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1. Resumo 

    Este projeto de pesquisa discute como os modos de vestir retratam a cultura e os 

modos de viver de uma pessoa, através da análise de fotografias de álbuns de 

família, revistas, catálogos, publicidades, editoriais de moda, galerias, museus e 

internet.  

2. Introdução 

     Este projeto faz parte das ações de pesquisa do Museu da Indumentária e da 

Moda – MIMo, do PPG em Design da Anhembi Morumbi, mais especificamente 

abordando o trabalho museal do acervo de Imagens Fotográficas com a intenção de 

detectar as inter-relações das quais os modos de vestir e os modos de viver 

traduzem através de elementos fundamentais observados em fotografias. 

3. Objetivos 

    Detectar aproximações entre modos de vestir, viver e fatores culturais por meio 

das imagens fotográficas, no geral, e da constituição de imagens de moda, em 

específico, utilizando-se do acervo Imagens Fotográficas do Museu da Indumentária 

e da Moda. 

4. Metodologia 

     A configuração metodológica desta investigação tem caráter exploratório e 

descritivo. A coleta de dados privilegia como procedimento a pesquisa bibliográfica e 

documental, utilizando-se do acervo Imagens Fotográficas do Museu da 

Indumentária e da Moda e de revistas e catálogos que veiculem imagens de moda 

difundidas comercialmente. 

     Concluídas as etapas da pesquisa teórica e documental, daremos 

encaminhamento à tabulação e sistematização dos dados e análise dos resultados. 

5. Desenvolvimento 

       A moda e a indumentária, segundo Cidreira (2010), moldam a nossa 

constituição como seres sociais e culturais, pois são capazes de transmitir a 

expressão do indivíduo e dessa forma abranger suas mais diversas características 

psicológicas, físicas, políticas e econômicas. 



       Ao relacionar moda com a identidade do indivíduo, podem-se considerar peças 

que contam histórias específicas de seus donos, tal como as fotografias se tornam 

reveladoras de modos, modas e documento da época e do vivido. 

6. Resultados Preliminares 

      A fotografia transmite significados, sendo todos eles percebidos pelo 

responsável e por terceiros, a fim de difundir sentimentos e histórias. Partindo do 

pressuposto que fotografias carregam memórias, podem-se perceber 

acontecimentos da época através dos modos de vestir e de viver, se este for o 

objetivo da análise. (MERLO,2012) 

 

Figura 1- “Avós de José Henrique em lua de mel” 

MIMo – Museu da Indumentária e da Moda 

      Esta fotografia, retirada do acervo Imagens Fotográficas do Museu da 

Indumentária e da Moda (MIMo), vem acompanhada de um depoimento da pessoa 

que doou-a ao acervo. Segundo José Henrique Penna, a fotografia se trata de seus 

avós em lua de mel, na Vila de Bertioga, em meados de 1929, sintetizando a 

imagem em: ela pianista, poeta e sonhadora, e ele, objetivo e sistemático. 

      Sendo a foto dos chamados “loucos anos 20”, do movimento feminista, do jazz 

icônico, do teatro e do cinema permeados com a Semana da Arte Moderna e o 

surgimento de uma figura ilustre, Coco Chanel, trazendo cortes retos, cabelos curtos 

e lançamentos constantes que eram sucesso. (BRAGA,2004) 



      Os avós de José Henrique Penna demonstram liberdade e conforto pelo modo 

que estão sentados, de pernas cruzadas. Observa-se que estão em uma praia, pois 

o cenário é constituído por cadeiras de praia, areia e guarda sóis, demonstrando que 

a família tinha um poder aquisitivo mais avantajado. 

      Ao analisar a senhora, é nítido caracterizá-la com a época, através do uso de 

cabelo curto, ornamento na cabeça e vestidos bem femininos, rodados e leves. Já o 

senhor, traz um jeito bem clássico, trajando seu terno e gravata como os homens da 

época. 

     Assim, a moda mostra o quanto é possível compreender práticas culturais e 

sociais de uma época, através da fotografia. 
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