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“A maneira como os segredos dos quartos se mudaram para as ruas deve ser 

o fenômeno da moda de nossos tempos.” (VOGUE, 1991). 



 
 

RESUMO 

A lingerie é a peça de vestuário mais próxima da mulher, tanto física como 

emocionalmente. Por isto, ao analisar este item percebem-se questões relevantes 

sobre sexo, atitude, gênero e beleza. Este estudo é sobre a tendência que surgiu no 

final dos anos 1970 de usar a lingerie como roupa, chamada outwear. Tendência 

que fez muito sucesso na década de 1980 e voltou com força atualmente. A 

pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a lingerie como outwear e os 

movimentos feministas dos anos 1970, quando a tendência surgiu, percebendo sua 

relação  ao  atual empoderamento feminino, quando o outwear volta à moda. Para 

isto ao longo deste estudo foi analisada a história de evolução da lingerie para 

entender como e porque surgiu a tendência do outwear. Foram apresentados os 

principais estilistas que fizeram desta tendência algo tão relevante na história da 

moda, identificando-se os princípios do empoderamento feminino. Por fim, fez-se um 

estudo do trabalho do estilista Jean Paul Gaultier, que fez do outwear parte do seu 

discurso de marca, selecionando os principais momentos em que o outwear foi 

utilizado em suas criações ao longo de sua carreira. 

 

Palavras-chave: Lingerie. Outwear. Empoderamento. 



 
 

ABSTRACT 

Lingerie is the closest garment to women, both physically and emotionally, so when 

you analize this item, you get relevant questions about sex, attitude, gender and 

beauty. This study is about the trend that emerged in the late 1970s to wear lingerie 

as clothing, called outwear, a trend that was very successful in the 1980s and has 

returned strongly today. The research aims to analyze the relationship between 

lingerie as outwear, and feminist movements of the 1970s, when the trend emerged. 

And its relationship to the current female empowerment, when outwear comes back 

into fashion. For this throughout the study is analyzed the history of evolution of 

lingerie, and all the questions raised by it, is discussed how and why the trend of 

outwear arose, are presented the main designers who made this trend so relevant in 

the history of fashion. , identifies the principles of female empowerment and in the 

last chapter is made a study, with images, of the work of the designer Jean Paul 

Gaultier, selecting the main moments that outwear was used in his creations, 

throughout his career.  

 

Keywords: Lingerie. Outwear. Empowerment.  
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1 INTRODUÇÃO 

A lingerie é considerada a peça mais íntima do guarda roupa feminino, por 

isso ao estudar sua história percebe-se muito a respeito da mudança de 

comportamento das mulheres ao longo dos anos. Ao analisar a evolução desse item 

compreendemos questões sociológicas como a opressão pelo machismo, a busca 

por igualdade com o feminismo e o mais novo empoderamento feminino. A lingerie 

também está ligada diretamente a questões psicológicas como autoestima, desejo, 

indignação, fetiche e poder.  

1.1 PROBLEMÁTICA  

Itens íntimos femininos como o espartilho são conhecidos por terem oprimido 

mulheres desde o século XVI até o final do século XIX,  porém há controvérsias, que 

dizem que na verdade as mulheres se sentiam bem ao utilizar seus espartilhos. 

Também existem muitos mitos a respeito dessa peça, como os que dizem que a tal 

era altamente perigosa e causava muitas doenças, além de deformar definitivamente 

os corpos de quem a usava. Existiam ainda comentários exagerados e fetichistas na 

era vitoriana, com o tight-lacing1 em alta, que acabam causando grande confusão no 

que é dito sobre a peça até hoje. Apesar de tudo isso, atualmente os espartilhos 

foram reapropriados como empoderadores. Então, afinal eles se relacionam a moda 

ou ao fetiche? São opressores ou empoderadores? Por que nas primeiras ondas 

feministas peças íntimas eram consideradas fúteis e opressoras e agora são 

expostas pelas mesmas no discurso de amor próprio e empoderamento? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Muito tem se falado sobre empoderamento feminino e ele inclusive foi 

apontado como uma macrotendência pela WGSN2 para os próximos anos. A moda 

está cada vez mais seguindo esta ideia, já que ela pode ser uma ótima ferramenta 

para estimular o poder feminino entre as mulheres. A lingerie é o seguimento 

perfeito para se trabalhar esta tendência, por ser a peça mais próxima ao corpo da 

                                            
1 Thight lacing: Prática de usar um espartilho estruturado por longos períodos, com o intuito de alterar  
2 WGSN: Empresa de previsão de tendências de moda e consumo. 



9 
 

mulher e estar diretamente ligada à sua autoestima. Quando utilizada como outwear 

a lingerie pode trazer ainda mais confiança para as mulheres, pois elas estão 

provando ao mundo que não precisam abrir mão de sua feminilidade e sensualidade 

para serem respeitadas, e que podem e devem se vestir como bem entenderem. O 

outwear valoriza o feminino e é isso que o empoderamento busca enaltecer hoje.   

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a relação entre a lingerie como outwear e o empoderamento feminino do 

século XXI. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Contextualizar a lingerie, estabelecendo sua relação histórica com o feminino. 

- Discutir como e porque surgiu a tendência do outwear. 

- Analisar a relação entre a lingerie como outwear e os movimentos feministas dos 

anos 1970 e 1980. 

- Discutir a reapropriação do espartilho como item de moda e poder. 

- Apresentar os principais estilistas que fizeram o outwear ser algo tão relevante na 

história da moda. 

- Descrever os princípios do empoderamento feminino. 

- Realizar um estudo de caso do trabalho do estilista Jean Paul Gaultier, 

selecionando os principais momentos que o outwear foi utilizado em suas criações. 

 

Para melhor atender aos objetivos da pesquisa, este trabalho foi dividido em 

três partes. No primeiro capítulo é feita uma retrospectiva da história da lingerie e 

analisada sua evolução junto a mulher, se moldando e adaptando a suas diferentes 

fases e formas de expressão. Já no segundo capítulo, descreve-se o contexto 

histórico e os motivos da lingerie se transformar de roupa íntima ao outwear, que é a 

tendência de vestir lingerie à mostra. Analisando a relação entre o outwear e 

vertentes do movimento feminista, como na década de 1980, quando o vestuário 

feminino passou a ser valorizado e não masculinizado como no início do movimento, 
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e nos dias atuais com o empoderamento feminino, que busca gerar confiança às 

mulheres e tem sido muito trabalhado na moda. Por fim, faz-se um estudo de caso 

do trabalho do estilista Jean Paul Gaultier, apresentando com imagens os principais 

momentos que o outwear foi utilizado em suas criações, ao longo de toda sua 

carreira, justificando porque elementos da lingerie e o poder feminino são 

considerados sua marca registrada. 

