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Resumo 
 
Este trabalho se propõe a analisar a questão que circunda a definição da moda como arte                
ou não, a partir do recorte dos figurinos utilizados em narrativas ficcionais para a              
televisão. Utilizando como plataforma de estudo a caracterização das personagens da           
série Downton Abbey, este trabalho busca responder ao questionamento sobre se a            
moda, enquanto instrumento caracterização, pode ser considerada como arte, ou pode           
apenas se classificar como uma parte constituinte de um objeto maior - neste caso, uma               
série de televisão.  
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Introdução 

 

A série de ficção britânica Downton Abbey foi produzida para a televisão, sendo             

veiculada no canal de TV aberta IVT - Independent Television - do Reino Unido. Seu               

primeiro episódio foi ao ar no dia 26 de setembro de 2010, e seu último episódio, no dia                  

25 de dezembro de 2015. A série foi idealizada no ano de 2008, quando o autor - e                  

posteriormente, principal roteirista - Julian Fellowes foi convidado pelo produtor Gareth           

Neame a idealizar uma série de TV bastante inspirada no filme Gosford Park (2011).  
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Desde sua primeira temporada, a série conquistou diversas indicações e          

premiações de destaque. Foi a primeira produção a conquistar o título de maior série de               

TV britânica desde Brideshead Revisited (1981). A série arrematou o posto de            

vencedora em diversas categorias de grandes premiações, como Emmy Awards e Globo            

de Ouro; sendo nomeada em quase todas as categorias - mesmo que apenas como série               

indicada, e não vencedora. A partir de 2011, foi veiculada em diversos canais de              

televisão ao redor do mundo, chegando ao Brasil em 2013, pelo canal GNT.             

Atualmente, a série está disponibilizada na plataforma virtual norte-americana de          

streaming, a Netflix, o que permitiu que aumentasse ainda mais o número de             

espectadores envolvidos com a trama. 

Um aspecto de destaque na obra, além de seu enredo, foi o seu processo de               

produção e todos os aspectos de construção de seu universo ficcional, tornando-a muito             

mais atrativa e crível aos olhos do espectador - com destaque para a moda como forte                

elemento de construção do universo ficcional em que se passa a narrativa. O figurino -               

objeto-chave desta análise - recebeu reconhecimento não só do público, mas da mídia e              

também da crítica especializada. Downton Abbey conquistou os prêmios Costume          

Designers Guild Awards de melhor Figurino Original para Filme ou Minissérie de TV,             

nos anos de 2012, sob a supervisão da figurinista Susannah Buxton, em 2013 e 2014,               

quando a figurinista da produção era Caroline McCall. A série conquistou também o             

Prêmio Emmy do Primetime: Melhor cabelo para Série de uma Câmera, no ano de              

2016. Nic Collins e Adele Firth eram as produtoras responsáveis pela produção            

premiada.  

A partir do entendimento da moda como forma de comunicar e expressar à             

sociedade a identidade de cada um, este trabalho tem como objetivo analisar o papel da               

indumentária no processo de construção de personagens de narrativas ficcionais,          

contribuindo dessa maneira para a construção das narrativas como um todo.  

Sobre a escolha por discutir a moda como forma de arte a partir de uma série de                 

TV, isso deve-se, principamente, ao fenômeno que a ficção seriada representa no            

cenário midiático atual. A importância das séries é tão efetiva que alguns autores, como              

Jost (2012) apontam para um cenário em que esse narrativa ficcional já teria substituído              
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o cinema como principal forma de narrativa audiovisual. Já seria possível falar num             

processo de “seriefilia”. Como aponta o autor: 

A seriefilia substituiu a cinefilia e, embora dela se distinga, ela se            
apropriou de alguns de seus traços: o conhecimento preciso das          
intrigas, das temporadas, dos comediantes, de suas carreiras, dos         
autores, de suas trajetórias e dos acasos e percalços da realização de            
seus projetos, das datas de difusão etc. (JOST, 2012, p. 24) 

