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1. RESUMO 

Apesar de parecer uma comparação estranha ou até mesmo impossível, Direito e 

Moda são dois universos que estão intimamente ligados. Enquanto o Direito é visto 

como aquilo expresso através de leis, no papel, em extensos e pesados livros, 

buscando colocar a sociedade dentro de parâmetros e para que sua população 

obedeça determinadas diretrizes, a Moda é vista como algo utilizado para cobrir os 

corpos das pessoas, para esconder aquilo que não pode ser visto por todos, e por 

muitas vezes, é relacionado ao colorido e aos tecidos leves. Contudo, a moda pode 

ser considerada como uma das formas de liberdade de expressão, direito previsto 

na Constituição Federal. Ademais, a evolução da moda acompanhou lado a lado a 

evolução dos direitos das mulheres. Enquanto as mulheres ganhavam direitos e 

adquiriam deveres, era necessário adaptar suas roupas ao momento que estavam 

vivendo.  

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Lars Svendsen (2010), a moda é um dos fenômenos mais influentes de 

uma sociedade desde a época do Renascimento, abrangendo um grande número de 

pessoas e atividades do homem moderno, tornando-se cada vez mais como um 

fenômeno “natural” entre as pessoas. Desta forma, compreender moda, é 

compreender a nós mesmos, nosso modo de agir, a sociedade e época que 

estamos vivendo e até mesmo, a qual grupo pertencemos. Contudo, dentro da 

esfera da filosofia, ela foi ignorada pelos estudiosos por ser considerada como algo 

superficial, não podendo ser vista como um fenômeno de uma sociedade.  

Porém, para o autor, com o passar dos tempos, a moda foi sendo considerada de 

forma mais ampla pelas pessoas. Como por exemplo, ela era tão importante durante 

o século XV, na França, que a população pedia a Carlos VII que criasse um 

Ministério da moda. Ademais, a moda foi se democratizando, deixando de pertencer 

apenas a grupos restritos. Além disso, passou a ser dirigida a todos os gêneros, 

deixando de lado a perspectiva que somente mulheres se interessavam pela moda. 

O presente trabalho, busca, principalmente, desmitificar que a moda se refere a tão 

somente a esfera do vestuário, mas também é um fenômeno que invade os limites 



de outras áreas, como a arte, política, economia, a ciência, e neste caso, o direito, 

afetando a atitude das pessoas em relação a si mesmas e aos outros.  

Afirma, ainda, Svendsen que a moda é um fenômeno histórico que possui como 

característica comum ao modernismo, o rompimento da tradição e a busca por algo 

novo. Desta forma, é preciso entendê-la até mesmo para poder entender o mundo 

moderno. Considerando a moda como uma característica de um povo e de cada 

indivíduo, desde o seu início, ela encontrou pessoas que criticavam outros em razão 

dela, como por exemplo, em determinada época, as pessoas descreviam como 

“ridículas” aquelas que se vestiam de forma divergente daquela considerada 

tradicional. Essa assertiva poderia muito bem se adequar aos moldes dos 

julgamentos do século XXI, mas refere-se ao século XIV. Assim, nos indagamos se 

a sociedade ao todo evoluiu conforme os tempos e atitudes foram mudando. É 

correto, uma pessoa ser julgada pela forma que ela se veste para expressar, dentre 

várias coisas, a sua personalidade? O que vemos, corriqueiramente, e 

principalmente através da mídia, é que as pessoas estão carregadas de 

preconceitos e pré-conceitos em relação às outras e como elas se vestem. A moda 

deve ser analisada como uma ferramenta importante para a construção da 

identidade da pessoa, permitindo, assim, a análise através de outros ângulos, 

considerando-a como um mecanismo de interpretação e até mesmo, uma ideologia. 

Enquanto os anos se passavam, enquanto ocorria as mudanças na sociedade, o 

vestuário das pessoas acompanhava essa transição, e principalmente, o vestuário 

que era voltado às mulheres, a questão que será abordada neste trabalho.  