.  
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2 A EVOLUÇÃO DA LINGERIE: O CORPO ENTRE O PUDOR E A 
SENSUALIDADE 

Corpo é cultura. Vestido de sentidos simbólicos, o corpo exibe os valores de 

uma época produzidos por sua coletividade. Mediadas pelos valores da beleza e da 

distinção social, as linhas do corpo eram construídas e reconfiguradas ao sabor das 

novidades cujo consumo manifestava o pertencimento a determinadas classes 

sociais. Mas não só a roupa exterior condicionou esse corpo. Ao longo dos séculos, 

a moda impôs muitas mudanças e os ajustes na silhueta só eram alcançados com 

ajuda de roupas íntimas e suas armações. Somente a partir dos anos 1960 que as 

mulheres começaram a modificar a estrutura corporal com exercícios e dietas para 

conquistar o corpo desejado. Assim, segundo Eleri Lynn (2010), o entendimento da 

lingerie traz informações sobre mudanças de moral, atitude, sexo, beleza e gênero. 

Durante séculos o corpo foi secretamente reduzido, levantado, acolchoado, 

adornado, revelado ou oculto por roupas íntimas. Neste sentido, este capítulo 

explora a roupa íntima e seu papel mediador entre corpo e cultura, salientando as 

calçolas, sutiãs, espartilhos, chemises e pijamas, na relação que vão estabelecendo 

ao longo do tempo com os espaços sociais e de intimidade. 

Nos primórdios de sua origem, a roupa de baixo fornecia isolamento contra o 

frio, protegia as camadas de roupas externas da transpiração e protegia a pele de 

tecidos grosseiros. Cobrir o corpo nu também era uma medida de respeitabilidade e 

modéstia. Chemises foram os primeiros e mais fundamentais itens de roupa íntima 

da Idade Média até o início do século XX, servindo como camada base para todas 

as outras peças. Elas eram simples e largas em forma de T e eram tradicionalmente 

definidas como lingerie. 

 
Embora hoje entendamos que a lingerie seja sensual, foi uma 
categoria historicamente distinta de roupas íntimas que derivou seu 
nome da palavra francesa 'linge', significando linho - o material 
preferido para chemises. Historicamente a lingerie era a única roupa 
regularmente lavada. (LYNN, 2010, p.9) 
 
 

Segundo Eleri Lynn (2010), os calções foram a primeira forma de calcinhas 

usada por mulheres, eram largas e compridas até os joelhos, e tinham uma fenda no 

meio. Elas foram introduzidas na virada do século XIX e se tornaram cada vez mais 

populares nas décadas de 1840 e 1850.  
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Os calções apresentavam uma fenda de frente para trás, pois calças 
fechadas eram consideradas anti-higiênicas e tornariam ir o banheiro 
bastante complicado, dadas as muitas camadas de roupas que as 
mulheres usavam. (LYNN, 2010, p.9) 
 
 

Rosemary  Hawthorne (2009), comenta como os calções se tornaram 

praticamente obrigatórios na Era vitoriana, pelo famoso moralismo puritano dos 

vitorianos que valorizava tudo que era recatado, limpo e puro: 
 
Por fim, o período em que a rainha Vitória  ficou no governo (entre 
1837 e 1901) chegou para terminar de embrulhar todas as mulheres 
com algum poder aquisitivo em roupas de baixo brancas e recatadas. 
Os vitorianos, sempre preocupados em se manter limpos e tementes 
a Deus, elevaram as calçolas femininas meticulosamente 
engomadas ao patamar máximo da elegância - se os franceses 
haviam apenas brincado com a ideia, os súditos da rainha Vitória se 
encarregavam agora de estruturar firmemente o padrão da tradicional 
calcinha britânica. (HAWTHORNE, 2009, p.16) 

 
 

Durante a maior parte do século XIX, as mulheres usavam várias camadas de 

anáguas, com exceção as décadas de 1850 e 1860, quando a crinolina de gaiola era 

dominante (Imagem 1). Além de garantir o calor, as anáguas davam mais volume às 

saias, para atingir a silhueta da moda. “A anágua mais externa que podia ser vista 

inadvertidamente, era frequentemente decorada com rendas ou ornamentos, mas as 

camadas abaixo eram feitas de flanela ou algodão.” (LYNN, 2010, p.22) 
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Imagem 1: Crinolina de Gaiola (Londres, 1865-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.172) Foto: Richard Davis 

 

Com o passar do tempo a roupa de baixo decorativa se tornou uma grande 

forma de demonstração de riqueza e sedução.  Na primeira parte do século XX 

houve a introdução das calçolas mais ajustadas ao corpo e decoradas, conhecidas 

como calcinhas "directoire", que eram presas com elásticos na cintura e nos joelhos 

e eram muito menos volumosas do que os calções anteriores. Eleri Lynn (2010), 

afirma que elas estavam particularmente na moda depois da introdução da silhueta 

esguia do final dos anos 1900, que foi também quando começaram a usar cores 

mais fortes com detalhes em preto nas lingeries.  

 
Na virada do século, as calçolas - como todos os outros aspectos da 
roupa íntima - tornaram-se decorativas e delicadas, enfeitadas com 
rendas e fitas que complementavam a preferência eduardiana por 
lingeries indulgentes e sedutoras. (LYNN, 2010, p.46) 

 
 
Segundo Eleri Lynn (2010), desde a década de 1830 até o final do século XIX, 

as roupas de baixo de flanela foram promovidas pelas autoridades médicas como 

saudáveis e aquecedoras.  O Manual do Banheiro, de 1841, aconselhava que as 

mulheres não deveriam poupar anáguas de flanela, e que as calçolas eram uma 
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vantagem incalculável para as mulheres, impedindo muitos dos distúrbios e 

indisposições a que as mulheres britânicas estavam sujeitas. A flanela escarlate era 

muito popular, pois  acreditava-se que era particularmente eficiente em afastar 

resfriados, reumatismo e gripe. (LYNN, 2010) 

No final da década de 1860 a crinolina em forma de sino formava uma 

silhueta mais fina (Imagem 2). Então em meados da década de 1870, foram 

introduzidas as combinações, que eram essencialmente calçolas e chemises 

combinadas. Elas ajudaram a reduzir o volume sob a nova moda, que era mais justa 

ao corpo, e eram usadas por baixo do espartilho, como a camada base de todos os 

outros itens do vestuário.  

