roupa, ou seja, depende em muito do poder interpretativo que é 

associado ao coordenado e o ao próprio interveniente da acção. 
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5. Masculino & Feminino 

  

5.1 Introdução 

Resultante de inúmeros acontecimentos sociais, a postura que o Homem tem 

perante a sociedade altera-se ciclicamente. A um ritmo contínuo surgem novas 

forma de estar, muitas vezes resultantes da fusão de velhos conceitos.  

As mudanças sociais são o factor principal para que aconteça a evolução social. 

Os agentes intervenientes deste processo de mudanças são os homens, é neles 

que cai a responsabilidade máxima da origem dos processos que os envolvem.  

5.2 Masculino - feminino 

i.e. 

Depois da rigidez austera, das cores escuras ou neutras, o vestuário masculino 

deu um passo em direcção da moda feminina integrando a fantasia como um dos 

parâmetros de base. (…) substituindo-se um processo de redução da distância na 

maneira de vestir dos dois sexos, (…) na adopção cada vez mais vasta, pelas 

mulheres, (…) de vestuário tipo masculino (calças, jeans, blusão, smoking, 

gravata, botas). A divisão enfática e imperativa do parecer dos sexos esbate-se, a 

igualdade de condições prossegue a sua obra pondo termo ao monopólio 

feminino da moda e «masculinizando» parcialmente o guarda-roupa feminino. 

(Lipovetsky 1989) (pp.174) 

 A melhoria das condições de vida da população mundial após a Segunda Guerra 

Mundial despoletou a uma maior sensibilização relativamente a fenómenos 

relacionados com o lifestyle, entre os quais a moda. 

Como abordado no título acima, há a consciencialização de que a roupa não 

serve somente para mera protecção do corpo face às agressões exteriores. Há 

uma componente comunicativa impregnada na roupa, assim como vários códigos 

36 
 



O Trans como fenómeno de moda 
 

de vestuários associados a determinados contextos socioculturais. Deste modo, 

tanto homens como mulheres necessitam da roupa como instrumento de se 

ilustrarem no contexto em que se inserem.  

A partir do momento em que aconteceu esta tomada de consciência 

relativamente à relação homem/roupa, criou-se um mecanismo, vulgo sistema da 

moda, que se caracteriza, basicamente, pela tendência de a roupa se adaptar o 

melhor possível às condições em que o indivíduo se encontra. 

O sistema da moda é sensível e mutável, metamorfoseando-se a todo o 

momento. As condições de vida, de trabalho, anseios, desejos e todos os 

grandes acontecimentos que envolvem massas populacionais, envolvem de igual 

forma a moda.  

Se outrora a moda era sobretudo direccionada para a população feminina, 

reflectindo naturalmente só influências desta, com a aproximação dos homens a 

este fenómeno fez com que este cenário se alterasse. Há o cruzamento entre as 

duas influências - vestuário feminino masculiniza-se e o masculino vai buscar 

algumas inspirações (ainda que poucas) femininas. 

i.e. 

 “Que vemos nós? Decerto, um movimento de redução da diferença enfática 

entre o masculino e o feminino, movimento de natureza essencialmente 

democrática. (…) Se a divisão acentuada do parecer entre as classes se esbate, 

em contrapartida a dos sexos permanece, à excepção talvez de certas categorias 

de adolescentes e de jovens de apresentação mais francamente andrógina” 

(Lipovetsky 1989 pp. 176) 

Num mundo em constante evolução naturalmente nem todas as pessoas mudam 

de igual forma; mesmo que se registe alguma mudança de mentalidade esta não 

é feita à velocidade dos próprios factos. 

 A mudança de mentalidade é o resultado entre o ponto em que se dão os factos, 

a sua compreensão e a disponibilidade de reacção do homem relativamente a 

eles. 
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 Os jovens são, normalmente a faixa populacional mais susceptível e cooperante 

com a mudança, adaptando-se mais facilmente às novas tendências assumindo, 

sem grandes pudores, as propostas da moda que melhor transpareçam o seu 

olhar face ao mundo, sejam influências mais masculinizantes ou feminilizantes. 

i.e. 

“Se as mulheres podem permitir-se usar quase tudo, incluir no seu guarda-roupa 

peça de origem masculina, os homens, em contrapartida, estão submetidos a 

uma codificação implacável, assente na exclusão redibitória dos emblemas 

femininos. Aqui reside o facto principal: os homens não podem em caso nenhum 

usar vestidos e saias, tal como não podem maquilhar-se. Por detrás da libertação 

dos costumes e da standardização dos papéis, um interdito intocável continua 

ainda a organizar ao nível mais profundo o sistema das aparências, como uma 

força de interiorização subjectiva e de imposição social que quase não tem 

equivalente noutros domínios: vestidos e pinturas são apanágio do feminino, 

vigorosamente proibidos aos homens.” “Só J.P-Gaultier se aventurou a 

apresentar calças-saias para homem, mas muito mais como um golpe publicitário 

– mais provocador do que como busca de uma nova moda masculina, a operação 

não teve qualquer repercussão no vestuário real. (…) “O masculino está 

condenado a jogar indefinidamente no masculino.” (Lipovetsky 1989) (pp.178-

179). 

Na citação acima o autor fala em termos relativos, não existem documentos 

oficiais onde se proíba que os homens não possam vestir saias, vestidos ou 

maquilhar-se. É sim, uma reflexão que alude à mentalidade reprovadora patente 

em grande parte da população relativamente à forma comos os homens se 

devem apresentar socialmente.  

No entanto existem contextos múltiplos: para cada um, existe uma maior ou 

menor liberdade na composição do coordenado que pode expressar de forma 

mais explicita ou implícita o individuo no meio social. 

A título de exemplo, a maquilhagem, vulgarmente entende-se pela introdução de 

novos elementos cromáticos por meio cosmético como forma de alterar algumas 
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zonas do rosto. Provavelmente é este tipo de maquilhagem que o autor se refere 

quando diz que os homens não de devem maquilhar-se. No entanto, também por 

maquilhagem se pode entender a dissimulação de algumas imperfeições - 

relativizando-se, deste modo toda e qualquer  feminilidade do acto de um homem 

se maquilhar.  

Também não é demais relembrar que já na antiguidade clássica os homens 

usavam túnicas, assim como, ainda hoje na Escócia se usa o kilt e a Guarda 

Presidencial grega usa a fustanella sem, por isso perderem toda a sua aura 

masculina, bem antes pelo contrário, são os patriarcas de famílias e os elementos 

associados à defesa de um estado. 

i.e. 

A ideia de que a diferença biológica entre os sexos implica diferenças 

psicológicas entre os géneros foi considerada, durante muito tempo, uma 

evidência, mesmo nas ciências sociais e por autores tão importantes como 

Durkheim ou Freud. Ainda hoje muitos investigadores partem deste postulado e 

continuam a procurar, apoiados em escalas de atitudes ou em testes 

psicológicos, as diferenças entre homens e mulheres. E obtêm resultados que 

raramente são contestados, como os que atribuem às mulheres um maior 

interesse pela esfera das relações e dos afectos e aos homens uma maior 

preocupação pela autonomia e eficiência. (…) Esta mudança reflecte-se 

principalmente em dois aspectos complementares: por um lado, as diferenças 

médias observadas entre indivíduos de sexo diferentes são consideradas, por um 

numero cada vez maior de investigadores, mais como factos sociais do que como 

factos da natureza (…).(Amâncio, L. 2010, prefácio, por DOISE, Willem) 

Se se constata que a distância que existe entre indivíduos de sexos diferentes é 

cada vez menor não será, portanto, de estranhar que existam cada vez mais 

afinidades entre ambos. Esta convergência de gostos origina uma nova vertente 

na moda caracterizada pela fusão dos gostos e influências de cada um.  

 No plano da moda, o resultado desta de fusão assume-se pelo abrir de um novo 

caminho - o da androginização. 
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 Masculino e feminino são ainda duas realidades bastante presentes e vincadas, 

não obstante o andrógino emerge como forma equilibrante entre os dois 

conceitos díspares.  

i.e 

 (…) Quando colocamos homens e mulheres em contextos em que os respectivos 

universos simbólicos são igualmente valorizados, verificamos que os homens 

adoptam comportamentos femininos e as mulheres comportamentos masculinos, 

mas o facto de homens e mulheres possuírem, à partida, fronteiras diferentes 

impõe limites a este jogo e impede que as trocas se façam nos mesmos termos 

para os dois grupos. 

