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Resumo: Este projeto de iniciação científica, ainda em andamento, tem por objetivo 

analisar a parcela da obra de Roland Barthes dedicada à moda, visando compreender 

a estrutura do vestuário proposta pelo autor e esclarecer o lugar da moda nesta 

estrutura. Na fase em que o projeto se encontra, foram analisados os textos de 

Barthes sobre a moda e o vestuário publicados entre 1957 e 1967, anteriormente à 

publicação de sua obra mais famosa sobre o tema, o livro “Sistema da Moda”. 

 

 Introdução 

 A obra de Roland Barthes apresenta uma diversidade temática notável, que 

abrange desde temas como o cinema e a fotografia até o discurso amoroso e a 

alimentação. Em decorrência dessa variedade, os escritos do autor ‘[...] abriram uma 

trilha ímpar sobre o processo de construção, desconstrução e reconstrução de 

sentidos em objetos que até então eram desvalorizados.’ (DEBOM, 2014, p. 2). Em 

meio a assuntos tão distintos, o que é comum a todos eles é a análise sob a ótica 

estruturalista, e com a moda não é diferente. 

 Com o intuito de introduzir a moda no campo de estudo do estruturalismo, 

Barthes realiza sobre ela uma análise baseada nos estudos de Ferdinand de Saussure 

no campo da linguística. O modelo desenvolvido por Saussure é utilizado como 

parâmetro pois, como afirma Barthes, ‘[...] a linguística é, no estado atual das coisas, 

a própria ciência da estrutura.’ (BARTHES, 1999, p. 50), ou seja, é uma referência de 

prática estruturalista. 

 

 Objetivos 

 Ao explorar a visão barthesiana a respeito do vestuário, o projeto busca 

esclarecer o lugar do conceito de moda nesse contexto. Para isso, são analisados os 

termos e relações que Barthes apresenta e que mais à frente serão resgatados para 

compor o sistema do vestuário proposto pelo autor no livro “Sistema da Moda”. Além 

disso, outro ponto importante da pesquisa é compreender a atividade estruturalista 

que Barthes realiza sobre o vestuário e que, por consequência, permitiu a formulação 

do sistema do vestuário que engloba a moda. 

 

 



 Metodologia 

 Por explorar referências bibliográficas já existentes, esta pesquisa pode ser 

considerada de natureza exploratória, uma vez que propõe uma revisão de literatura 

a partir dessas referências. 

 

 Desenvolvimento 

 O estruturalismo, para Barthes, “[...] é essencialmente uma atividade, isto é, 

uma sucessão articulada de certo número de operações mentais.” (BARTHES, 1999, 

p. 51), na qual o objeto de estudo é submetido às etapas de desmontagem e arranjo. 

A desmontagem consiste na fragmentação do objeto de forma a entender cada uma 

de suas partes individualmente, já que ‘a menor variação trazida a sua configuração 

produz uma mudança no conjunto’ (Ibid., p. 52). O arranjo, por sua vez, é a etapa em 

que o intelecto humano passa a integrar o simulacro produzido, pois é nesta etapa 

que o estruturalista deve atribuir uma ordem lógica aos fragmentos. É a introdução do 

intelecto humano nesta fase que caracteriza o simulacro, tornando-o mais que uma 

cópia do objeto original. 

 O vestuário é submetido por Barthes a esse processo, tendo como referência 

o modelo resultante da atividade estruturalista realizada pelo linguista Ferdinand de 

Saussure, utilizado para criar associações com o vestuário. O modelo de Saussure 

revela duas dimensões da linguagem, uma social e uma individual. A dimensão social 

é a língua, que consiste em ‘[...] uma instituição social, independente do indivíduo, é 

uma reserva normativa na qual o indivíduo haure sua fala’ (BARTHES, 2005b, p. 268). 

A fala, por sua vez, é a dimensão individual, que consiste na ação do sujeito de retirar 

da língua as palavras e expressões a serem utilizadas em seu discurso. 

 Baseando-se nesse modelo, Barthes propõe um paralelo com o vestuário, 

composto pela indumentária e pelo traje. A indumentária é equivalente à língua e é 

definida como ‘[...] uma realidade institucional, essencialmente social, independente 

do indivíduo, como que a reserva sistemática, normativa, da qual ele extrai seu próprio 

traje.” (Ibid., p. 268). O traje corresponde à fala, sendo descrito como ‘[...] uma 

realidade individual, verdadeiro ato de “vestir-se”, pelo qual o indivíduo atualiza em si 

a instituição geral da indumentária.’ (Ibid., p 268). Desse modo, o vestuário é um termo 

abrangente para o conjunto de indumentária e traje, e que equivale à linguagem. 

 



 Resultados Preliminares 

A partir desses fundamentos, o lugar da moda na estrutura do vestuário começa 

a se delinear. Barthes afirma que ‘[...] a moda é sempre da alçada da indumentária’ 

(Ibid., p. 272), porém o autor não iguala as duas instâncias, e a primeira se desloca 

para o universo da segunda através da propagação do traje que, ao ser 

regulamentado, torna-se indumentária. Assim, a indumentária está ligada às formas 

regulamentadas socialmente e a moda “[...] é unicamente um problema de ritmo.” 

(BARTHES, 2005a, p. 354) e dita as mudanças de silhueta. Portanto, a moda reside 

nesta efêmera passagem entre traje e indumentária. 

Nota-se, também, que a moda pode participar de processos de ressignificação, 

ou seja, promover diferentes significados a uma mesma peça em diferentes contextos 

e períodos. Um exemplo disso é o caso da calça jeans, concebida como “[...] uma 

roupa resistente criada apenas para suportar o trabalho nas minas de ouro do oeste 

americano [...]” (ALMEIDA; EMIDIO, 2007, p. 78) e que a partir da década de 1950 

passou a ser usada pelos jovens desvinculada de seu significado e função originais. 
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