 

Imagem 2: Crinolina em forma de sino. (Grã-Bretanha, 1860) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.174) Ilustração: Leonie Davis 

 

Elas se tornaram cada vez mais populares e foram usadas até a década de 

1910.  
As combinações são cortadas perto do corpo com pences para 
ajustá-las na cintura e fecham na frente com botões. Elas ajustam 
nos joelhos com um pedaço de renda e apresentam uma aba 
abotoada na parte inferior, conhecida coloquialmente como “escotilha 
de acesso” ou “assento rebaixado” (LYNN, 2010, p.28) 

 
 
As chemises foram concebidas como roupa base a partir do qual, ao longo da 

história a moda, exibiu-se ou escondeu-se o corpo. Inicialmente eram usadas tanto 

de dia, por baixo do vestuário, quanto a noite para dormir. Gradativamente, 
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distinguiu-se o papel público do privado e a chemise desdobra-se entre camisa e 

camisolas (pijama). Até o século XVIII, roupas de dormir separadas eram usadas 

apenas pelos muito ricos, e a maioria das mulheres usava a camisola do dia, ou 

versões dela, na cama.  À medida que a camisola desenvolvia sua própria 

identidade no século XIX, ela se tornou mais longa, mas permaneceu muito clara, e 

foi somente em 1880 que foi regularmente decorada com rendas, babados e 

fitas.  Segundo Eleri Lynn (2010),  em The Lady's Realm, de abril  1901, a escritora 

de moda, Sra. Eric Pritchard, escreveu: 'agora é permitido que os mais virtuosos 

possuam roupas de baixo bonitas, sem serem vistos como personagens 

suspeitos'.  (LYNN, 2010, p.30) As camisolas eduardianas ainda cobriam o corpo, 

mas criaram uma sensualidade estilizada, com enfeites elaborados e femininos.   

Os pijamas foram mencionados pela primeira vez nas revistas britânicas de 

moda por volta de 1880. Eles são de origem do sul da Ásia, onde a palavra 

“paijama” se refere a roupas leves e soltas usadas por homens e mulheres.  Mas 

eles só ganharam popularidade no início da década de 1910, quando os padrões 

orientais, túnicas e calças de harém estavam na moda.  No entanto, seu apogeu 

veio após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o estilo de vida juvenil veio à 

tona.  Eles eram usados como roupa de dormir por ambos os sexos, mas para as 

mulheres também substituíam os vestidos de chá. E na década de 1930 como traje 

de praia (Imagem 3).  Eles tinham cortes juvenis e sem cintura na década de 1920, e 

viés de cetim na década de 1930. Os pijamas eram frequentemente exóticos, 

desenhados com motivos asiáticos e cores brilhantes, embora muitos fossem lisos 

ou apresentassem uma decoração tradicional de lingerie, como renda e 

babados.  (LYNN, 2010) 

 
Os trajes de pijama tornaram-se cada vez mais populares como 
trajes de lounge e de fumo e eram usados com saltos e jóias para 
entretenimento em casa.  Eles foram a primeira forma de calças da 
moda para mulheres e, no início dos anos 1930, também eram 
usadas como roupas casuais de praia e férias.  (LYNN, 2010, p.32) 
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Imagem 3: Pijama sendo usado como traje de praia na década de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/132715520253887379/ Acesso em: 17 nov. 2019 

 

Neste mesmo contexto do pós Primeira Guerra surge o sutiã, a peça mais 

icônica do vestuário íntimo feminino. O sutiã é uma invenção relativamente recente, 

pois historicamente os seios eram geralmente envolvidos por espartilhos.  Em 

meados do fim do século XIX, no entanto, os espartilhos de baixo busto foram 

introduzidos para conceder mais flexibilidade a atividades recreativas populares 

como tênis, golfe e ciclismo, deixando os seios sem apoio.  (Imagem 4) 

 

Imagem 4: Espartilhos de baixo busto. (Grã-Bretanha, 1900 e 1890)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.92) Foto: Richard Davis 
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Consequentemente, logo surgiram patentes para 'corpetes de busto' para 

atender à necessidade emergente de apoio e elevação dos seios. (Imagem 5) “Um 

tipo de sutiã nomeado  "almofada de peito" foi registrado em 1859, e várias patentes 

se seguiram nas décadas subsequentes, incluindo uma para o corpete "push-up" 

patenteado em 1893.” (LYNN, 2010, p.143)  

 

Imagem 5: Corpetes de Busto (Grã-Bretanha, 1830 e 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.145 e 147) Foto: Richard Davis 

 

O futuro do corpete de busto estava firmemente seguro quando o  espartilho 

desceu permanentemente abaixo da linha do busto, com a introdução do espartilho 

em curva S no início dos anos 1900.  Por um tempo, seios baixos estavam na 

moda. No entanto, mulheres com seios maiores ainda precisavam de algum suporte. 

No final da década, a silhueta da moda se alongou e o corpete de busto se 

popularizou universalmente: “o termo brassiere (sutiã), foi usado na Vogue 

americana em junho de 1907, e nas revistas de moda inglesas na década de 

1910.  Parece ser uma apropriação americana da palavra em francês antigo para 

arreios ou alça de ombro”. (LYNN, 2010, p.143) 



18 
 

Vários estilistas do início do século XX reivindicaram a responsabilidade de 

popularizar o sutiã, incluindo Madeleine Vionnet, Lucile e Paul Poiret, que disse: 'Foi 

em nome da liberdade que eu  proclamei a queda do espartilho e a adoção do sutiã.’ 

(LYNN, 2010, p.143). Certamente, até o final da primeira década do século XX, o 

sutiã era um acessório indispensável e, ao longo do século, foi desenvolvido para 

levantar, apoiar e geralmente realçar os seios. A década de 1920 foi a única em 

que os seios foram achatados, pois o que estava na moda eram as cintas com liga, 

especialmente entre as jovens 'flapper' que usavam calcinhas decoradas e ligas 

brilhantes com a intenção de que fossem vistas enquanto dançavam. (LYNN, 2010, 

p.54) 

Segundo Lynn (2010), a lingerie do início do século XX era cara, considerada 

um investimento importante e uma parte vital do enxoval de qualquer noiva.  A 

metade do século XX, no entanto, viu uma mudança no mercado.  A introdução de 

fibras sintéticas como o nylon tornou as roupas elaboradas e aparentemente 

luxuosas fáceis de produzir em massa e acessíveis para comprar, permitindo maior 

diversificação e experimentação. Segundo as palavras de Christian Dior, citado por 

Lynn (2010): 

 
A lingerie deve ser sempre muito refinada... Nossas mães gastavam 
muito tempo e dinheiro em lingerie e acho que estavam certas. A 
verdadeira elegância está em toda a parte, especialmente nas coisas 
que não aparecem. Lingerie bonita é a base de um bom vestir. 
(LYNN, 2010, p.32) 
 
 
 

Por volta do final dos anos 1920 e início dos anos 1930, roupas de dormir e 

lingerie eram simples no corte e estilo, mas frequentemente decoradas com rendas, 

peles ou penas elaboradas. Nos anos 1930, o corpo foi revelado com roupas mais 

justas. Vestidos em cetim e crepes fluidos, eram cortados no viés para abraçar a 

figura e realçar as curvas naturais do corpo.  
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Imagem 6: Camisola de seda e renda com abertura nas costas (França, 1932)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.145 e 147) Foto: Richard Davis 