De facto, a posição social dominante da categoria masculina não resulta só do 

modo de ser definido para essa categoria corresponder a um modelo de pessoa 

universal que constitui um referente, tanto para os homens como para as 

mulheres. No quadro deste mesmo modelo de pessoa, os homens constroem 

uma representação de si em que a individualidade não é compatível com a 

pertença colectiva e que actuam sobre os conteúdos simbólicos do feminino, 

imprimindo-lhes um significado universal do qual  se servem para salientar a sua 

própria singularidade individual, quando eles servem para salientar a condição 

colectiva só sexo oposto. Pelo contrário, o facto do modelo feminino socialmente 

valorizado só se aplicar às próprias mulheres e implicar a individualidade dos 

membros dessa categoria reflecte-se na sua dificuldade em construir uma 

representação de si e em adoptar comportamentos que proporcionem o 

sentimento de singularidade individual sem entrar em conflito com a pertença 

colectiva. (Amâncio. 2010 pp.177-178). 

É na diferença entre os sexos que se verifica uma maior aproximação. Lígia 

Amâncio refere que são maiores as diferenças intrasexuais que propriamente as 

diferenças intersexuais. São maiores as diferenças constatadas pelos espécimes 

de cada género sexual (mulheres entre mulheres/homens entre homens) que as 

diferenças entre homens e mulheres. É mais fácil aceitarem-se as diferenças 

entre sexos iguais do que em comparação com os do sexo oposto. 
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5.3 Sumário 

A dualidade entre conceitos tão diferentes (masculino e feminino) dá origem a um 

novo conceito que se caracteriza pela fusão dos opostos – o andrógino (andros + 

gynos). 
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6. O Trans na Moda – Reflexões socioculturais  

6.1 Introdução 

Para além do significado linguístico que as palavras possuem existem a eles 

associados os conceitos que ilustram e descrevem em termos físicos e sociais as 

acções que se reportam a estes mesmos termos.  

A Moda está para o Trans da mesma forma que o canal está para a 

comunicação. 

Referente/Interpretações 

 

         Emissor/Trans                     Canal/Moda                   Receptor/Sociedade

                                                               
                                                      Código/Roupa 

 

Figura 1: Esquema - comunicação entre Trans e a Sociedade. 

Se no processo comunicativo é necessária a existência destes elementos para 

que se estabeleça uma efectiva e correcta passagem da mensagem entre o 

emissor e o receptor, também na relação do Trans com a Moda estes são 

necessários.  
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6.2 O género nas ciências sociais 

Por norma o género refere-se às diferenças entre homens e mulheres, diferenças 

de sexo.  

Nas ciências sociais as diferenças de género referem-se a diferenças sociais. O 

género assume um papel construído socialmente independentemente da sua 

referência biológica.  

Há pessoas cuja identidade de género difere do seu género sexual resultando 

deste fenómeno conceitos como andrógino e transexual ou transgénero. 

Em sociologia o género aborda essencialmente a forma de ser e a forma de estar 

do indivíduo perante a sociedade por meio da forma como se veste, o modo 

como fala, gesticula, a própria profissão ou outros factores que não são limitados 

pelo seu sexo biológico. 

i.e. 

(…) com efeito se é possível encontrar raízes muito antigas nos mitos sobre 

sexos, a pesquisa sobre os processos históricos e sociais de construção da 

diferença entre os sexos tem mostrado que a modernidade veio trazer uma 

ordem onde a particularidade da categoria feminina, na distancia que a separa do 

novo referente universal, o sujeito cidadão, encontra formas de legitimidade 

particularmente eficazes. (Amâncio 2003 p.703) 

(…) Mesmo as próprias definições originais que distinguiam o sexo do género, 

definindo-o como um código de leitura do corpo, verdadeira matéria-prima sobre 

a qual operava a cultura, e que se encontravam nas abordagens de Connel 

(1987) e de Laqueur (1992), são hoje questionáveis à luz de uma visão pós-

estruturalista, como a de Judith Butler (1990). Nesta perspectiva, o género 

constitui uma forma de neutralizar o sexo, ou a identidade sexual, através do 

discurso refere-se às formas de produção da distinção entre os sexos. (…) Nesta 

perspectiva, o género passa, assim, a ser visto como um acto performativo, algo 

que se faz (Nogueira, 2001b), constantemente reafirmado nas interacções 
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sociais, na medida em que as formas de o reconhecer são partilhadas. (Amâncio 

2003). 

 

 

6.3 Sumário 
 

Ao longo da história, o termo género sofreu uma evolução semântica que se 

caracteriza essencialmente pelo novo significado que lhe é atribuído socialmente 

ou seja, género significa a masculinidade e a feminilidade num contexto social; no 

contexto das ciências biológicas género refere-se ao sexo masculino e/ou 

feminino como referentes às características físicas patentes do individuo. 
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7. Reflexão histórica 

 

7.1 Introdução 

Pensar-se que a sexualização da moda é um fenómeno pertencente à 

actualidade é um erro. Na realidade, tal remonta de há centenas ou milhares de 

anos, pode até ter começado de forma inconsciente desde que o Homem se 

vestiu pela primeira vez.  

Se ao longo da história aconteceram vários episódios em que a roupa de homens 

e mulheres se fundiram, tal não aconteceu simplesmente por uma questão 

arbitrária. Foi um conjunto de mudanças socioculturais que ditaram as modas que 

se foram usando ao longo dos tempos.  

O papel social do homem e da mulher não haveria, por isso, de sofrer quaisquer 

más interpretações relativamente ao género. A roupa de homem era para os 

homens, a roupa das mulheres era para as mulheres, independentemente do 

arquétipo de beleza em voga então. 

Os arquétipos de beleza ao longa da história nem sempre tiveram as mesmas 

bases que actualmente, bem antes pelo contrário. Com modelos mais altos, 

baixos, magros, gordos, loiros, morenos ou ruivos em todas as épocas foram 

propostos (e usados) canons de beleza diferentes. No entanto até meados do 

século XIX havia duas formas de diferenciar em termos sexuais os modelos – os 

homens e os não homens. 

i.e. 

Foucauld (1986) vai ressaltar que o próprio tema sexualidade é um termo surgido 

no século XIX, portanto pertencente às sociedades modernas e pós-modernas. 

(…) A concepção dominante até então era a do on-sex-model ou monismo 

sexual. “No on-sex-model, que dominou o pensamento anatómico por dois 

milénios, a mulher era entendia como sendo um homem invertido. O útero era o 
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escroto feminino, os ovários eram os testículos, a vulva o prepúcio e a vagina era 

um pénis” (Silva, 2000 p. 8) 

Só a partir deste momento é que há a tomada de consciência de que a mulher é 

de um sexo independente do do homem. Foi, então em finais do século XVIII e 

inícios do século XIX que se aboliu a obsoleta noção que a perfeição residia 

única e exclusivamente no corpo masculino e começou-se a usar o two-sex-

model. 

 

7.2 O culto à masculinidade 
 

O conceito de masculinidade ao longo do tempo sofreu várias influências que o 

fizeram evoluir, moldando-o. Actualmente pode-se constatar que é um conceito 

em constante reinvenção, adaptando-se ao zeitgeist (o espírito do tempo). 

A Revolução Francesa, primeiramente, que apregoava os ideais de Liberdade, 

igualdade e fraternidade, e posteriormente a Revolução Industrial e as 

consequentes Guerras Mundiais que se sucederam fizeram com que se 

consolidasse uma masculinidade e uma virilidade hegemónica comum a todos os 

homens. (…) Sob a ameaça de uma feminilidade inerente a alguns homens, 

decorrente do medo de tornarem-se homossexuais, e diante de por à prova o 

sexo forte os homens tiveram de cultivar mais do que nunca a sua masculinidade 

e as sua virilidade, caracterizando também a primeira fase da crise de 

masculinidade. (Silva, 2000 p.p. 8-9) 

Se por um lado o conceito de masculinidade actual se caracteriza e associa a 

uma virilidade franca transversal a todos os homens, por outro observa-se que 

mais não é do que o resultado do esforço tomado pela classe masculina por 

assegurar uma reputação que em nada se afigurasse com quaisquer indícios de 

feminilidade crendo-se, deste modo, que de forma alguma houvesse a mínima 

possibilidade de associação com a homossexualidade. 
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 A primeira fase da crise da masculinidade baseia-se pelo menos dos homens 

serem associados à homossexualidade e com isso a sua virilidade ser posta em 

causa. Ser homossexual então, até então era sinónimo de não se ser homem. 

Da mesma maneira que alguns homens costumam descrever-se actualmente, 

com o conceito de “ser homem”, no século XIX significava “não ser mulher”, e 

jamais, de maneira alguma admitir-se a possibilidade de se ser homossexual. A 

identidade sexual e de género do homem da época vitoriana, estava 

intrinsecamente ligada à representação do seu papel na sociedade. (Silva 2000 

p.10) 

i.e. 