Para poder compreender a moda como a essência de uma sociedade e sua 

evolução, é necessário fazer um estudo da moda como um fenômeno filosófico, 

sociológico e até mesmo antropológico e assim chegarmos à moda como uma 

ferramenta de liberdade de expressão.  

Quando paramos para pensar nas mudanças sociais que ocorreram no mundo, ou 

restringindo somente ao Brasil, a moda está presente em todas elas, influenciando e 

identificando cada momento, seja através do corpo, do design de objetos, seja pela 

roupa, pela política, pela arte, e claro, pela evolução das leis. 



Quando pensamos na evolução da liberdade da mulher no Brasil, é possível 

lembrar-se de cada vestimenta característica de uma época específica e o quanto o 

vestuário se modificou com o passar dos tempos. Os anos se passaram, as 

mulheres lutaram por direitos que antes eram conferidos somente aos homens e 

sentiram a necessidade de que suas roupas deviam se adequar ao novo momento 

que estavam vivendo. Vestidos de muitas camadas, pesados e apertados, deram 

espaços à calças e roupas mais leves, porque a mulher aos poucos foi deixando de 

ser um “prêmio” a ser mostrado na sociedade, deixando os lares domésticos nos 

quais eram obrigadas a ter as suas vidas e conquistaram as ruas, foram trabalhar e 

principalmente, foram à luta e assim, sua roupa não poderia ser a mesma de séculos 

atrás.  

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo relacionar direito e moda a partir da 

hermenêutica compreensiva de Gadamer, com enfoque na questão de gênero 

baseada na vivência da mulher na sociedade brasileira.  

4. METODOLOGIA 

Chris Lawn (2007) afirma que Gadamer entende que as formas de entendimento são 

prejudiciais e não podemos fazer alegações rigorosamente objetivas sobre o mundo. 

Alega, desta forma, que o entendimento é “hermenêutico”, derivado da expressão 

“hermenêutica” que é a variável do conhecimento que está lado a lado com a 

interpretação. Na história, a hermenêutica era a arte de ler corretamente e 

interpretar de forma exata textos antigos, especialmente a Bíblia. Porém, com 

Gadamer, a hermenêutica passou a ter uma definição maior e tornou-se um 

procedimento para o entendimento, o qual denominou de “hermenêutica filosófica”, 

possuindo como principal característica o “círculo hermenêutico”. Dá-se esse nome 

para sua principal característica em razão do fluxo constante entre um texto e seu 

significado total. Gadamer acredita que a hermenêutica é essencial para qualquer 

tipo de tentativa de entendimento do mundo e que essa existe através da filosofia.  

Gadamer, em Verdade e Método II (2012), afirma que as hermenêuticas 

ultrapassam os limites da interpretação textual, ou seja, vão além daquele horizonte 



pré-definido. Ou seja, tudo ao nosso redor constitui-se em interpretação. Não é 

suficiente entender, mas é necessário, também, compreender. Afirmando que 

compreensão e entendimento estão na mesma fase, a distinção entre ciência e 

literatura desaparecem, pois, compreender é maior que essas, que se definem tão 

somente como entendimentos humanos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. A Era Romântica (1820 a 1840) 

Na moda, o tempo definido como a Era Romântica compreende, aproximadamente, 

os anos de 1820 a 1840, e reviveu os tempos da era medieval.  

Durante esse período, as mulheres deveriam transparecer o anseio de serem 

donzelas ou rainhas de um castelo de um mundo cheio de fantasias e histórias. 

Deveriam ser frágeis, delicadas, e principalmente, decorativas. Deveriam ser 

modelos em prendas a domésticas e não fazer nada mais, tendo em vista que seu 

ócio simbolizava a posição social do seu marido.  