 

A lingerie refletia diretamente essa moda, e as camisolas imitavam os 

vestidos de cetim cortados no viés de costas baixas. (Imagem 6) 

 
Um artigo no The Times de 2 de novembro de 1932 dizia: Em uma 
temporada de figuras estreitamente moldadas, não é surpreendente 
que a linha do viés seja vista em roupas íntimas. As camisolas são 
cortadas na diagonal, sem costas com alças de renda ou com costas 
recortadas. Enfeites, aplicações ou bordas de renda e bordados para 
combinar com o tecido ou a renda. (LYNN, 2010, p.58) 

 
 

A década de 1930 viu a introdução geral do dimensionamento das taças dos 

sutiãs, melhorias nos elásticos e a adoção do termo diminutivo 'bra' para sutiã.  Foi 

também a década em que as mulheres deixaram de usar camisolas ou anáguas por 

baixo dos sutiãs e começaram a usá-los junto a pele.  A inovação parou durante a 

Segunda Guerra Mundial, momento em que tecidos e materiais utilizados em 

lingeries estavam em falta pois foram direcionados para a guerra. Já a década de 

1950 compensou o tempo perdido e foi muito importante para a evolução da lingerie. 

Houve a introdução de aros de arame, preenchimento e técnicas de costura que 
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criaram uma forma cônica abstrata. Lynn (2010) explica como a tendência dos seios 

em forma de torpedo era atingida com o design dos sutiãs:  

 
Os sutiãs eram modelados com taças artificiais, conhecidas como 
'falsies’, que eram inserções duras usadas dentro do sutiã ou 
costuradas nas taças, e eram a única maneira de obter o formato 
exagerado do peito cônico. Outra maneira de conseguir isso era com 
costura circular ou em espiral em volta da taça, mas isso geralmente 
exigia mais preenchimento na ponta para reforçar a forma. (LYNN, 
2010, p.184) 

 

Outro marco da lingerie dos anos 1950 foram as Pin Up's, que apareciam na 

maioria das vezes só de lingerie ou com lingerie aparente em ilustrações. (Imagem 

7). "Elas eram sinônimo de beleza e, muito provavelmente, as primeiras mulheres 

que não tiveram medo de assumir a lingerie e o corpo como forma de poder", 

comenta Marcio Banfi, stylist e professor do curso de Moda da Faculdade Santa 

Marcelina (FASM).(ALMEIDA, 2016). 
 

Imagm 7: Pin Up em calendário de 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Calendário original de 1952, encontrado pela autora em feira de antiguidades de 

Barcelona em julho de 2019. 
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A década de 1960 chegou revolucionando e buscando tudo que lembrasse a 

liberdade e juventude, modelos mais naturais, coloridos e divertidos estavam em 

alta. Segundo Lynn (2010), no final da década de 1950, as melhorias nas técnicas 

de tingimento permitiram o uso comercial acessível de cores fortes e 

duradouras.  Coincidindo com a revolução adolescente do início dos anos 1960, 

essas cores foram aplicadas em estampas divertidas, ousadas e jovens em todos os 

tipos de roupas íntimas.  

A partir do final da década de 1950 o corpo valorizado deveria ser natural, 

jovem e firme e era atingido por exercícios físicos ao invés de roupas íntimas que 

modificavam e controlavam o corpo, que agora eram vistas como sinais de idade ou 

fraqueza física. Neste período, a moda passou a ser vista como expressão cultural e 

de atitude, houve a revolução sexual e o movimento feminista ganhava força. A meia 

calça de lycra, que vai dos pés a cintura sem a necessidade de ligas, foi introduzida 

em função da grande revolução da década: a famosa minissaia. A nova silhueta 

pedia por uma lingerie simples e sem volume, então as roupas íntimas se tornaram 

aerodinâmicas e reduzidas: meias e ligas deram lugar a meia calça; cintas cederam 

para as calcinhas de Lycra. (BOUCHER, 2010) 

O estilista André Courrèges brincou com a ideia do corpo oculto e revelado e 

com as expectativas subvertidas.  Ele foi o primeiro designer a mostrar uma 

minissaia na passarela de Paris, revelando as pernas em um grau sem precedentes, 

e apresentou coleções com seções cortadas e janelas de plástico transparente na 

barriga, decote ou nádegas. Segundo suas próprias palavras  “As mulheres 

precisavam poder andar e correr novamente.  Nossa intenção era vestir a juventude 

e fazer com que as mulheres se sentissem jovens em Courrèges” (LYNN, 2010, 

p.200). Uma frase de Mary Quant, que estava estampada em sua exposição de 

2019 no Victoria and Albert Museum, dizia: “As roupas de baixo não precisam ser 

cirúrgicas, vista seu corpo nu e seja você mesma (menos seis libras)”. 3 Fazendo 

uma brincadeira que se você perder dois quilos não precisa de lingeries que 

modifiquem o corpo.  

A década de 1970 foi muito contraditória em termos de lingerie, por um lado o 

movimento feminista politizou o sutiã e o apresentou como um símbolo de 

chauvinismo e opressão. Assim sutiãs foram queimados em protestos e retirados do 
                                            
3 Em visita ao Victoria and Albert Museum em agosto de 2019, a autora encontrou esta citação na 
exposição em homenagem à estilista Mary Quant.  
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visual masculinizado adotado pelas feministas de segunda onda. “Para a maioria 

das mulheres, no entanto, o visual sem sutiã era, ironicamente, muitas vezes 

alcançado com a ajuda de um sutiã, que continuava sendo uma parte importante da 

maioria dos guarda-roupas femininos.” (LYNN 2010, p.143). Por outro lado a moda 

se tornava mais livre e não seguia um único estilo, seguia algumas tendências, mas 

não com o radicalismo de outros tempos. Segundo Lindsay Baker (2016), a moda e 

a arte estavam muito interligadas, então a artista Helen Newman preferiu tornar a 

peça do sutiã uma obra de arte usável, inspirada na arte africana e nas criações de 

Paco Rabanne, criou um rebuscado sutiã feito em bronze, com forro de camurça. 

(Imagem 8 ) 
 

Imagem 8: Sutiã como obra de arte por Helen Newman. (Inglaterra, 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160424_vert_cul_historia_lingerie_ml  

Acesso em: 12 out. 2019. 

 

Também nesta década a barriga começou a ficar à mostra e surgiram tops 

que lembravam sutiãs usados como blusas. O movimento punk estava em alta e os 

adeptos deste estilo começaram a vestir lingeries como sutiãs, ligas e espartilhos por 

cima de suas roupas como movimento contracultura, sem intentarem que estavam 

criando uma grande tendência usada até os dias atuais: lingerie como outwear, que 

significa usar a lingerie à mostra. 
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Nos anos 1980, surgiram mais variedades de roupas íntimas. A indústria da 

moda passou a dar mais atenção à este ramo, criando peças para todos os gostos. 