Se a possibilidade de feminilização era mal vista pelos homens vitorianos, a 

masculinização também o era para as mulheres. Masculinidade e feminilidade, 

até certo ponto, eram cultivadas, ora mais para uns, ora mais para outros no 

século XIX. (…)restringir-se ao seu papel social de acordo com as sua identidade 

biológica. (…) a norma desviante era totalmente repelida e punida. (Silva 2000 

pp. 10-12) 

Para todas as pessoas que se quisessem assumir como efectivos membros da 

sociedade vitoriana os conceitos de masculinidade e feminilidade era entendidos, 

de forma afincada como exclusivos de homens e mulheres, respectivamente. 

Todos os que se manifestassem com comportamentos desviantes eram 

censurados, reprimidos e/ou afastados. 

Mais tarde, coube a Freud a introdução da noção de bissexualidade no seio da 

comunidade. Afigurou-se caracterizada pela perda de velhos conceitos e 

introdução de novas perspectivas. Tal culminou numa nova crise de 

masculinidade.  

 i.e. 

A busca das mulheres por igualdade e independência, (…) representou o desafio 

mais efectivo à oposição social dos homens. Esse desafio incluía uma crítica da 

sexualidade, centrada no duplo padrão de comportamento moral que se esperava 

de homens e mulheres (Mosse, citado por Silva 2000 p 13). 
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Esta crise acontece entre o pós Segunda Guerra Mundial e as revoluções 

estudantis do Maio de 1968, num mundo que se encontrava em reconstrução 

tanto em termos físicos como morais. As mulheres que haviam experimentado, 

pela primeira vez, sair de casa para trabalhar enquanto os maridos estavam na 

guerra já não mais queriam prescindir da sua liberdade intelectual, fazendo-se 

emergir como portadoras de um papel activo na sociedade. 

i.e. 

Com a saída das mulheres do espaço privado para o público, como decorrente 

das duas guerras mundiais, da industrialização e do movimento feminista que ora 

se tentava firmar, o resultado foi uma verdadeira avalanche de pesquisas, 

discussões e redefinição de papeis sociais cujo o género foi tomado como ponto 

de partida para a discussão, e herdeiro do gender’s studies. 

Inauguram-se, portanto, os estudos sobre género (gender’s studies), onde os 

estudos sobre homens foram um reflexo directamente decorrido do avanço dado 

pelas mulheres na conquista de uma cidadania e dos seus direitos (…) agora 

bastante diferentes daquela (ordem moral) que os vitorianos apregoava. (Silva 

2000 pp13-14) 

Actualmente os conceitos de homem e masculinidade caracterizam-se 

essencialmente pelo facto de não se assumirem com uma única interpretação, 

representação ou arquétipo. São conceitos relativos que se distinguem consoante 

a interpretação que lhes é dada por parte do observador. 

i.e. 

De facto, como decorrente dos estudos de género masculino na Europa e nos 

Estados Unidos (…) o novo homem agora admitia a sua fraqueza, a sua 

fragilidade; o corpo já não servia para impor uma condição masculina. A 

sensibilidade feminina também passaria a fazer parte das novas subjectividades 

masculinas. A forma de vestir, de falar, de se comportar, já não mais se 

sustentaria por si só. (Silva 2000 p15)  
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A sociedade sofreu um enriquecimento com a fusão de diferentes culturas, tal 

como os conceitos de masculino e feminino foram enriquecidos com toda uma 

nova abordagem da masculinidade e da feminilidade. 

7.3 Sumário 
 

 Em termos metafóricos pode afirmar-se que esta “nova sociedade” se assemelha 

a um imenso painel de azulejos, composto por vários elementos que formam um 

todo; cada um dos elementos deste todo apenas assume um significado em 

termos colectivos e não de forma individual. 

Os elementos que se vão acrescentando ao painel de azulejos, são em termos 

reais a forma de estar de cada um no contexto em que se insere. Uma sociedade 

só se  assume como rica se absorver os costumes e modus vivendi dos 

indivíduos que a compõem, os valores com que cada um contribui para a 

enriquecer.  

Um mundo aberto e em constante evolução não cessa a sua capacidade 

evolutiva e interpretativa das influências que lhe convergem, a cada década, ano, 

semana, instante. Remodela-se ao ritmo das exigências do próprio tempo.  
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8. Andrógino  

 

8.1 Introdução 

Como, anteriormente, abordado no tema Masculino-Feminino a dualidade entre 

conceitos tão diferentes (masculino e feminino) deu origem a um novo conceito 

que se caracteriza pela fusão dos opostos – o andrógino (andros + gynos). 

O termo remonta as suas origens à aglutinação de dois termos gregos – andros 

(a entidade masculina) e gynos (a entidade feminina). Este conceito ao longo da 

história sofreu várias interpretações da mesma forma que lhe foram associadas 

variadas lendas e mitos 

 

8.2 Andrógino por Platão 

 i.e.  

“Outrora, a natureza humana não era o que hoje é, era até muito diferente. Em 

primeiro lugar, a humanidade dividia-se em três espécies de seres e não em 

duas, como agora. Além dos dois sexos, masculino e feminino, havia um terceiro 

que participava de ambos aqueles, e que desapareceu, restando-lhe hoje apenas 

o nome. 

  Esta espécie chamava-se então Andrógino, pois o seu aspecto, como o seu 

nome, lembrava ao mesmo tempo o macho e a fêmea. Já não existe hoje, mas o 

nome ficou como um qualificativo do próprio. 

i.e. 

Em segundo lugar, o corpo de cada andrógino era de forma arredondada, com as 

costas e os flancos em arco; tinha quatro mãos e igual numero de pernas, dois 

rostos perfeitamente semelhantes sôbre um pescoço orbiculado, e sôbre estes 

dois rostos, opostos um ao outro, uma só cabeça, quatro orelhas, dois orgãos 
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genitais e todo o resto que podeis imaginar. Como nós, caminhavam direitos em 

qualquer direcção que lhes aprouvesse seguir. Mas, quando queriam correr, 

apoiavam-se sucessivamente sobre oito membros e lançavam-se num 

movimento circular muito rápido, à maneira dos acrobatas que giram sobre os 

pés e as mãos. A causa da diferenciação existente entre estas três especies de 

sêres humanos estava em que o sexo masculino era filho do sol, o feminino filho 

da Terra, e o sexo composto dos outros dois provinha da Lua, pois a Lua propicia 

simultàneamente o Sol e a Terra.” (Ribeiro 1924, pp.16-18) 

Andrógino é para Platão uma criatura mítica proto-humana. Na obra “O Banquete: 

o elogio do amor” o filósofo relata a Aristófanes como surgiram os diferentes 

sexos e descreve as suas características físicas. 

Não estando estes a agradar aos deuses pelo facto de reunirem forças de 

homens e mulheres deliberou-se, então que se separassem. Dando origem, deste 

modo a dois seres independentes, o homem e a mulher. Este foi o relato histórico 

mais antigo com referências ao fenómeno da androginia.  

.  

Andrógino em representação medieval. 

(Figura 2- Imagem do Andrógino segundo Representação gráfica medieval de um ser humano 

andrógino presente na obra Crónica de Nuremberg, 1493) 4. 

                                                            
4 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nuremberg_chronicles_-_Strange_People_-
_Androgyn_%28XIIr%29.jpg> (consultado a 15.10.2011) 
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8.3 Travestismo na Grécia Antiga 
 

No que se refere ao travestismo existem também alguns episódios históricos 

presentes na mitologia da cultura grega clássica, dois deles, são por exemplo o 

caso de Dionísio que se vestiu com trajes femininos com o intuito de evitar a 

vingança de Hera, e o caso de Leucippo, que se vestiu de mulher para se 

misturar entre as Ninfas e buscar a amada Daphne (Fortunato 1997 artigo de 

revista).  

 

8.4 Andrógino Divino 
 

Existem também vários episódios mítico-histórico que associavam à imagem de 

seres andróginos propriedades divinas.  

Como refere Sandro Fortunato na revista Isis: “Na Babilônia, o deus Lia Sinn era 

invocado como “Ó, Mae-Útero, geradora de todas as coisas, Ó, Piedoso Pai que 

tomou sob seus cuidados o mundo todo”. 

O mesmo ser - o deus Lia Sinn- tanto era considerado como identidade matriarca, 

criadora de todas as coisas como a identidade patriarcal que cuidava do mundo.  

Assim como T’ai Yuan, mulher sagrada de antigos mitos chineses, conjugava Yan 

(o principio masculino) e Yin (o princípio feminino). 