Seus corpos eram cobertos por corsets pontudos e seus vestidos possuíam cores 

claras ou vibrantes, lisos ou com estampas florais delicadas. As mangas de suas 

roupas, que já eram bufantes e sustentadas por barbatanas ou bolas de plumas, 

ganharam uma manga por cima, ainda maior, feito de gaze transparente. Suas saias 

eram volumosas, decoradas com babados e laços e armadas por diversas anáguas, 

indo até seus tornozelos e mostrando somente seus pés.  

Retratava muito bem o período, a falta de mobilidade e liberdade das mulheres em 

razão de suas roupas: apertadas, pesadas, opressoras.   

E neste contexto surgia a primeira constituição brasileira. A Constituição de 1824 

que é conhecida como a Constituição do Império, reconhecendo como cidadão 

apenas o homem. Para as mulheres, somente era reconhecido o trabalho na esfera 

privada, e desta forma, era vedado que essas exercessem a função pública. 

Ademais, era vedado às mulheres, os direitos políticos e também àqueles que não 

tivessem renda comprovado e às pessoas escravizadas.  



Na Constituição do Império, o poder era concentrado na mão do imperador, 

caracterizando um governo monárquico e hereditário.  

5.2. A Belle Époque (1889 a 1918) 

A Constituição de 1891 foi a primeira constituição republicana. Promulgada após 

dois anos da queda do Império e da Proclamação da República, não possuindo em 

seu texto, nenhuma inovação quanto aos direitos das mulheres. Assim, os direitos 

políticos ainda não eram conferidos às mulheres, existindo ainda a ideia de 

marginalização da mulher no cenário político e social. Posição traduzida pela sua 

roupa, de grande influência francesa, e mais ainda, de quase nenhuma liberdade e 

mobilidade.  

A última década do século XIX e o início do século XX é definida como a Belle 

Époque. Para Luis André do Prado e João Braga (2011), nesse período, a 

aristocracia rural almejava se vestir à imagem e semelhança dos europeus.  A roupa 

continuava sendo um meio de segregação de classes sociais, surgindo a expressão 

“fulano se veste com distinção”, ou seja, a roupa que uma pessoa vestia, distinguia 

bem a qual classe ou grupo social ela pertencia.  

A beleza na Bella Époque era caracterizada pela “cintura ampulheta”, estética 

atingida pelo uso de espartilhos que apertavam o ventre das mulheres e as costas, 

projetando os seios para frente e as nádegas para trás. Os espartilhos eram feitos 

de barbatanas de baleia e deviam ser usado em meninas à partir de seus onze anos 

de idade 

5.3. A Era do Rádio (1931 a 1945) 

Para Prado e Braga (2011), o Brasil da década de 30 se urbanizava e 

industrializava. Contudo, as roupas da população ainda eram feitas de forma 

artesanal ou semi-artesanal, tendo em vista que ainda faltava a tecnologia para a 

produção de roupas em série.  

Quanto as mulheres, afirmam os autores, que seus corpos foram redefinidos, 

deixando de lado a forma reta e andrógena, com busto e quadris achatados da 

década de 20, fazendo com que as curvas do corpo feminino fossem revalorizadas.  



A moda cotidiana da mulher foi se aproximando cada vez mais do vestuário 

masculino, em razão das mulheres terem se tornado mais ativas, se engajando no 

mundo do trabalho.  

Enquanto isso, na esfera jurídica, a Constituição de 1934 trouxe grandes mudanças 

quanto à diferenciação de gênero, tendo em vista que em razão do Decreto n° 

21.076, de 24 de fevereiro de 1932, as mulheres passaram a ter o direito de integrar 

os debates políticos públicos e assim, conquistaram a tão sonhada consagração dos 

direitos políticos e assim, a Constituição de 1934 ratificou o disposto no Código 

Eleitoral.  

Ademais, o art. 121, §1°, alínea a, vedava o pagamento de salários desiguais entre 

homens e mulheres para uma mesma função, além de prever a proteção à 

maternidade, assegurando a mulher, assistência médica e sanitária e descanso 

após o parto sem que houvesse prejuízo de seu salário em emprego, em sua alínea 

h.  