 

Segundo Silva (2014) também aponta a importância da séreis, tanto na           

perspectiva do seu consumo quanto ao seu interesse como objeto de pesquisa            

acadêmica. Para o autor, já podemos falar em um contexto de “cultura das séries”. Para               

isso, três condições de fizeram fundamentais: “[...] a sofisticação das formas narrativas,            

o contexto tecnológico que permite uma ampla circulação digital (online ou não) e os              

novos modos de consumo, participação e crítica textual” (SILVA, 2014, p. 241) 

Segundo Ribeiro e John (2017) esse fenômeno das séries, seu sucesso e inclusive             

aceitação como objeto de estudo importante (já que por muito tempo prevaleceu certo             

“preconceito acadêmico” quanto a essas narrativas, vistas única e exclusivamente como           

“enlatados”); esse reconhecimento das séries estaria relacionado, sobretudo, ao texto          

(hoje extremamente diversificado e muito mais complexo), capaz de atrair a atenção do             

público.  

Nesse contexto, surgiu o interesse por discutir a correlação entre moda e séries             

de TV, tendo como objeto a série Downton Abbey. A perspectiva que orienta a análise               

aqui realizada é de tensionar se a moda nas séries, partir dos figurinos dos personagens,               

pode ser vista como uma forma de arte, ou seja, a discussão foca nos aspectos estéticos                

dos figurinos dos personagens que constroem a narrativa da referida ficção televisiva. 

Para a realização da análise foi feita a leitura de dissertações e obras voltadas              

especificamente para a análise da função das vestimentas como formas de expressão, de             

autoras como Borges (2010), Stefani (2005) e Langer (1980). Este artigo busca,            

portanto, discutir o papel das roupas como forma de construção de narrativas ficcionais.             

Além disso, busca-se também discutir nesta análise dos figurinos das séries de televisão             

como sendo uma forma de arte, ou apenas parte constitutiva de um projeto artístico              

maior - neste caso, de uma série de ficção para TV – a série Downton Abbey. Para                 
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discutir a respeito das características artísticas das roupas, foram realizadas leituras de            

obras de Colli (1995) e também de Francastel (1970).  

 

Vestimenta e valores estéticos 

 

Segundo Stefani (2005), a moda é um aspecto indissociável da sociedade           

humana, estando intrinsecamente ligada aos valores políticos, culturais e morais desta           

mesma sociedade. Assim, a indumentária representa tudo aquilo que é idealizado,           

criado e valorizado coletivamente. Ao mesmo tempo, a moda aproxima-se          

constantemente de correntes e movimentos artísticos - sejam eles contemporâneos ou           

não - nos quais encontra inspirações para a criação de coleções e tendências. Ao longo               

da história da moda, muitos foram os estilistas que se juntaram a artistas plásticos para               

criar suas coleções e, ao mesmo tempo em que as expunham ao público, vendiam-nas.              

Apesar da moda experimentar constantemente da linguagem das artes visuais em seu            

processo de criação, ela pode ser considerada como um fenômeno artístico?  

Ao longo da história da humanidade, as roupas desenvolveram-se para seguir           

funcionalidades determinadas por aqueles que as estavam criando e/ou vestindo. A           

princípio, a função das roupas era de proteção: contra o frio, contra o sol, contra o vento                 

ou contra a chuva, as vestimentas eram a carcaça com que os homens de um passado                

remoto podiam se preservar diante das condições pouco confortáveis condicionadas por           

fatores naturais. Outro motivo para a adoção de roupas em sociedades antigas era a              

necessidade de ocultar a nudez, em razão do pudor. O nu era considerado primitivo,              

vergonhoso, selvagem. Segundo Stefani (2005), a necessidade em ocultar o físico se            

intensificou a partir do momento em que as religiões - principalmente o catolicismo - se               

solidificaram não apenas como crenças, mas como estilos de vida e padrões culturais.  