No budismo há representações andróginas de Bodhisatta no Tibete e na Índia. 

No hinduísmo, Shiva e Shakti, o primeiros deuses de certas versões da cosmo 

génese hindu, formavam, no início, um só corpo, na manifestação chamada 

Ardahanarisha, o “Senhor meio Mulher”.  

Em todos estes mitos, muitos deles associados às crenças de alguns povos, que 

ainda hoje são praticados há uma constante – o masculino que se uniu ao 

feminino. Os dois sexos que se fundem-se e, ao mesmo tempo, dá-se a união 

das energias de cada um, criando-se uma terceira força, mais poderosa e divina. 
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8.5 Berdaches 
 

As berdaches, são outro exemplo de trans, membros de tribos autóctones da 

América do Norte. As berdaches eram indivíduos, homens e mulheres, que tal 

como os andróginos que desassociavam do seu sexo o papel social a ele 

atribuído. Relatos contam o quanto as berdaches eram valorizadas nas suas 

sociedades. Às mulheres que se transformavam em homens eram-lhes atribuídas 

força e destreza na caça genuínas; e os homens que tornavam mulheres eram 

valorizados pela sua beleza. A importância dessas berdaches era tal que lhes era 

concedido o poder da cura e da profecia. (artigo de emprensa)5 

 

8.6 Hijiras 
 

Podem, ainda hoje encontrar-se pelas ruas da Índia e Bangladesh as Hijiras. 

Sabe-se que são homens que se vestem como mulheres, porém são 

consideradas como um terceiro sexo. Todavia, são indivíduos bastante 

respeitados, tendo o mesmo status que os idosos têm nestes dois países, o que 

se traduz em termos práticos, de pessoas respeitadas e experientes sendo 

considerados tão especiais que lhes pedem bênçãos em cerimónias festivas 

rituais, como baptizados e casamentos. 

 

 

 

 

 

                                                            
5  Transformismo: uma arte. http://memorabiliagay.blogspot.com/search/label/transgeneracao (consultado a 

23.10.2010). 

56 
 

http://memorabiliagay.blogspot.com/search/label/transgeneracao


O Trans como fenómeno de moda 
 

8.7 Eunucos 
 

NAVARRO, Roberto “Quem foram os Eunucos? Eles podiam ter erecção?” “(…) 

em sua origem grega, o termo eunukhos pode ser traduzido como “guardião da 

cama”. (Navarro)6  

Com o principal fim de tornar alguns homens sexualmente inadaptados, 

começou-se a usar no Médio Oriente e na China a prática de castração. Depois 

de castrados, não havia, de modo algum, a possibilidade destes se envolverem 

sexualmente com as mulheres, daí serem empregados como guardas ou 

serviçais dos haréns onde habitavam as esposas e concubinas reais. Também no 

Império Chinês muitos destes indivíduos chegavam a ser assessores políticos e 

conselheiros da corte no Império Romano (século I d.C).  

Já na Grécia antiga a prática da castração era unicamente usada como forma de 

impedir a  reincidência  de crimes de adultério. 

Noutros povos, estes poderiam ter outras conotações sociais, nomeadamente a 

pureza, no Império Assírio acreditava-se que estes homens eram menos 

corruptos porque não tinham descendentes para deixar herança.  

Já na Europa um novo conceito surgiu em meados do século XVI quando as 

mulheres foram proibidas de cantar nas igrejas - os castrati. Crianças (geralmente 

provindas de famílias muito pobres) castrados até aos oito anos impedindo que 

passassem pelo processo de engrossamento das cordas vocais típico da 

adolescência, mantendo, desta forma a sua voz cristalina. Alcançavam um timbre 

que não se assemelha nem ao feminino nem ao “comum” masculino 

Existem registos sonoros gravados de notas do último castrati a abandonar o 

coro da Capela Sistina, em 1913.7 

 

                                                            
6  <http://www.mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-os-eunucos-eles-podiam-ter-erecao>  
(Consultado a 01.03.2011). 

7 < http://www.youtube.com/watch?v=wv-S3uoeTXg> registo sonoro de Alessandro Moreschi (consultado a 
10.09.2011) 
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9. 

58 
 



O Trans como fenómeno de moda 
 

 Moda e o Trans 

 

9.1 Introdução  

Em, praticamente, todas as sociedades a sexualidade tem uma relevância visível 

em termos sociais, passando então a fazer parte do estereótipo social de género. 

Pressupondo-se tal definição generalizada de "género" as pessoas que actuem 

publicamente fora do comportamento preestabelecido como heterossexual 

(mesmo que no seu íntimo sejam efectivamente heterossexuais) podem também 

ser consideradas transgéneras.  

A moda é um dos meios possíveis para se fazer comunicar no meio social a 

relação que existe entre um individuo e o seu género, através das roupas que 

veste, mesmo quando escolhidas de forma inconsciente. 

Se a roupa emite sinais cognitivos, ao designer de moda recai parte da 

responsabilidade no processo comunicativo assente na lógica objecto-função. 

Este deve processar as suas inspirações para a projecção de peças cuja função 

primitiva primeiramente será a protecção do corpo e, de forma mais subjectiva a 

passagem daquilo que depreende em seu redor ao mundo. 

Seguidamente fazer-se-á referência ao percurso de três designers de moda cujo 

trabalho, de uma forma geral, sempre se caracterizou pela alusão ao mundo 

trans, não somente em termos sexuais ou de género mas por fazerem ilustrar nos 

seus ecossistemas criativos situações associadas às mais variadas influências 

tanto do mundo, assim como a fenómenos directamente associados ao 

imaginário do Homem.  
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9.2 Jean-Paul Gaultier 

Biografia 

Aos 18 anos começa a trabalhar para Pierre Cardin como assistente e em 1974 

destaca-se dentro da marca como designer de colecções destinadas ao mercado 

americano. Em 1976 abre a sua casa de costura e lança a sua primeira colecção 

feminina. Entre projectos de sucesso que assumiam já o seu traço excêntrico e 

outros que menos sucesso obtiveram, acaba por ser convidado pela marca 

japonesa Kashiyama para que desenvolva e assine uma colecção, tornando-se 

esta proposta uma das mais bem sucedidas do inicio da sua carreira. 

É agora, em plenos anos 80 que começa a mover-se entre os mais conhecidos e 

triunfantes do meio da moda graças às suas colecções que de longe se 

destacavam pelo assumido gosto de querer explorar o “novo”. Um “novo” que se 

caracterizava, aqui pela reinterpretação da costura da época dourada (que se 

compreende entre os anos 30 e os anos 50) que, mais tarde, acaba por sofrer 

alterações, agora dos anos 70 (Punk). Mas se há uma década icónica do seu 

trabalho, será a de 80 (em 1983) com a criação dos looks clássicos associados, 

ainda hoje, à marca de Gaultier como são o caso do Toy Boy ("homem objeto"), e 

da marinha. É mais tarde, na passagem da década de 80 para a de 90 que se 

assinala a união da marca ao gigante da pop musical- Madonna. Foi o 

responsável pela sua imagem na digressão Blond Ambition World Tour , com 

peças desenhadas em colecções passadas onde Jean Paul se propunha 

reinterpretar as formas femininas  e por isso, entre outras peças, nomeadamente 

de  vestuário masculino Madonna vestia um corpete com a zona da copa em 

forma de cone.  

E como a seguir de uma fase icónica, outra igualmente icónica se lhe deve 

suceder foi nas colecções seguintes que começa a explorar o estilo andrógino 

com a sua linha Une garde-robe pour deux. Trabalhando a estética andrógina, 

ora introduzindo silhuetas masculinas no contexto do vestuário feminino, ora 

femininas para o masculino tornando-se então um dos primeiros designers a 

trazer os homens paras as passerelles.  
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Vanguardista e de espírito provocador questiona os rígidos e antiquados códigos 

guarda-roupa masculino propondo criações que ainda continua a exibir nos seus 

show, tais como a saia masculina, o espartilho vestido sobre as roupas e meias 

de Lycra com tatuagens estampadas. 

Em 1997 assiste-se a um upgrade, à sua estreia na alta-costura com a 

linha"Gaultier Paris"  Em 1999 ele é nomeado diretor artístico da casa Hermès. 

Em 2004, organiza a exposição "Pain Couture" na Fundação Cartier de Paris e 

nos mesmo foi nomeado como o título  "Best designer international". 