Os modelos passaram a ser mais femininos, sofisticados e diversificados, com muita 

renda e seda. Segundo François Boucher (2010), a lingerie que havia sido 

simplificada e tinha como maior função o conforto durante os anos 1960 e 1970, 

volta com força nos anos 1980. Fazendo renascer os corpetes, a cinta-liga e as 

meias enfeitadas com renda. Essa redescoberta dos encantos da lingerie inspirou 

alguns criadores de moda num jogo de inversão entre a parte de cima e de baixo do 

traje. Foram criados modelos de roupa com elementos da lingerie e peças de lingerie 

foram criadas para serem usadas para fora, o que se tornou uma grande tendência 

na época, quando a moda da lingerie como outwear se disseminou.  

As décadas de 1980 e 1990 foram décadas de ouro para o mundo da moda e 

a indústria estava em alta e faturava muito: foram os anos dos extravagantes 

desfiles-espetáculo dos grandes estilistas e da ascensão das supermodels. Para o 

ramo da lingerie não foi diferente, novas marcas surgiam e outras mais antigas 

faziam de tudo para não perderem seu lugar no mercado. Então desfiles luxuosos e 

campanhas de moda com as famosas supermodels foram as grandes apostas. Um 

caso que ficou famosos mundialmente foi o da campanha “Hello Boys” da empresa 

Wonderbra: foram expostos outdoors gigantes com a foto da modelo Eva Herzigova 

vestindo o novo modelo de sutiã que tinha bojo e enchimento, realçando e dando 

mais volume aos seios. O anúncio provocou uma sensação quando foi apresentado 

em 1994 e foi responsabilizado por literalmente parar o trânsito e causar acidentes, 

enquanto os passageiros olhavam para os enormes cartazes na estrada.4 (Imagem 

9) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
4https://www.dailymail.co.uk/news/article-1371800/Wonderbra-Hello-Boys-advert-voted-iconic-
time.html 
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Imagem 9: Campanha Hello Boys da Wonderbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://makebelievefiction.blogspot.com/2011/01/hello-boys.html Acesso em: 2 nov. 

2019. 

 

Claro que este tipo de campanha aponta que a lingerie como elemento 

cultural pode ser associada a dois discursos opostos: a mulher dona de seu corpo e 

mundo, imposto pelas feministas, e a mulher objeto sedutor sexual, na manutenção 

de tradicionais limitações do feminino aos jogos íntimos do boudoir5. Esta campanha 

aponta mais para o segundo caso como foco, o da mulher que seduz os homens. 

Hoje, existe uma grande variedade de lingeries disponíveis em todos os 

estilos, “roupas de baixo elaboradas estão disponíveis em uma infinidade de tecidos, 

cores e acabamentos decorativos, tanto como compras baratas nas ruas quanto 

como luxos exclusivos de butiques sofisticadas” (LYNN, 2019, p.39 ). No século XXI 

a grande evolução da lingerie foi no sentido do conforto. Pesquisas, modelagens 

elaboradas e tecnologia são ferramentas utilizadas para se chegar ao modelo ideal, 

garantindo conforto, suporte e flexibilidade, tudo isso sem perder a sensualidade e 

                                            
5 A palavra Boudoir tem origem francesa, e era usada para designar um tipo de quarto privado das 
mulheres de alta classe e da realeza, onde as mulheres podiam costurar, ter conversas privadas, se 
arrumar após o banho, dentre outras atividades. 
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sofisticação. A tendência do outwear volta com força total, fazendo com que lingeries 

luxuosas, com cobertura e design diferenciado estejam em alta.  

Atualmente a lingerie tem incorporado um sentido de empoderamento, sendo 

grande estimuladora da autoestima feminina. “Visíveis ou escondidas, eróticas ou 

pudicas, inteiriças ou em duas-peças, brancas ou coloridas, a ordem atual para as 

roupas de baixo é uma só: sensualidade, praticidade e muito conforto.” (BRAGA, 

2005, p. 77)   

Paradoxo da atualidade, o corpo conjuga o nu e o vestido; o pudor e a 

exibição; a naturalidade e a artificialidade; a liberdade e a restrição. Em fins do 

século XX e nestas décadas iniciais do século XXI, volta-se ao uso de corselets e 

espartilhos, subjugando a natureza em nome da posse irrestrita deste corpo como 

parte do empoderamento feminino 

 

2.1 O ESPARTILHO 

O espartilho é a peça feminina mais controversa, há quem diga que ele é um 

ícone da sensualidade e feminilidade e outros que ele é a terrível peça que oprimiu 

mulheres por séculos e que lhes causava muitos problemas de saúde. Eles podem 

ser vistos tanto como empoderadores ou como ferramenta de dominância 

masculina. Um artigo do New York Times de 1994 refletiu: “O debate a propósito de 

saber se o espartilho abraça ou aprisiona pode se acalorar novamente, pois 

espartilhos inovadores, vistos nas recentes coleções dirigidas ao lazer, estão 

aparecendo nas ruas.” (STEELE,1997, p.63). Entender a distinção entre o espartilho 

da moda, como o que  a maioria das mulheres do século XIX usava, e a prática 

minoritária bastante diferente do tight-lacing, que muitas vezes se mistura ao 

masoquismo e ao travestismo, é crucial para o entendimento deste capítulo.  

                               
Em cada recuo, a indústria da moda tem produzido roupas 
punitivamente apertadas e a imprensa da moda tem exigido que as 
mulheres as vistam. “Se você quer que uma garota cresça gentil e 
feminina nos seus modos e sentimentos, aperte-a bastante”, 
aconselhava uma das muitas recomendações masculinas ao 
espartilho na imprensa do final da era vitoriana. (STEELE, 1997, 
p.65) 
 

Frases como “aperta-la bastante” foram frequentemente mencionadas como 

“prova” de que meninas e mulheres vitorianas eram forçadas a se submeter a 
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dolorosos tight-lacing e que estes quebravam costelas como parte de uma política 

deliberada de opressão feminina. Porém segundo Steele (1997), essa citação vem 

de uma fonte suspeita, a “correspondência do espartilho” publicada na 

Englishwoman’s Domestic Magazine (EDM). Entre 1867 e 1874, a revista EDM 

publicou centenas de cartas sobre espartilhos e tight-lacing, frequentemente com um 

tom masoquista. As Cartas da EDM e suas sucessoras aparentemente vinculam o 

espartilho à opressão das mulheres.  