No entanto, a motivação de algumas sociedades ao adotar vestimentas em uso            

cotidiano pouco tinha a ver com a necessidade de proteção - pois habitavam zonas              

quentes ou tropicais - e muito menos com a moralidade imposta pela aversão à nudez.               

Segundo Stefani (2005), o homem sempre cultivou o hábito de adornar-se, utilizando a             
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indumentária como forma de expressão de seu status social, de sua etnicidade, de suas              

crenças ou sua cultura.  

Barthes (2005, p. 59) considera as vestimentas como um objeto ao mesmo            

tempo histórico e sociológico, sendo sempre percebido como o significante particular de            

um significado geral que lhe é exterior, como a época, o país ou a classe social.  

A valorização das vestes enquanto objetos artísticos, no entanto, só foi possível            

após o entendimento do corpo humano como objeto de arte, segundo Jeudy (2002). O              

autor (2002) acredita que as diferentes formas de exibir o corpo aos outros - estilos de                

roupas, maquiagem e corte de cabelo (todos ditados pela moda) - são uma forma de               

romper a divisão entre arte e vida cotidiana, já que as indumentárias estão presentes no               

dia a dia de cada indivíduo.  

Autores como Carlos Miele (1999) e Gilda de Mello Souza (1996) consideram            

que as peças em si não são obras de arte até o momento em que um corpo as vista. A                    

partir do momento em que vestem um corpo, que por sua vez irá interagir com o mundo                 

ao seu redor, de acordo com os propósitos do corpo que estão vestindo, as vestes               

tornam-se então obras de arte. Para Borges (2009), a estética da roupa está, em primeiro               

lugar, no corpo que a veste. Por isso, depende não somente do corpo, mas da percepção                

de quem a está vestindo e também de quem a está observando para ser considerada               

como arte.  

A presença de indumentárias antigas em grandes museus atestam seus status de            

obra de arte, assim como acontece com qualquer pintura, escultura, música, etc (COLI,             

1995, p.10). No entanto, há um maior questionamento sobre as vestimentas atuais -             

inclusive aquelas utilizadas em desfiles, em peças de teatro, filmes e séries de TV - e                

suas respectivas validações enquanto objetos artísticos. Para Borges (2009) a          

dificuldade em caracterizar a roupa que se usa como arte está baseada justamente na              

multiplicidade de obras de arte produzidas pelo homem, sendo extremamente difícil que            

estas obras se encontrem em estado absolutamente puro - principalmente quando a obra             

em questão é uma roupa.  

Segundo Coli (1995), a sociedade possui meios específicos para considerar algo           

como arte ou não. A opinião e reconhecimento de pessoas que possuem autoridade para              
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discorrer sobre arte - críticos de arte, historiadores, peritos em geral - são, muitas vezes,               

suficientes para definir algo como obra de arte ou não. Borges (2009) no entanto, cita               

Francastel (1993), ao afirmar que a definição de algo como arte depende de um cenário               

muito mais complexo de crenças e valores, determinado pela sociedade em geral, e não              

somente por aqueles considerados “especialistas”.  

 

A noção de arte não está, portanto, ligada unicamente à natureza do            
produto. Por esta razão, Francastel julga inadequadas as análise que          
consideram os objetos segundo as formas que lhe são dadas pelas           
necessidades de mercado. Não se pode definir arte pelo objeto ou pela            
forma que lhe serve de suporte (BORGES, 2009, p.4). 
 

Apesar da impossibilidade de ser considerada como algo não artístico por sua            

forma, a indumentária muitas vezes não é vista como arte dado o seu caráter funcional,               

o que de certa forma invalidaria seu potencial artístico. Segundo Borges (2009), esse             

argumento é inválido, pois nenhum tipo de arte está completamente desligado da            

realidade e dos afazeres humanos: 

 

A vestimenta contém valores simbólicos que estão no seio das          
sociedades. Da mesma forma, um móvel ou outro objeto que tenha           
uma função além da puramente contemplativa também não poderia ser          
considerada uma obra de arte. Para Francastel, um objeto artístico não           
é nunca apenas um fenômeno estético. ‘Ele está incrustado na          
realidade humana e social, através de uma rede complexa de relações’           
(FRANCASTEL, 1987, p. 25). A arte não tem um papel apenas           
acessório na vida do homem (BORGES, 2009, p.5). 