9.2.1 Colecções 

   

   
Figura 3; 4; 5; 6; 7 e 8: Seis coordenados dos quarenta e cinco que constituiram o desfile 

Jean-Paul Gaultier - Outono Inverno 2011. 8 

                                                            
8 <http://www.style.com/fashionshows/complete/F2011MEN-JPGAULTI?page=1>(consultado a 
16.02.2011) 
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9.3 Vivienne Westwood 
 

Biografia 

Em 1971, fruto da relação profissional com o seu marido de então (Malcolm 

McLaren) Vivienne abre a sua primeira loja, Let it Rock caracterizada pelas fortes 

influências do Rock dos anos 50. Este foi o mote para iniciar a criação de peças 

de roupa visando o publico marginalizado dos arredores de Londres. Entretanto 

algumas complicações de foro jurídico fizeram com que a loja mudasse de nome 

por sucessivas vezes, acabando por se fixar aquele que ainda hoje se associa à 

designer - SEX . McLaren, como se sabe era o vocalista dos Sex Pistols, uma 

das primeiras bandas punk, daí a ser Westwood a vesti-los foi uma questão de 

tempo assim como muitas outras bandas do mesmo género, acabando por 

ganhar a alcunha de estilista-punk, alcunha que ainda hoje perdura, já não única 

e exclusivamente por causa da imagem das bandas de punk (que ao longo dos 

anos foram perdendo algum impacto comercial) mas devido à linha que marca de 

forma coerente a sua carreira.  

Em 81 cria a sua primeira colecção intitulado “Pirates” estruturada por looks 

inspirados nas vestes do século XVII e XVIII, desta forma associa ao já  icónico 

estilo Punk detalhes românticos e com apontamentos ligados à história da própria 

moda e do mundo, permitindo-se ao apelo ao exagero e cores garridas.  

Em 85 pisa as passerelles de Paris e dois anos depois cria a sua primeira 

colecção para o público masculino, também muito polémica pelas características 

acima referidas e pelo erotismo e detalhes andróginos. Num mundo em que os 

homens, embarcados numa viagem pela história vestiam saias, meias de Lycra 

de cores berrantes e usavam saltos altos. 

As suas criações são projectadas sempre sobre influência de temas de 

actualidade, motivos políticos, críticas sociais e temas eróticos; mistura o clássico 

com moderno, evoca o casamento entre a cultura jovem com o tradicionalismo de 

forma subtil.  
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 O nome de Vivienne Westwood é, sem sombra de dúvida, um dos mais 

importantes no contexto da moda contemporânea, tendo sido nomeada no livro 

Chic Savage como uma dos seis melhores designers, do mundo. 

 

9.3.1 Colecções 

 

Figura 9. Imagem da colecção 1981-89 Pirates (Wilnox, 2008 p.46). 
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Figura 10. Imagem da colecção Primavera-Varão 1985 Mini-Crini (Wilnox, 2008 p.73). 
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9.4 Dino Alves 

Biografia 

i.e. 

Para além de participar em diversos acontecimentos de moda nacionais, cria a 
mise-en-scène para quatro desfiles de Ana Salazar e inicia as suas 
apresentações regulares na MODALISBOA até hoje. 

Desde então, tem vindo a desenvolver guarda-roupas para publicidade, eventos 
de moda, lançamentos de produtos, concepção e styling para publicações e 
festas, e figurinos para diversos espectáculos de dança e teatro.  

Em 2002 inaugura um novo serviço de moda: HOSPITAL DA ROUPA S.O.S. 
DINO ALVES, e apresenta a colecção Verão 2003 no Circuit em Barcelona, 
integrado no projecto “+ Portugal”. 

Em Fevereiro de 2003, a Convite da ANIL (Associação Nacional da Indústria de 
Lanifícios), apresenta, em Madrid, parte da sua colecção de Inverno 2003/2004. 
Inicia a sua colaboração como stylist com a revista Dance Club e desenvolve a 
imagem de várias figuras importantes da Moda Portuguesa para o projecto 
fotográfico do alemão Thomas Probosh. Em Agosto faz uma apresentação em 
Cabo Verde, resultado de um projecto em parceria com Osvaldo Martins.  

Um stylist por excelência, Dino Alves continua com os seus projectos de 
concepção de imagem, nomeadamente para as  festas do LUX, e a criar figurinos 
para dança e teatro. Em Dezembro de 2005 apresenta a colecção Primavera/ 
Verão 06 em Rostock, na Alemanha. 

Em 2006, é responsável pelo styling e produção da imagem dos participantes do 
Festival da Canção da RTP, e participa na exposição Globos Sonda Trial 
Balloons no MUSAC - Museu de Arte Contemporânea de Castilha e Leon em 
Espanha. A convite da Vogue Portugal, costumiza a camisola Nike da Selecção 
Nacional Portuguesa.  

Em 2007 e 2008, cria a imagem de Herman José para os programa “Chamar a 
Música” e "Roda da Sorte" na SIC. Participa no projecto de loja temporária, Pop 
Up Fashion, nos centros comerciais do grupo Sonae, juntamente com os 
designers Luis Buchinho, Katty Xiomara e Storytailors. Concebe a exposição dos 
vestidos Maria Callas – Lisboa, no Museu da Electricidade em Lisboa. Inicia a sua 
presença comercial na loja Ana Salazar, no Chiado.  

Em 2009 é convidado pela marca italiana de acessórios “Segue...” para criar uma 
mala de viagem. Continua a desenhar figurinos para teatro e outros eventos e 
inicia uma colaboração como professor na área de figurinos, com a Escola 
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Superior de Dança. Concebe um desfile temático para apresentação da empresa 
de experiências Wonderful Moments. A convite da Câmara Municipal de 
Albufeira, desenvolve uma colecção de fatos de banho inspirados nas décadas 
de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 2000, que foi apresentada num desfile na mesma 
cidade. No final desse ano abre uma Instalation Store sob o tema "Under 50 - 
selected by Dino Alves".  

A sua colecção He, she and me apresentada na 34º edição da MODALISBOA- 
Check point em 2010 adquire um especial papel dentro do tema explorado ao 
longo desta dissertação. No próximo ponto será abordada com maior detalhe9. 
(dailymodalisboa, 2011). 

                                                            

 

9 <http://dailymodalisboa.blogspot.com/2008/10/dino-alves.html> (consultado a 10-09-2011). 
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9.4.1 Colecção “He, she and me”  
 

   

   

Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16.  Imagens do desfile Dino Alves, colecção “He, She and Me”10. 

  

                                                            
10  <http://dailymodalisboa.blogspot.com/2008/10/dino-alves.html> (consultado a 10-09-2011). 
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12.5. Modelos Andróginos 

 

A referência a modelos com características físicas andróginas refere-se a uma 

classe da moda, actualmente muito em voga.  

Se de muitos colhe críticas negativas de muitos mais é alvo dos maiores 

louvores; de uma maneira ou de outra certo é que é um fenómeno a que 

praticamente ninguém lhe fica indiferente. E quem fica são geralmente quem nem 

se apercebe que está diante do fenómeno da androginia.  

Existem inúmeros casos de androginia no plano da Moda actual. De seguida é 

apresentado por meio fotográfico o trabalho do bósnio Andrej Pejic, da 

dominicana Omahyra Mota, da brasileira Lea T e da checa Jana K. Estes quatro 

modelos, são, possivelmente, os que absorvem maior protagonismo dentro desta 

classe, desfilando para as mais consagradas casas de moda do mundo. 
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Andrej Pejic    

 

Figura 17.  Andrej Pejic na capa da revista Carbon Copy - Summer 2011.11 

 

 

                                                            
11 <http://models.com/work/carbon-copy-carbon-copy-summer-2011-cover-by-michelle-du-xuan> (consultado 
a 01.09.2011). 
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Figura 18. Andrej Pejic no desfile Jean-Paul Gaultier S-S 2011. 12 

 

 

 

                                                            
12 <http://fyeahandrejpejic.tumblr.com/> (consultado a 12.09.2011). 
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Omahyra Mota 

 

  Figura 19. Omahyra Mota no desfile Jean-Paul Gaultier 

Primavera-Verão     2003 Alta-Costura.13 

 

 

 

                                                            
13 
http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person429/slideshow?loop=0&iphoto=72&play=false&cnt=5
> (consultado a 22.10.2011) 
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Figura 20. Omahyra Mota no desfile Jean-Paul Gaultier Outono- Inverno 

2002. 14 

 

                                                            
14  http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person429/slideshow?iphoto=129 (consultado a 
22.10.2011). 
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Lea T 

 

Figura 21. Lea T na edição N.º 24 da Revista ffwMag, com o título 

“Trensreal – o Dom de Iludir”.15 

 

                                                            
15 <http://colunistas.ig.com.br/houseofmodels/files/2011/03/ffwmag_leat-499x652.jpg> (consultado a 
22.10.2011). 
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Figura 22. Lea T no ensaio His ‘n’ hers para a Revista Love Mag, Issue 5 

Spring-Summer 2011.16 

 

 

                                                            
16  < 
http://1.bp.blogspot.com/_zxZonGRvst8/TVKExfkfVVI/AAAAAAAABBk/vMJJVzcBdT8/s1600/LOVEMAG_AJL
_SS11_Cover.jpg> (consultado a 22.10.2011). 
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Jana K 

 

Figura 23. Jana K fotografada por William Lords Studios.17 
 
 

                                                            

17
<http://www.londonlovesme.com.br/imagens/WOMEN_FASHION/janak/Jana_Knauerova_by_William_Lords

_Design_Scene_Net_0%20%281%29.jpg> (consultado a 22.10.2011). 
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Figura 24. Polaroid de Jana K April 201018. 