 
Suas preocupações (Da EDM), recaem sobre três categorias: (1) 
Modificações extremas do corpo, que envolviam o uso de espartilhos 
apertados dia e noite; (2) Um prazer sadomasoquista na dor e uma 
ênfase em roteiros eróticos, envolvendo dominação e submissão; e 
(3) O espartilho como um elemento na pratica do travestismo. 
(STEELE, 1997, p.66) 
 
 

Em seu livro “Fetiche: Moda, Sexo e Poder”, Steele (1997) desmitifica o 

padrão das cinturas minúsculas de 40 centímetros das mulheres vitorianas. E 

comenta como ela e uma Doutora chamada Lynn Kutsche, descobriram que a 

maioria dos diagnósticos de doenças induzidas pelo espartilho são ou 

completamente inválidos ou enormemente exagerados.  

 
Das centenas de propagandas de espartilhos que examinei, menos 
de meia dúzia mencionam espartilhos menores de 46 centímetros. 
Um anúncio de “espartilhos para cinturas muito finas” apresenta 
números de 38 a 66 centímetros, e pode ter sido dirigido a uma 
clientela tight-lacing. As minúsculas cinturas mencionadas em fontes 
como a EDM não eram de forma alguma típicas das mulheres 
vitorianas. (STEELE, 1997, p.67) 

 

Steele (1997) cita Fakir Musafar, artista performático americano pioneiro 

em técnicas de modificação corporal, ao identificar os três tipos básicos de 

pessoas que vestem espartilhos hoje em dia: 

 

Primeiro os não-conformistas com espartilhos, que querem mudar o 
formato do corpo... e realizam algum tipo de ideal estético. Segundo, 
há o identificacionista de espartilhos, que associa espartilhos a 
feminilidade e a roupas íntimas femininas, eles não estão 
necessariamente interessados em esculpir o corpo mas ao usarem 
espartilhos pareciam sofrer um tipo de transformação de gênero. Em 
terceiro lugar estão os masoquistas com espartilhos, que apertam 
para criar desconforto erótico. Existe uma considerável superposição 
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entre essas categorias. Há também, é claro, os seguidores de moda - 
em menor numero que no século XIX, mas em numero suficiente 
para que sejam considerados. (STEELE, 1997, p.68) 

   
Segundo Lynn (2010), no final da Idade Média, as mulheres usavam corpetes 

firmemente amarrados, endurecidos com uma pasta para controlar e suavizar suas 

figuras. No século XVI existiam corpetes de metal, que parecem um poderoso 

símbolo visual, no entanto é improvável que eles fizessem parte do guarda-roupa da 

moda. Pelo contrário, eram dispositivos ortopédicos para corrigir deformidades da 

coluna vertebral.   

Também no século XVI, quando as grandes viagens de descoberta através do 

Atlântico revelaram uma pesca abundante de baleias, e sedas e veludos ricos foram 

importados da Itália e Espanha exigindo fundações mais firmes, o osso de baleia 

tornou-se um material popular e comum para moldar o corpo e a roupa.  Conhecido 

como barbatana, osso de baleia não é realmente um osso, mas o material 

queratinoso encontrado ao redor das mandíbulas superiores das baleias, usado para 

filtrar plâncton e krill.  É robusto, mas flexível, e pode ser cortado em tiras muito 

estreitas.  Os ossos de baleia foram inseridos no revestimento das roupas externas, 

criando corpetes ou 'bodies' de ossos de baleia que moldavam o tronco em uma 

forma de “V”, rígida e cônica. (LYNN, 2010). (Imagem 10) 

 

Imagem 10: Espartilho em forma de “V” (Grã-Bretanha 1770) 
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Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.79) Foto: Richard Davis 

 

No século XVII, esses revestimentos de ossos de baleia tornaram-se 

subestruturas distintas e separadas, conhecidas como 'stays'.  
 

A palavra espartilho não foi usada em seu sentido moderno até o 
início do século XIX, período em que o espartilho do século – e a 
pronunciada figura de ampulheta que ele criava – chegou para 
dominar tanto a moda quanto o discurso social sobre a saúde e a 
moralidade da mulher. (LYNN, 2010, p.73) 
 
 

A peça enfraquece na Revolução Francesa e reaparece em 1810, na França, 

em um formato que separava os seios. Em 1829, o espartilheiro francês Jean-Julien 

Josselin patenteou o busk6 dividido.  Assim o espartilho se abriu na frente e permitiu 

que as mulheres prendessem e removessem seus próprios espartilhos com 

facilidade.  (Imagem 11) 
 

Imagem 11: Espartilho com busk de metal dividido (França ou Grã-Bretanha, 

1864)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
6 Até a introdução do busk de metal dividido, um busk era uma única tira de material sólido (madeira, 
osso de baleia ou madrepérola), inserida na frente dos corpetes para manter o torso reto. 
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Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.87) Foto: Richard Davis 

 

Até esse ponto, as fitas tinham que ser completamente removidas para entrar 

e sair do espartilho e era necessária assistência para amarrá-lo adequadamente. No 

entanto, os ganchos não eram sempre seguros, houve relatos de espartilhos se 

abrindo em momentos inoportunos. Consequentemente, não foram adotados em 

larga escala até que Joseph Cooper 7 registrou uma patente para a fixação chamada 

'slot-and-stud', uma espece de colchetes, em 1848. Combinadas, as invenções eram 

tão eficientes que o sistema foi universalmente adotado depois de 1850, e ainda é 

usado atualmente. (LYNN, 2010, p.86). (Imagem 12) 
 

Imagem 12: Espartilho ampulheta com busk e colchetes de metal (Inglaterra 

ou Alemanha, 1890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.91) Foto: Richard Davis 

 

 

                                            
7  Joseph Cooper: Inventor inglês  
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Assim, nas décadas finais do século XIX o corpo feminino espartilhado será 

uma constante. No contraponto entre a modéstia pudica vitoriana e o furor do luxo e 

ostentação das classes altas com o consumo refinado da Alta Costura, as roupas de 

baixo se tornam mais ostensivas. 

 
Espartilhos e saias de cetim coloridos estavam na moda nas décadas 
de 1880 e 1890.  Embora o branco fosse visto como uma cor 
respeitável para roupas íntimas, também eram vistas roupas íntimas 
visualmente dramáticas.  A revista La Vie Parisienne, de 2 de maio 
de 1885, declarou que os espartilhos coloridos eram: 'Muito 
elegantes e extremamente emotivos.  Evidentemente projetado para 
serem vistos e... olhados!’ (LYNN, 2010, p.126) 

 

Em 1900 surge o modelo de frente reta  e curvas na parte de trás dando uma 

forma de “S” à silhueta feminina. (Imagem 13) 
 

Imagem 13: Espartilho em forma de “S” (Inglaterra 1905) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.96)  Ilustração: Leonie Davis 

 

 

Entre 1902 e 1908 a peça desce até o quadril com ligas para meias acopladas 

e, em meados de 1910, o espartilho passa a parecer mais com uma saia, conhecida 

como girdle, e já é usado com os primeiros sutiãs. (Imagem 14) 
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Imagem 14: Espartilho girdle (França, 1914) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.98) Ilustração: Leonie Davis Foto: 