 

Para Borges (2009), o aspecto prático da moda não a invalida como arte, pois              

mesmo sendo funcional, ela sempre requer experiências estéticas, ou seja, as pessoas            

sempre terão experiências estéticas com as roupas, a forma de vesti-las, a ocasião para              

vesti-las, etc.  

Susanne Langer (1980) define como arte algo que seja um produto da atividade             

humana, que combine a imaginação com a ação; algo concreto, que possa ser observado              

e percebido, estático ou móvel, pelos sentidos e pela imaginação; algo que exprima os              

sentimentos humanos, suas facetas e personalidades, ou seja, sua essência. 
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Os figurinos em Downton Abbey 

 

Conforme Sabino (2007, p. 265) figurino é a “palavra usada para fazer referência             

à indumentária usada por qualquer personagem em teatro, cinema, shows, ou televisão.            

[...]”. O figurino desempenha uma função muito importante nas narrativas audiovisuais.           

Como apontam Leite e Guerra: 

O figurino representa um forte componente na construção do         
espetáculo [...]. Além de vestir os artistas, respalda a história narrada           
como elemento comunicador: induz a roupa a ultrapassar o sentido          
apenas plástico e funcional, obtendo dela um estatuto de objeto          
animado. Percorre a cena no corpo do ator, ganha a necessária           
mobilidade, marca a época dos eventos, o status, a profissão, a idade            
do personagem, sua personalidade e sua visão de mundo, ostentando          
características humanas essenciais e visando à comunicação com o         
público (2002, p. 98). 
 

Ou seja, tanto na vida cotidiana quanto na ficção seriada, a vestimenta estabelece             

relação de sentido com o corpo que a veste. Este corpo revestido “pode ser considerado,               

substancialmente, uma ‘figura’ que exprime os modos pelos quais o sujeito entra em             

relação com o mundo” (CALANCA, 2008, p. 17). Quanto a importância que a             

vestimenta desempenha na narrativa ficcional, podemos afirmar, como apontam Rocha,          

Nunes e Alves (2016) que nossa relação com os personagens está diretamente associada             

à “leitura” que fazemos dele. “Interpretaremos esse personagem e ele se tornará uma             

‘pessoa’ para nós, nos permitindo criar elos emocionais com ele (sejam de amor,             

admiração, repúdio, ódio, etc.)” (p. 7). E é neste contexto que o figurino se torna tão                

importante pois, como afirmam os autores: “[...]o figurino construído para esse           

personagem será a primeira linha da interpretação, representando o primeiro impacto           

deste na história com a sua presença em cena (geralmente anterior à sua primeira              

palavra ou sua primeira ação). (ROCHA, NUNES E ALVES, 2016, p. 7). Ainda quanto              

à importância do figurino para a narrativa de ficção, podemos afirmar que:  

Através da construção de sua indumentária [do personagem] somos         
capazes de analisar posição social, sua motivação na trama e          
desenvolvemos uma relação com eles. Pelo mesmo princípio, o         
figurino dos personagens colabora com a construção do ambiente que          
a trama tenta apresentar aos seus espectadores (ROCHA, NUNES E          
ALVES, 2016, p. 3) 
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Mas, e além da função narrativa, o figurino pode ser visto como uma expressão              

estética, ou seja, uma forma de arte dentro da ficção seriada televisiva? Este             

questionamento norteia a análise feita dos figurinos da série aqui selecionada como            

objeto de análise. 

