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1. Resumo 
 

Trata-se de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica que tem por 

objetivo apresentar as relações entre os modos de vestir e os modos de falar dentro 

da sociedade brasileira, por meio da investigação em acervos museológicos, mais 

especificamente na elaboração de um glossário de moda a partir do estudo da 

língua portuguesa. 

  

2. Introdução 

 

Esse estudo faz parte do projeto de pesquisa Design e Cultura: experiências 

museológicas no meio digital da professora doutora Márcia Merlo, e compõe uma 

das ações do grupo de pesquisa Museu da Indumentária e da Moda - MIMo. Trata-

se de um primeiro momento da parceria entre o MIMo (www.mimo.org.br) e o Museu 

da Língua Portuguesa, situado na Estação da Luz, na cidade de São Paulo. 

O projeto perpassa a questão das identidades e a diversidade cultural 

existente em nossa formação, buscando detectar aproximações entre modos de 

vestir e modos de falar dentro da cultura brasileira, as quais serão referenciadas 

pela pesquisa nos acervos existentes nas duas instituições museológicas. 

 

3. Objetivos 

Relacionar e compreender intersecções possíveis entre o Design, a Moda e a 

Língua Portuguesa; e, por meio das pesquisas realizadas, detectar aproximações 

entre os modos de vestir e modos de falar inseridos na cultura brasileira. 

 

4.  Metodologia 

A metodologia da pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, por meio 

de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e trabalho de campo: visitas técnicas 

no Museu da Língua Portuguesa e participação nos encontros do grupo de pesquisa 

da Indumentária e da Moda. 

Concluídas as etapas da pesquisa teórica e do trabalho de campo, 

seguiremos com a tabulação e sistematização dos dados e análise dos resultados. 

Em seguida, iniciaremos o processo de divulgação do processo de pesquisa e sua 

conclusão.  

http://www.mimo.org.br/


 

5. Desenvolvimento 

O filósofo Cassirer (2001) coloca a linguagem como uma possibilidade de 

compreender as trajetórias humanas no sentido de expressar os significados dados 

as coisas: “Não é uma coisa pronta, mas um processo contínuo; é o esforço 

reiterado da mente humana no sentido de usar sons para expressar pensamentos.” 

(Cassirer, 2001, p. 200)    

Herder (1987, p. 89), diz que “o homem está organizado para ser uma 

criatura da linguagem”. Alison Lurie (1997) afirma que o modo de se vestir possui 

uma linguagem, assim como outros estudiosos afirmam que a moda é um sistema 

não verbal de comunicação. Ainda completa que a moda possui seu próprio 

vocabulário e que em cada língua das roupas há vários dialetos e sotaques 

diferentes. Por essa linha de pensamento uma pesquisa no acervo do Museu da 

Língua Portuguesa poderá substanciar o estudo de modos e modas. 

 

 6. Resultados preliminares 

Apoiada na leitura de Gilberto Freyre (1986) reforça-se a linha de pesquisa 

almejada no projeto, pois se identifica que a cultura brasileira para o brasileiro é algo 

que lhe pertence, como se fosse parte do corpo. As mulheres buscam seguir a moda 

do tropical, não tendem a ser influenciadas pela moda imposta pela Europa para 

mulheres louras e alvas; a essa mulher cabe seguir modas adaptadas a situações 

predominantemente tropicais.  

A civilização brasileira tem como característica de cada região do país, um 

determinado tipo de sotaque, que pode ou não os diferir do resto da sociedade; 

como também cada grupo social possui suas próprias gírias, assim como um modo 

específico e particular de se vestir. 
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