Por sua vez, a Constituição seguinte, a de 1937, inspirada no modelo polonês, a 

vulgarmente conhecida como a “Polaca”, caracterizando o Brasil que vivia sob o 

regime ditatorial, trazendo um grande retrocesso aos direitos das mulheres quando 

dispensou à mulher gestante, a ampla proteção que estava prevista na Constituição 

de 1934, não lhe garantindo mais, a estabilidade no emprego.  

5.4. Os Anos Dourados (1946 a 1960) 

Para Prado e Braga (2011) a Segunda Guerra Mundial afetou fortemente o Brasil, 

principalmente em relação à indústria, tendo em vista que a produção têxtil europeia 

foi fragilizada e a indústria do Brasil encontrou espaço para prosperar, aumento a 

exportação e substituindo os tecidos importados,  

Enquanto isso, as roupas femininas eram feitas para lembrar que as mulheres eram 

mulheres, colocando em destaque a sua fragilidade em contraste com seus direitos 

recém adquiridos. Suas saias chegavam à altura de suas panturrilhas, eram 

coloridas e já apareciam as estampas, como o xadrez e as listras. As curvas 

aparente das mulheres eram símbolo de fertilidade e utilizadas para atrair maridos.  



Enquanto isso, a Constituição de 1946 incorporava as Leis trabalhistas consolidadas 

em 1946 e em seu artigo 133 dispôs sobre a obrigatoriedade do voto para os 

brasileiros de ambos os sexos. E passou a prever que a mulher poderia se 

aposentar após os trinta e cinco anos de serviço ou os setenta anos de idade e 

ainda, previu que o inadimplemento de pensão alimentícia passava a ser suscetível 

de prisão civil.  

5.5. Tropicália e Glamour (1961 a 1975) 

Enquanto o cenário político adentrava em um período de exceção, a moda 

encontrava uma era da liberação do corpo, gerando grande antagonismo entre os 

pais conservadores e seus filhos pós-guerra, ou seja, rebeldes e liberais.   

Tanto os homens quanto as mulheres deixaram o estilo clássico e adentraram ao 

mundo da rebeldia, embalado ao som do rock and roll. Neste momento, as pessoas 

começaram a utilizar as roupas para expressar seus comportamentos. E para as 

mulheres, o auge foi a mini-saia acompanhadas de botas brancas.  

Com a decadência do governo de João Goulart e com os militares no poder político 

do país, o país era governado através de Atos Institucionais que caracterizava um 

país cada vez mais opressor e violento. E assim foi promulgada a Constituição de 

1967, que reduziu o prazo de aposentadoria da mulher por tempo de serviço de 

trinta e cinco anos para trinta anos, aparecendo ainda pela primeira vez o direito ao 

descanso remunerado para a mulher gestante. Tal Constituição possuía um caráter 

meramente formal, tendo em vista que os Atos Institucionais possuíam em relação à 

Carta Magna, uma força maior.  

5.6. Anos Azuis (1976 a 1990) 

A Constituição de 1988 é conhecida como a Constituição Cidadã, iniciando uma 

nova fase na história da sociedade brasileira e principalmente, para as mulheres.  

Coincidentemente, ou não, a moda se democratizava junto com a sociedade por 

meio dos famosos denin índigo blue, uma coloração das peças de roupas jeans, 

aparecendo cada vez mais nas vitrinas das lojas e nos editoriais das revistas. Assim, 

a moda deixava de ser um fenômeno da elite para se tornar um fenômeno do povo. 



Chegando ao auge, a moda jovem, na qual homens e mulheres saíram da moda do 

luxo para a moda de todos: calças jeans, camisetas e tênis.  

Na esfera jurídica, destaca-se o art. 5° da Carta Magna foi reservado para elencar os 

direitos fundamentais de todos os cidadãos, dispondo em seu inciso I, a igualdade 

entre homens e mulheres, buscando romper os paradigmas sociais culturalmente 

impostos. Alterando, ainda, diversos outros dispositivos sobre Direito de Família, 

estabelecendo no art. 226, §5°, a igualdade entre homens e mulheres no âmbito 

familiar, prevendo direitos e deveres em razão da sociedade conjugal.  