Richard Davis 

 

O espartilho começou a cair de moda quando o estilista francês Paul Poiret 

introduziu uma nova silhueta. Porém foi apenas com a Primeira Guerra Mundial que 

os espartilhos foram realmente deixados de lado para que as mulheres pudessem 

trabalhar já que os homens estavam nas batalhas. Elas precisavam de trajes mais 

confortáveis e flexíveis então os espartilhos foram substituídos por versões menores 

com materiais mais leves e depois por cintas e sutiãs. (Imagem 15) 

 

Imagem 15: Alternativa ao espartilho conhecida como “Escudo oktis” 
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Fonte: LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.98) Foto: Richard Davis 

Nas décadas de 1920 e 1930, o espartilho continuou dando lugar a cintas 

mais leves, mas em todas as suas formas ele ainda era usado pela maioria das 

mulheres, da juventude à idade avançada e entre diferentes classes sociais, até a 

década de 1960.  Foi só então que as roupas de base foram substituídas por dieta e 

exercício como método de controle de figuras - junto com uma pequena ajuda de 

novos tecidos elásticos, como a Lycra. (LYNN, 2010). 

Somente em 1950 que a silhueta em ampulheta volta à moda com o New 

Look de Christian Dior (Imagem 16) e novos modelos de espartilho, mais modernos 

e confortáveis, surgem para que as mulheres possam se encaixar a nova figura da 

moda.   
 

Imagem 16: Dior ajustando um modelo “New Look” e ao lado uma das 

lingeries que fizeram esta silhueta possível, a cinta “Colette” (Paris,1947 e 

Inglaterra,1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://costanzawho.com.br/historia-da-moda/anos-50-dior-new-look-segunda-guerra/ 

Acesso em: 9 nov. 2019. E LYNN, Eleri. Underwear Fashion in Detail. (2010, p.98) Foto: Richard 

Davis 

 
Apagando instantemente a lembrança penosa da guerra, esse estilo 
nostálgico, que retrata, com as elegâncias da Belle Époque e do 
Segundo Império, fornece uma imagem ideal da mulher: Busto 
enlanguescido com ombros retos, peito generosamente desenhado 
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pelo sutiã-corpete, às vezes  com enchimento, saias alongadas ate 
30 cm do chão, cintura de vespa ajustada graças a cinta. 
(BOUCHER, 2010, p.406) 

 
 

Porém esta moda não durou muito, a década de 1960 chegou buscando 

roupas que lembrassem a liberdade e juventude, a silhueta marcada pelo espartilho 

não conversava mais com os ideais da época, então eles foram tirados de cena. A 

paixão por lingeries retorna nos anos 1980, fazendo renascer os corpetes, as cintas-

liga e as meias enfeitadas com renda. Junto com esta redescoberta da lingerie os 

punks começaram a vesti-las por cima de suas roupas e isto acabou inspirando 

muitos estilistas que começaram a criar lingerie como roupa propriamente dita. O 

espartilho foi o item mais explorado nesta tendência do outwear, ele apareceu em 

todos os formatos, cores e texturas. Atualmente esta tendência voltou com força e os 

espartilhos foram reapropriados em novas relações culturais com o feminino.  

Percebe-se que a lingerie esta diretamente relacionada a questões femininas 

como moda, fetiche, opressão e empoderamento. Durante séculos a lingerie foi uma 

ferramenta utilizada para modelar o corpo, para que a silhueta da moda fosse 

atingida. Ao passar dos anos ela começou a ter um sentido mais erótico, ganhou 

enfeites, cores e acabamentos pensados para embelezar e seduzir. Aos poucos ela 

parou de ter a função de modificar o corpo e passou a ser vista como um 

complemento, ganhou funcionalidade e conforto. Em um último momento, a lingerie 

se ressignifica, tornando-se um símbolo da feminilidade que é visto como 

empoderador. 
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3 OUTWEAR E EMPODERAMENTO: O VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO DO 
PRIVADO PARA O PÚBLICO  

Sutiãs foram queimados em protestos feministas no final da década de 1960, 

quando feministas de segunda onda associavam tais itens femininos como fúteis, e 

acreditavam que para obterem igualdade deveriam abrir mão de sua feminilidade. 

Segundo Jennifer Newton (2017), algumas décadas depois, na terceira onda 

feminista ocorre o movimento “Marcha das Vadias” que iniciou em Toronto, Canadá. 

Numa universidade, um policial palestrava sobre segurança no campus e afirmou 

que as estudantes do sexo feminino deveriam evitar se vestir como “vadias”, para 

não serem vítimas de assédio sexual. As estudantes então resolveram protestar 

contra essa declaração. A primeira “Marcha das Vadias” aconteceu em abril de 2011 

e espalhou-se pelo mundo. As protestantes se vestem com roupas consideradas 

“provocantes” como minissaias, peças com transparência ou apenas lingerie. 

Ao comparar-se estes dois movimentos percebe-se um grande choque de 

ideais, o que demostra bem a diferença entre as ondas feministas. No primeiro 

momento houve uma masculinização  no vestuário feminista, sutiãs eram 

considerados opressores e desnecessários e agora são exibidos nas ruas no 

discurso de liberdade sexual e amor próprio. 

O novo discurso feminista realça o corpo da mulher ao invés de masculinizar 

o mesmo, como no início do movimento. O que se presa hoje é empoderar 

mulheres, fazer com que elas amem e se orgulhem de ser quem são. Elas querem 

exibir mais seus corpos, pois acreditam-se livres e possuidoras deste direito. Então 

trazem para fora um símbolo tão feminino como a lingerie. Ao pensar-se na relação 

entre mulheres e corpo hoje, percebe-se que existe uma grande ideia de posse, elas 

procuram esclarecer ao mundo que são donas de  seus corpos, podem fazer o que 

bem entenderem com ele e não precisam mais se moldar a padrões e ideologias 

machistas que as oprimiram por tanto tempo.  

Com movimentos como o empoderamento e a inclusão as mídias estão 

utilizando esse discurso de igualdade e quebra de paradigmas. A moda também 

está se adaptando a ideia, cada vez mais mostrando se importar com questões 

como a inclusão, ao utilizar diversidade em suas campanhas, e também utilizando o 

discurso de empoderamento feminino. Infelizmente, muitas vezes esses conceitos 

são usados apenas como fachada e não são realmente aplicados. 
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Um ponto interessante sobre o empoderamento é que ele pode surgir de 

maneiras diversas para cada mulher, tanto no que se refere a participação no 

público, com engajamento político, quanto no privado.8 Uma mulher pode se sentir 

empoderada por amar seu corpo do jeito que é e não se preocupar com suas 

medidas, outra pode se sentir empoderada ao cuidar extremamente de seu corpo e 

se dedicar a exercícios e alimentação saudável. Assim como uma mulher pode se 

sentir empoderada ao vestir roupas masculinas e outra ao vestir uma lingerie e 

decidir usa-la para sair, utilizando a tendência do outwear para elevar sua 

autoestima.  