Ao ser utilizada para construir os aspectos visuais de um personagem de ficção,             

a indumentária de Downton Abbey cumpre seu papel de obra de arte definido por              

Susanne Langer (1980), que é o de expressar o sentimento e a personalidade do ser               

humano, mesmo que este seja componente de um universo ficcional. As personagens            

que compõem o núcleo da nobreza da trama vestem-se de acordo com as etiquetas de               

moda do final do século XIX, início do século XX determinavam: peles, tecidos             

refinados, muitas jóias, luvas, peças de alfaiataria exclusiva, chapéus (ver figuras 1 e 2). 

 

Figura 1: Personagens do núcleo da nobreza de Downton Abbey 

  

Disponível em: 

http://www.magazine-hd.com/apps/wp/downton-abbey-analise-do-ultimo-episodio/ 

 

Figura 2: Personagens do núcleo da nobreza de Downton Abbey 
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Disponível em: http://cinema10.com.br/series/downton-abbey 

 

Por outro lado, as personagens pertencentes ao núcleo dos serviçais e           

não-pertencentes às classes superiores, vestem-se de acordo com as regras de etiqueta            

do período histórico em que se passa a narrativa. Quando estão fora do período de               

trabalho, cada personagem veste-se de acordo com sua personalidade e características -            

dentro, é claro, dos padrões vigentes - o que comprova que mesmo dentro de um               

universo ficcional, as roupas desempenham o papel da arte no sentido em que             

expressam a essência de cada personagem e suas nuances comportamentais (ver figuras            

3 e 4). 

 

Figura 3 - Personagens do núcleo de empregados da narrativa, em suas roupas de serviço, quando adotam 

personalidades sóbrias, condizentes com seus uniformes. 
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Disponível em: http://apaixonadosporseries.com.br/wp-content/arquivos/2015/09/jim-carter.jpg 

 

Figura 4 - Personagens dos núcleos da nobreza e dos funcionários (à esquerda e à direita da foto, 

respectivamente). Sem a sobriedade dos uniformes, as personagens do núcleo dos serviçais tem suas 

personalidades elucidadas através dos figurinos escolhidos. 

 

Disponível em: 

http://www.magazine-hd.com/apps/wp/wp-content/uploads/2015/11/Dwnton-Abbey-Casamento.jpg 
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Esses aspectos reforçam que “Uma personagem que ainda não vimos abre as            

portas, entra em cena e, antes que tenha pronunciado uma palavra, o seu modo de vestir                

nos fala da sua condição e do seu caráter. Mais do que a personagem, a roupa exprime                 

um estado de espírito” (MANUEL, J., 1996 apud CALANCA, 2008, p. 17).  

Além de contribuir para retratar a essência e a personalidade de cada um dos              

personagens, a vestimenta de Downton Abbey recebeu o reconhecimento daqueles          

considerados “aptos” (críticos de moda, cinema e produção) a considerá-la como arte,            

recebendo inclusive premiações de reconhecimento à sua importância na construção          

narrativa da série. Sendo a moda uma característica cultural primordial de nossos            

tempos, ela acaba sendo o reflexo da sociedade contemporânea. Sendo a arte cada vez              

mais convidativa a ser construída coletivamente (BORGES, 2009), a moda acaba se            

misturando a ela e tornando-se arte, que conta com a participação do “criador, de quem               

usa e do espectador” (BORGES, 2009, p. 6). Mas, diferente de outros tipos de arte, a                

moda, além de ser criada para ser vista e admirada, é passível de originar novos usos e                 

interpretações, atuando como significante em diversas situações. “A concepção da obra           

artística é estendida às ruas, fazendo da moda uma criação artística presente na vida              

quotidiana” (BORGES, 2009, p. 7). 

Assim, à sua própria maneira, a moda se torna uma obra de arte em suas               

múltiplas funções dentro da sociedade contemporânea - inclusive quando assume o           

papel de elemento construtivo de uma narrativa ficcional.  
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