                                                            

18 http://models.com/work/-554-polaroids-jana-k-april-2010/viewAll (consultado a 22.10.2011). 
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10. A Imprensa e o Trans 

 

A Moda tem a capacidade de portar múltiplos sinais e valores interpretativos 

essenciais à relação do indivíduo com o meio em que se insere. 

Se à roupa se emprega parte do protagonismo na relação comunicativa do 

Homem com o mundo, outros factores existem com o mesmo valor. É o caso da 

imprensa especializada em moda cuja principal função é reportar aos leitores o 

que de novo se pratica assim como formas alternativas de interpretar a moda.    

De seguida faz-se referência a algumas publicações de moda cujo tema e 

estética abordam o tema do Trans. 
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10.1 Vogue Nippom 
 

 

Figura 25: Jana K, capa Vogue Nippon Fevereiro 2011 19 

 
                                                            

19  <http://www.allaboutmodels.tv/wp-content/uploads/2011/03/Jana-K.jpg> fotografia de Daniel Jackson 
consultado a 08.10.2011. 
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10.2 Vogue Turquia 

 
Figura 26: Andrej Pejic e Jana K na Vogue Turquia, Novembro 2010 
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Figura 27: Andrej Pejic e Jana K na Vogue Turquia, Novembro 2010 
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Figura 28: Andrej Pejic e Jana K na Vogue Turquia, Novembro 2010 
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Figura 29: Andrej Pejic e Jana K na Vogue Turquia, Novembro 201020. 

                                                            
20 <http://lookbooks.com/hilary-beck/post_view/behind-the-shot-andrej-pejic-and-jana-k-for-vogue-turkey-12-
photos> Vogue Turquia, por Matthwe Brooks, (consultado a 19.04.2011) 
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10.3 Vogue Paris 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Iselin Steiro na Vogue Paris, Setembro 201021. 

 

 

                                                            
21 < http://ffw.com.br/ffwblog/iselin-steiro-encarna-david-bowie-na-vogue-paris/> “Androgyne” fotografias de 
Davis Sims e styling de Emmanuelle Alt (consultado a 12.09.2011) 

84 
 

http://ffw.com.br/ffwblog/iselin-steiro-encarna-david-bowie-na-vogue-paris/


O Trans como fenómeno de moda 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Iselin Steiro na Vogue Paris, Setembro 201022. 

 

 

                                                            
22 < http://ffw.com.br/ffwblog/iselin-steiro-encarna-david-bowie-na-vogue-paris/> “Androgyne” fotografias de 
Davis Sims e styling de Emmanuelle Alt (consultado a 12.09.2011) 
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Figura 32: Iselin Steiro na Vogue Paris, Setembro 201023. 

                                                            
23 < http://ffw.com.br/ffwblog/iselin-steiro-encarna-david-bowie-na-vogue-paris/> “Androgyne” fotografias de 
Davis Sims e styling de Emmanuelle Alt (consultado a 12.09.2011) 
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Figura 33: Iselin Steiro na Vogue Paris, Setembro 201024. 

                                                            
24 < http://ffw.com.br/ffwblog/iselin-steiro-encarna-david-bowie-na-vogue-paris/> “Androgyne” fotografias de 
Davis Sims e styling de Emmanuelle Alt (consultado a 12.09.2011) 
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11. Conclusão 
 

O género sexual assume-se como o tema fulcral no contexto geral da 

investigação presente. Deste modo foi pertinente a interpretação  deste dando-se 

ênfase à exploração do seu surgimento na sociedade, para, de forma mais 

ilustrativa concluir aquilo que ela é de facto assim como as seus principais 

agentes (masculino, feminino e trans). 

Existem várias formas possíveis de manifestação do fenómeno do Trans, sendo, 

a principal o Androginismo.  

Por meio de várias referências definiu-se o conceito de moda, aferindo-se, que 

esta pelas motivações que a constituem, actua como  um agente activo no 

processo da passagem de sinais visuais ao mundo. Deste modo, se a Moda é 

considerada um meio de comunicação poderoso, o designer de Moda emerge 

com um dos principais agentes deste processo comunicativo. 

Até um determinado momento enfatizou-se a teoria que defendia que a Moda 

pertencia unicamente ao plano do essencial. A roupa servia somente para 

proteger o corpo humano face às agressões exteriores. No entanto, com o passar 

do tempo e consequente evolução da sociedade impregnaram-se à roupa 

códigos com valores importantes no contexto sociocultural, definidores, de status 

dos espécimes de cada sociedades, fazendo, deste modo com que a roupa 

adquirisse valências paralelas às mera protecção do corpo. 

Se a sociedade influência a moda, também as modas influenciam a sociedade. 

Assim sendo, o Homem assume-se uma vez mais como o principal interveniente 

no contexto da moda, influenciando-o de tal ponto que interfere com a sua forma 

de estar no contexto em que se insere.  

Se a evolução social se caracteriza por um processo cíclico de múltiplas 

degenerações no plano social, também a moda acaba por sofrer de igual forma 

evoluções.  Destas evoluções aconteceu, por exemplo a fusão das interpretações 

e manifestações do modo de estar de homens e mulheres. Aboliram-se as 
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barreiras daquilo que era (em tempos) estritamente de um só género sexual. 

Resultante desta fusão emerge um novo conceito –  a Androginia. 

Masculino e feminino são conceitos, ainda que antónimos no plano social, se 

podem fundir no plano da Moda. Não obstante, esta fusão não ocorre de forma 

arbitrária. Se por um lado, no contexto do vestuário feminino se regista uma maior 

abertura/receptividade às influências do género oposto, no contexto do vestuário 

masculino tal não se regista de forma tão rápida e visceral. 

A moda está para o trans como o canal está para a comunicação. Deste modo, 

uma vez mais, conclui-se que o fenómeno  trans tal como o vestuário, no geral 

tem poder comunicativo, uma vez que age como agente de comunicação visual. 

De forma consciente o Homem serve-se do seu guarda-roupa para se expressar 

no meio em que se insere.  

Para a ciências sociais as diferenças de género referem-se às diferenças sociais. 

O facto do sexo biológico de um indivíduo ser masculino (por exemplo) não é 

necessariamente sinónimo de que este se sinta um homem. O género define-se 

pela intelectualidade do indivíduo, a forma como ele se insere no seu contexto 

social.  

A sexualização da moda é um fenómeno que remonta, muito provavelmente, ao 

tempo em que o Homem se começou a servir de adornos externos ao seu corpo 

para se cobrir. Foram as mudanças socioculturais que fizeram com que 

acontecesse o intercâmbio entre as influências masculinas e as femininas 

(também no contexto da Moda). 

Se a Moda tem capacidade de portar valores interpretativos essenciais à relação 

do Homem com o Mundo que o rodeia, ao designer recai, então a 

responsabilidade de canalizar tudo aquilo que o influência na projecção das 

peças que hão-de compor as suas colecção. 

A roupa não é o único veículo de comunicação dentro da moda, a ela associam-

se outros intervenientes portadores de códigos variados que influenciam a 

interpretação das colecções perante o grande público tais como os próprios 

modelos que desfilam as roupas e a imprensa especializada em moda. 
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12. Anexo 1 

A propósito de Androginia propõe-se a leitura deste artigo escrito por Darren 

Fernandes: 

“Androgyny as an Abomination or Aphrodisiac?  

...maybe he doesn't want to wear the trousers. 

Nearly a year ago, Scott Schuman featured a post depicting two masculine 

European men in skirts on his famed fashion blog The Sartorialist. Fashion 

journalists throughout the Western world have since been in heavy discussion 

over the masculinisation of such an identifiably feminine piece and the potential 

for more gender-bending pieces in mainstream fashion. Following suit, no pun 

intended, the men’s skirt and other androgynous looks have been a major push 

down the catwalk by menswear designers such as John Galliano, Comme des 

Garçons, and Etro for Spring/Summer 2009. Are your legs ready, sir? 