Por sua vez, o art. 7°, que elenca os direitos trabalhistas, dispôs em seus incisos XX 

e XXX, regras sobre o acesso ao mercado de trabalho pela mulher e a proibição de 

atestado de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos de 

admissão trabalhista.  

6. RESULTADOS 

A história da mulher no Brasil revela uma sociedade machista e patriarcal, marcando 

a trajetória das mulheres com uma série de violações, ignorando sua existência e 

fazendo do silêncio sempre presente, ressaltando a posição de subordinação 

conferida à mulher, principalmente nos primórdios da sociedade e cultura brasileira. 

A mulher lutou arduamente e ainda briga pelos seus direitos e pela sua igualdade 

perante a sociedade, diante da mitigação dos seus direitos, interesses e 

cerceamento e de suas liberdades.  

Durante muitos anos, a posição da mulher como submissa foi amparada pela 

legislação e assim, precisou travar árduas batalhas em busca de sua emancipação. 

A Constituição de 1988 é o grande marco das conquistas das mulheres e de todas 

as minorias, prevendo, inicialmente, a igualdade entre homem e mulher.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil declarou sua independência em 07 de setembro de 1822 e desde então 

passou por 08 Constituições. Todas elas previam a igualdade entre as pessoas. 

Contudo, durante o Império (período compreendido entre 07 de setembro de 1822 e 



15 de novembro de 1889), a igualdade existia apenas no papel e a mulher era 

subordinada ao homem e lhe devia a obediência.  

Em 1960 iniciou a revolução entre as mulheres. Foi nessa ocasião que as mulheres 

passaram a se unir para lutar para que suas vozes fossem ouvidas e suas ideias e 

ideais respeitados. Foi nesse período que as mulheres substituíram o homem no 

mercado de trabalho, pois estes estavam lutando na guerra pelo seu país. Findada a 

2° Guerra Mundial, os homens retornaram para suas casas, mas as mulheres não 

queriam mais retornar única e exclusivamente ao seio domiciliar. Uma nova porta 

havia sido aberta e elas não queriam mais fechá-la e sim, abrir novas portas e 

janelas. Mas, essa vontade de explorar novas oportunidades era barrada pela 

desigualdade entre homens e mulheres e então, as mulheres entenderam que suas 

lutas não iriam terminar tão cedo. E ainda está longe de terminar.  

Enquanto isso, a moda sempre esteve presente na sociedade, não apenas cobrindo 

os corpos das pessoas, mas caracterizando toda uma sociedade.  

À medida que a sociedade evoluía, o vestuário evoluía junto, marcando e 

caracterizando, principalmente, a vida das mulheres. A mulher precisou deixar seus 

lares para atingir a vida pública e para isso, precisou deixar de lado as roupas 

pesadas, apertadas e opressoras. A mulher precisou deixar de lado as saias, as 

ombreiras para vestir calças e camisas para dar liberdade a seus corpos de 

trabalharem.  

A medida que nossa sociedade se democratizava, as roupas se democratizavam 

juntos e um grande símbolo dessa democratização são as calças jeans. Desta 

forma, conclui-se que a moda não pode ser encarada como um elemento fútil de 

uma sociedade, mas sim como um símbolo, como parte da cultura, como um 

fenômeno além de filosófico, também antropológico.  

Ademais, notamos o quanto as mulheres ganharam ao passar dos tempos, o quanto 

seu silêncio foi quebrado para dar voz as suas lutas e anseios. Contudo, diante de 

uma sociedade construída por tijolos do patriarcado, da opressão e da misoginia, há 

ainda muitas lutas para serem vencidas. E as mulheres precisam vestir suas 

camisas de guerreiras e ir à batalha pela igualdade plena de direitos. 
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