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VANGUARDAS RUSSAS: O CONSTRUTIVISMO E SUA INFLUÊNCIA NA MODA. 

 

 

1. RESUMO 

O presente estudo procura estabelecer uma relação analítica entre uma das 

vanguardas europeias mais importantes para a cena moderna, o Construtivismo 

Russo, e seu impacto no desenvolvimento da moda contemporânea que se 

consolida em uma nova forma de fazer moda, de abordar o corpo, de escolher 

materiais e de produzir trajes para o cotidiano. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

O trabalho pretende identificar as influências da vanguarda construtivista russa e 

toda a sua inovação estética no novo modo de abordar o corpo, de escolher  

materiais e produzir roupas, e especialmente como tal vanguarda poderia 

influenciar a relação entre a roupa utilitária e a vida do homem trabalhador, numa 

similaridade aplicável à urbanidade do homem contemporâneo. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

Estabelecer conexões e relacionar o Construtivismo Russo com a construção de 

uma roupa utilitária e prática, contemporânea e funcional. Mostrar a influência da 

estética construtivista na forma de entender a relação entre corpo e roupa ao 

longo do século XX. Mostrar a influência na escolha de materiais e no próprio 

desenvolvimento do pronto para vestir. 
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4. METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica; estudo em arquivos; levantamento de dados em sites de 

instituições museísticas e acervos sobre moda; pesquisa de campo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As vanguardas russas surgiram num período de intensa ebulição cultural. O 

enfoque da arte construtivista voltava-se para a arte produtivista, para a estética 

do industrial, da fábrica, para o funcional e impactou com grande força na 

arquitetura, no design gráfico e industrial,  no teatro, no cinema, na dança e 

também a moda. Materiais do cotidiano como barbante, madeira, metal, plástico 

eram usados por suas qualidades inerentes: texturas, cor e forma. Vários foram 

os artistas que tentaram trabalhar com o design de roupas e dedicaram-se ao 

enfoque da roupa funcional. A roupa vista sobre uma ótica nova pela abordagem 

de formas e estilos. Uma visão paralela e ao mesmo tempo antagônica que 

contestava a dominação exercida pela alta-costura de Paris, tida como fútil e 

elitista. Roupas quadriculadas que exploravam a beleza e a pureza de linhas 

geométricas e contornos. A linha como elemento de destaque e enfoque. O 

aspecto ideológico do vestuário associando-se muito fortemente ao funcional 

numa relação de simbiose. O utilitarismo. A teoria construtivista russa de 

vestuário usada na defesa de que roupa deve ser funcional, prática e para servir.    

A ênfase no uso de materiais do dia a dia do trabalhador e do cotidiano tornar-se-

ia parte da moda. Os primeiros  construtivistas  defendiam até a roupa de papel, 

descartável, uma roupa que pudesse ser jogada fora, menos agressiva ao meio 

ambiente e outros ainda defendiam com garra a ideia de que a roupa deveria ser 

assexuada ou mesmo universal. Roupas de papel construídas sem o uso de 

tesoura e apenas com fita adesiva. Uso de novos materiais e de materiais 

alternativos. Roupas para pessoas em movimento para vestir o novo trabalhador, 

em viagem a trabalho no novo Estado industrial. O uso de materiais sintéticos, de 

cores muito vivas, além do preto, branco e prata com detalhes geométricos e 

zíper oferecendo uma silhueta quase arquitetônica, escultórica e de linhas 

angulares. 

 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 
 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento do desenvolvimento do texto, foi possível encontrar 

semelhanças muito nítidas entre o ideário proposto pelos artistas construtivistas 

e aquele que permeia a moda nos dias de hoje. Roupas mais funcionais, para um 

novo sentido de existir, talvez inconscientemente projetadas para a vida que 

enfatiza o ritmo e o movimento numa similaridade aplicável e intimamente 

relacionada com a vida do homem contemporâneo ao movimento construtivista. 

O estudo revelou um grupo cada vez maior de estilistas que assim como os 

artistas construtivistas, buscam outras maneiras de representar o corpo, quer 

pela escolha de materiais alternativos para a construção da roupa, quer pela 

maneira de entender a relação entre corpo e roupa, desfazendo-se dos marcos 

de gênero. A pesquisa conseguiu também revelar a vanguarda no referente à 

produção seriada, mesmo que nunca tal feito, à época, tivesse se tornado 

realidade, antecedendo inclusive o modo de produção americano e os grandes 

magazines franceses e todos os que viriam depois no esboço do que 

entendemos como pret-à-porter. Os dados dessa pesquisa sugerem,portanto, 

uma nítida relação entre construtivismo russo e o desenvolvimento da indústria 

de moda. 
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