 

Answering the question “what is androgyny?” is hardly a simple task. In a recent 

interview, author of Material and Visual Cultures beyond Male Bonding Dr. John 

Potvin defined androgyny as “fundamentally exhibiting ambiguous gender 

characteristics... and gender ambivalence, both simultaneously.” Androgyny, as 

such, may not necessarily relate to ‘gender-queerness’ but culturally-prescribed 

emic perceptions of an individual’s aesthetic expression. Despite a perceived 

neutered nature, androgynies possess a threatening disconnect to conservative 

gender roles. “If someone is really truly successful in being androgynous, then 

people get uncomfortable,” said women’s and gay rights activist Veronica 

Majewski. 

So why exactly are people so uncomfortable with the gender bending nature of 

androgyny? And, more specifically, why have heterosexual males had such 

resistance to effeminate wear? Potvin suggested that the male often fears that 

emasculating himself could potentially lead to the questioning of his sexuality 
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and reduce his social power. The male, in turn, develops a constant need to 

prove his heterosexuality and distances himself from sexual inversion and 

femininity. For instance, “metrosexuality,” Potvin said, “while influenced by 

homosexual subculture, draws from an underbelly of hatred for homosexuals.” 

Why, just think of David ‘Golden Balls’ Beckham sporting nothing but overdone 

highlights and a sarong with an ever-impregnated Posh Spice constantly at his 

side. Further, it is only reasonable to assume that the male wishes to hold on to 

his heterosexuality in order to protect his dominant social status in this power 

struggle. Without a doubt, there is most definitely more fluidity among females 

in terms of both gender and sexuality, which can be seen in women’s fashion, 

due to their lesser social power. 

Firstly, to consider fluidity in gender, let’s broadly look back at women’s fashion 

through the twentieth century. Belle Époque gave way to the Garçonne look of 

the 1920s flapper with short hair, flattened breasts, and a de-emphasized waist. 

Inspired by WWI, the 1920s and 1930s saw the rise of Coco Chanel with the 

iconic Chanel suit. In 1931, Chanel was hired by American film producer 

Samuel Goldwyn to dress several of his stars, including Katharine Hepburn. 

Hepburn’s use of loose men’s trousers and non-conformist style has transferred 

over to the everyday woman’s closet of today. Women have a lot more freedom 

to cross gender barriers and to borrow from elements of menswear. 

Secondly, to consider fluidity in sexuality, it must be understood that, when 

women play with incomplete androgynous fashion to still attain an overall 

feminine look, androgyny is released from being an abomination and may 

actually be considered an aphrodisiac. As seen in the early 1920s practice of 

‘slumming’ by the middle-class in New York City and the rise of “girl-on-girl” 

scenarios in European and American erotica since the early 1930s, there is an 

underlying curiosity with the homoerotic in Western culture. Potvin suggested 

that the heterosexual male often seeks pleasure in voyeurism of the feminine 

lesbian. Further, it is egotistically satisfying to heterosexual male to conceive 

that he is able to remove the female body from her masculine clothing and 

convert her back to her original hetero-normative gender role with his fulfilling 

masculine persona. Whether it is a chick dressed in a fitted tuxedo suit or Kate 
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Perry singing about how she kissed a girl and liked it, women have had the 

power to play with their sexuality for the sake of heterosexual male pleasure. 

As seen prior to the late eighteenth century, men wearing skirts was hardly an 

unheard of phenomenon isolated to the brilliance of Marc Jacobs, who has 

been seen out and about in kilt-like garments. In fact, it was only men, and 

disgraced women such as prostitutes, who were allowed to wear togas in 

ancient Rome after second century BC. In ancient Greece, skirts were worn by 

men to present an image of virility and machismo. This image was furthered by 

the Scottish kilt as seen in the popularized film Braveheart. “Since ‘the great 

masculine renunciation’ of the late eighteenth and early nineteenth century, 

men have tended to follow a more restricted code for appearance,” said Andrew 

Bolton, associate curator of The Costume Institute for their 1994 ‘Men in Skirts’ 

exhibit. “From the 1960s, with the rise of countercultures and an increase in 

informality, men have enjoyed more sartorial freedom, but they still lack access 

to the full repertoire of clothing worn by women.” The men’s skirt has been used 

in more current terms on the catwalk as a symbol of raw and real masculinity in 

collections by Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, and Dries van Noten. 

Whether there is greater acceptance of androgynous outfits shown on the 

catwalk, because they are protected and perceived as works of art that are 

disconnected from the ‘real’ world, there are definite socio-cultural limitations 

within which designers must work within to sell their pieces. For instance, when 

asked if he will introduce the skirt into his next men’s collection, even skirt-clad 

Marc Jacobs frankly answered “No.” 

Potvin noted that there will always be limitations in the construction of 

androgynous items as the male and female bodies differ in shape and structure. 

Moreover, Potvin believes that with the urban landscape that the modern 

fashionable male lives within, “it is not only culturally inappropriate but 

impractical for men to wear skirts.” 

For men, however, such like Marc Jacobs and those featured on The 

Sartorialist who dare to gender-bend by wearing skirts, Toronto-based gay 

rights activist Hannah Peck commented that “there is nothing in the fabric, in the 
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design [of skirts] that is inherently feminine.” As such, any item of clothing, like 

any word in literature, should be recognized as nothing more than a signifier in 

which we must pour meaning into if it is to have significance. A skirt should then 

be viewed as neither an aphrodisiac nor an abomination but a symbol of gender 

power struggles in the Western world. Just think, relatively recently in human 

history, we were questioning if women should have access to pants.” 

(Darren Fernandes, 2011)25 

 
25  T.L.“Há quase um ano atrás, Scott Schuman lançou um “post” que representava dois 

homens Europeus em saias no seu famoso blog de moda The Sartorialist. Os jornalistas de 

moda pelo mundo Ocidental têm, desde  então, tido  em grande discussão a masculinização de 

tal peça identificadamente feminina e o potencial para mais peças se modificarem quanto ao 

género as quais estão associadas na moda mainstream.  Seguindo o fato, a saia masculina e 

outros “looks” andróginos têm sido altamente lançados sobre as passerelles de roupa 

masculina como John Galliano, Comme des Garçons, e Etro para Primavera/Verão 09.  

Preparados para isto? 

Responder à questão “o que é a androginia?” é efectivamente uma tarefa fácil. Numa entrevista 

recente, o autor de Material and Visual Cultures beyond Male Bonding, Dr. John Potvin definiu 

androginia como “ é fundamentalmente exibir características de género ambíguas…. E 

ambivalência de género, ambas simultaneamente.”  

Androginia, desta maneira, pode não estar relacionada necessariamente com “gender 

queerness”, mas sim com percepções émicas culturalmente prescritas da expressão estética 

de um individuo. Apesar de uma percepcionada natureza castrada, os andróginos possuem um 

ameaçador desconectar dos papéis do género conservadores. “Se alguém é verdadeiramente 

bem sucedido a ser andrógino, então as pessoas podem-se sentir desconfortáveis.”, disse a 

activista dos direitos das mulheres e dos homossexuais Veronica Majewski. 

Então porque é que as pessoas se sentem desconfortáveis com a natureza “manipuladora” do 

género da androginia? E, mais especificamente, porque é que os machos heterossexuais têm 

tido tanta resistência ao vestuário efemeninado? Potvin sugere que o homem teme 

frequentemente que ao masculinizar-se  pode potencialmente dirigir ao questionamento da sua 

sexualidade e reduzir o seu poder social. O homem, por sua vez, desenvolve uma constante 

necessidade de provar a sua heterossexualidade   e distanciar-se de inversão sexual. Por 

exemplo, “metrossexualidade”, Potvin disse, “enquanto influenciados pela subcultura 

homossexual, retira-se do ventre de ódio pelos homossexuais”. Pensemos simplesmente em 

David Beckam mostrando nada mais que madeixas e um pareo e a sua sempre empregnada 

Posh Spice constantemente ao seu lado. É apenas razoável assumir que um homem deseja 



 

                                                                                                                                                                              
agarrar-se à sua heterossexualidade, para proteger o seu estatuto de macho dominante nesta 

luta de poder. Sem dúvida, não há definitivamente mais fluidez entre mulheres em termos de 

género e sexualidade, que podem ser vistos na moda feminina, devido ao seu menor poder 

social. 

Inicialmente, para considerar fluidez no género, vamos olhar amplamente atrás para a moda 

feminina através do século XX. Belle Époque deu lugar ao Garçonne Look da flapper dos anos 

20 com cabelo curto, peitos espalmados e uma cintura desenfatizada. Inspirados pela Primeira 

Grande Guerra Mundial, os anos 20 e 30 viram a ascensão de Coco Chanel com o icónico fato 

Chanel. Em 1931, Chanel foi contratada pelo produtor Americano Samuel Goldwin para vestir 

muitas das suas estrelas, incluindo Katherin Hepburn. O uso de Hepburn de calças de homem 

largas e estilo não conformista foi transferido para o armário feminino do quotidiano de hoje em 

dia. As mulheres têm muito mais liberdade para atravessar as barreiras do género e de pedir 

emprestados elementos de roupa masculina. Em segundo lugar, para considerar a fluidez na 

sexualidade, tem que ser compreendido que, quando as mulheres brincam com moda 

andrógina incompleta para ainda obter um look final feminino, a androginia está livre da sua 

condição de abominação e pode bem ser considerada um afrodisíaco. Como visto nos inícios 

dos anos 20, a prática de “slumming” pela parte da classe média em Nova Iorque e a ascensão 

de cenários “girl-on-girl” na erótica Europeia e Americana desde os inícios dos anos 30, há uma 

curiosidade subjacente com o homo-erótico na cultura Ocidental. Potvin sugere que o homem 

heterossexual procura frequentemente prazer no “voyeurismo” relativamente à mulher lésbica. 

Para além disso, é egotisticamente satisfatório para o homem heterossexual conceber que ele 

é capaz de retirar o corpo feminino das suas roupas masculinas e convertê-la de novo para o 

seu original papel de género hetero-normativo com a sua concretizadora personagem 

masculina. Quer seja uma rapariga num fato justo ou a Kate Perry a cantar sobre como ela 

beijou uma rapariga e gostou, as mulheres têm tido o poder de brincar com a sua sexualidade 

pelo bem do prazer masculino heterossexual.  Como visto antes do final do século XVIII, 

homens a usar saias era dificilmente um fenómeno nunca ouvido isolado do brilhantismo de 

Marc Jacobs, que tem sido visto em vestimentas parecidas com o kilt. De facto, eram apenas 

homens, e mulheres desgraçadas como prostitutas, que tinham a permissão para usar togas 

na Roma antiga após  o século II a.C.. Na Grécia antiga, as saias eram usadas por homens 

para apresentarem uma imagem viril. Esta imagem foi continuada pelos Escoceses, como visto 

no popularizado filme Braveheart. “ desde “a grande renuncia masculina” do final do século 

XVIII, os homens têm seguido um código mais restrito de aparência”, disse  Andrew Bolton, 

curador associado do The Costume Institute para a sua exposição de 1994 “Men in Skirts”. “A 

partir dos anos 60, com o aparecimento das contraculturas, e das crescentes informalidades, 

os homens têm gozado mais liberdade, mas ainda lhes falta acesso ao reportório total de roupa 

usada pelas mulheres.” A saia masculina tem sido usada em termos mais actuais nas 

passerelles com um símbolo de crueza e verdadeira masculinidade em colecções de Jean-Paul 

Gaultier, Vivienne Westwood e Dries van Noten.  
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13. Anexo 2 

 

MATOS, Juscelina Bárbara A. Costurando a moda: uma análise das práticas 

vestimentas femininas em Vitória da Conquista- BA (1950- 1965). Dissertação 

de Mestrado, Pós- Graduação em Cultura Visual – Universidade Federal de 

Goiás - UFG, 2009 

Uma análise das práticas vestimentas femininas em Vitória da Conquista- 
BA 

Moda e indumentária são um instrumento no processo de socialização em 

direcção aos papeis sexuais e de género; elas ajudam a dar forma às ideias 

das pessoas sobre como homens e mulheres deveriam parecer. Não é verdade 

que a moda e indumentária simplesmente reflectem uma identidade já 

                                                                                                                                                                              
Quer haja grande aceitação de coordenados andróginos mostrados nos desfiles, porque são 

protegidos e tidos como obras de arte que estão desconectadas do mundo real, há limitações 

socioculturais definidas com os quais os designers têm que trabalhar para vender as suas 

peças. Por exemplo, quando interrogado se vai introduzir a saia na próxima colecção de 

homem, até o aficionado de saias Marc Jacobs francamente respondeu “Não”. 

Potvin notou que há e sempre haverão limitações na construção de objectos andróginos 

porque os corpos femininos e masculinos diferem em forma e estrutura. Para além do mais, 

Potvin acredita que com a paisagem urbana na qual os homens tidos como “na moda” vivem, 

“não é só culturalmente inapropriado mas impraticável para os homens usarem saias”. 

Para os homens, contudo, tais como Marc Jacobs e os mostrados no Sartorialist que se 

atrevem a desafiar as ideias de género ao usarem saia, a activista dos direitos homossexuais, 

Hanna Peck, comentou que  “não há nada no tecido e do design (das saias) que as façam 

inerentemente femininas”. Como tal, qualquer peça de roupa, como qualquer palavra na 

literatura, deveria ser reconhecida como nada mais senão um significado no qual nos devemos 

propor significado se tiver que ter significado. Uma saia deveria ser vista como nem afrodisíaca 

nem uma abominação, mas um símbolo de lutas de poder de género no mundo Ocidental. 

Pensem apenas, relativamente há pouco tempo na história humana, estávamo-nos a 

questionar se as mulheres deviam ter acesso a calças.” 
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existente de sexo e género, mas elas são “parte do processo pelo qual atitudes 

para com homens e mulheres, igualmente, e imagens de ambos os sexos são 

criadas e reproduzidas (BERNARD, 2003, p. 167). 

Consideramos importante a compreensão da moda como definidora de 

identidades de género para a análise do tema no período proposto por esta 

investigação. Como afirma CRANE (2006) e outros autores como BERNARD 

(2003) e LIPOVETSKY (1989), só a partir dos anos 60, com a crescente 

influencia dos estilos de rua no vestuário, é que a moda emergiu como conjunto 

de redes que se relacionavam, diminuindo as fronteiras identitárias 

estabelecidas até então. Até aos anos 60, podemos dizer que a natureza dos 

estilos de moda era menos variada, e os padrões estéticos eram mais rígidos. 

(…) Como diz Bassanezi (2006), nos anos 50 o conceito de masculino e 

feminino eram inerentes à natureza do homem e da mulher. Enquanto que a 

mulher era definida com características como a pureza, delicadeza, fragilidade, 

resignação e maternidade, o homem era reconhecido pela sua força, 

autoridade, ousadia e poder. (…) O próprio vestuário da época servia para 

acentuas essas diferenças. (…) as cinturas bem marcadas e os saltos altos 

que demonstravam a fragilidade e a delicadeza feminina. 

Se nos anos 40 a moda feminina se aproximou, de certa forma, da masculina, 

com formas rectas, simples e, ate mesmo, incorporando itens do vestuário 

masculino, na década seguinte a tendência era buscar transmitir as 

características de feminilidade (…). 

Como dizia Crane (2006) e Bernard (2006) (…) a moda tanto servia para 

marcar a identidade de género como para subverte-la. 

Identidade Alternativa: incorporando elementos do vestuário masculino 

 Durante a década de 30, em França, as mulheres ricas usavam calças em 

balneários, mas raramente o faziam na cidade. As normas que regiam a 

indumentária correcta nas ruas eram rígidas. Historiografias orais sugerem que 

não era correcto sair sem chapéu, luvas e meias, mesmo no Verão. Não se 

encontravam mulheres de calças nas ruas. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, as calças foram usadas com frequência devido à escassez de toda a 
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espécie de roupas novas, só na metade da década de 1950 é que passaram a 

ser aceitáveis para a vida urbana (CRANE, 2006 p. 257). 

Em Inglaterra, uso de calças, tanto para o trabalho quanto para o lazer, foi 

apressado pela Segunda Guerra Mundial. (…)As calças foram aceites pelas 

mulheres de classe operária durante a guerra, e apenas muito mais tarde, na 

década de 60, pelas de classe média,  depois disso começaram a aparecer nas 

colecções de estilistas franceses. (CRANE, 2006 p. 257) 

À medida que as redes sociais do indivíduo se expandem ou os seus contactos 

se tornam variados, ele é exposto a novas formas de cultura e torna-se 

propenso a adopta-las. (CRANE, 2006 p. 33). 

(…) o vestuário pode ser visto como um importante reservatório de significados 

passíveis de ser manipulados e reconstruídos e acentuar identidades pessoais. 

Para além de serem usadas para revelar identidades de classe e género, as 

mensagens transmitidas pelas roupas referem-se, fundamentalmente, a como 

homens e mulheres que consideram os seus papéis de género e esperam que 

os outros os percebam. 
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