 
As roupas exteriores refletem há muito tempo motivos e técnicas de 
roupas íntimas, mas desde o início dos anos 80 os estilistas se 
apropriaram de maneira abrangente da estética da roupa íntima para 
fazer declarações provocantes e sexualmente carregadas sobre 
corpo, sexualidade e poder. (LYNN, 2010, p.187) 

 

O segmento Outwear, significa peças íntimas usadas para sair, para serem 

vistas. Ele surgiu no final da década de 1970, momento onde muitas questões 

estavam sendo discutidas e o povo buscava expressar seu sentimento de revolta e 

insatisfação de diversas formas: a moda era uma delas. Assim, os punks 

começaram a vestir peças íntimas, como espartilhos, por cima de suas roupas como 

forma de protesto. “A moda de roupa íntima como roupa urbana é significativa pois 

viola tabus tradicionais, que fazem uma distinção bem marcada entre os 

comportamentos público e privado”. (STEELE, 1997, p.147) 

A estilista inglesa Vivienne Westwood, se inspirou no que viu e resolveu trazer 

esta moda criada pelos punks para suas coleções. Em 1971, Malcolm McLaren9 e 

Vivienne Westwood abriram uma loja na King's Road, em Londres, que se tornou a 

sede informal do movimento punk.  Inicialmente, recebeu o nome de Let It Rock, 

mas em sua fase mais conhecida foi nomeada como Sex. (LEHNERT, 2001). Eles 

apresentaram vários desfiles de sucesso, como o de sua coleção ‘Nostalgia of Mud' 

de outono / inverno 1982-3 onde um sutiã fazia parte de vários conjuntos  e foi 

projetado para ser usado por cima da roupa. Com suas próximas coleções, os 

                                            
8ONU Mulheres Brasil. Disponível em http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf. Acesso em 28 out. 2019. 
9 Malcolm McLaren: Empresário da banda Sex Pistols, que foi casado com Vivienne Westwood e 
criou muitas coleções ao seu lado.  
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corpetes se tornaram uma marca registrada da grife e eram vistos em diversas 

estampas e cores, mas sempre utilizados para fora e não como peça íntima. 

“Westwood imaginou seus espartilhos empoderando mulheres, em vez de 

aprisionando elas.” 10 Ela se inspirou nos espartilhos ‘stays’ do século XVIII, que são 

mais curtos e pressionam os seios para cima em um decote amplo, em vez dos 

modelos vitorianos tipo ampulheta. Westwood incentivou as pessoas a 

experimentarem seus projetos por conta própria, dizendo: "Pegue o sutiã antigo de 

sua mãe e use-o sem disfarçar sobre o suéter da escola e tenha uma cara 

lamacenta.” (LYNN, 2010, p.202) 

A tendência logo se espalhou e outros estilistas começaram a utilizar o 

outwear em suas coleções, como Thierry Mugler, que fez do espartilho uma parte 

integrante de seus designs femme fatale e seus desfiles teatrais. (Imagem  17) 

 

Imagem 17: Criações icônicas de Mugler. (Corpete de moto de 1992 e 

Espartilho com ligas de 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.instagram.com/manfredthierrymugler/ Acesso em: 15 nov. 2019. 

 

 

                                            
10 https://www.vogue.co.uk/article/history-of-the-corset 
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Sem ter medo de ser exagerado, Mugler criou roupas inspiradas em peças 

íntimas de todos os tipos, como bustiês estruturados de plástico que lembravam 

armaduras romanas, espartilhos de metal e muitas roupas com elementos de lingerie 

em couro e látex.  
No anos 1970 “as pessoas costumavam ir direto para o 
departamento de lingerie e comprar uma pequena combinação para 
irem dançar”, lembra-se Paul Cavaco do Harper’s Bazaar. Nos anos 
80, o apelo pesado dos sutiãs e das cintas dominou a moda, mas já 
nos anos 90 o foco voltou para a lingerie macia, como a camisola. De 
acordo com Josie Natori “A roupa inspirada na lingerie chegou para 
ficar, porque é provocante de uma maneira positiva.” (STEELE, 1997, 
p.147) 

 

Segundo João Braga (2005), nos desfiles de moda dos anos 1990, as roupas 

de baixo continuaram a aparecer como roupas externas e os desfiles nos quais as 

manequins usavam calcinhas e bustiê foram frequentes. Jean Paul Gaultier foi o 

estilista que mais se destacou seguindo esta tendência, em parte por ter criado o 

icônico espartilho rosa de cetim vestido por Madonna em sua Turnê Blond Ambition 

de 1990. Em sua performance ela arranca um terno de risca de giz e revela o 

espartilho rosado que tinha enchimentos pontudos nos seios e cinta liga. Madonna 

se torna então a maior disseminadora da tendência do outwear, que ganhou ainda 

mais força depois durante sua turnê. Identifica-se uma grande relação entre essa 

performance e os assuntos discutidos pelas feministas da década.  

Quando a lingerie começou a aparecer nas passarelas e ruas, algumas 

feministas se opuseram a ideia pois acreditavam ser sexista e machista e outras já a 

viam como forma de expressão corporal e liberdade sexual. “Ao mesmo tempo que a 

descreve como “a exploração mercantilista de um clichê”, Betty Friedan também 

observa que “é verdade que as mulheres estão ficando mais livres para se 

expressarem como mulheres”.” (STEELE, 1997, p.147)  

Segundo Ergas (1991), havia de um lado a necessidade de construção de 

identidade da mulher, aprofundando o significado político desta. De outro, a 

desconstrução da própria categoria “mulher”, a fim de ruir com a sua categoria 

histórica que é demasiado sólida. Algumas feministas propunham alternativas de 

vestuário que se alinhavam mais a um vestuário masculino, pois elas associavam o 

feminino como algo fútil, supérfluo e sem importância, que aumentava ainda mais a 

superioridade masculina.  
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Para que a mulher e o homem fossem tratados iguais, as feministas 
assumiram o comportamento, os códigos de sociabilidade, os 
parâmetros, a linguagem e as referências masculinas e 
abandonaram alguns referenciais femininos – como a moda, a 
estética, os cuidados de si, a cozinha, a casa, os cuidados com os 
filhos, etc. (MARSON,1996, p.96)  

 

Porém já existia outra parte do movimento feminista que acreditava que 

somente com a revalorização do gênero feminino seria possível reverter toda a 

negação de identidade sofrida pelas mulheres, e que a “masculinização” do 

vestuário não seria uma solução, mas sim uma forma de alienação. Estas já 

seguiam uma ideia que se aproxima mais ao empoderamento feminino atual, que 

valoriza o feminino. 

Empoderamento feminino foi o termo mais procurado no Brasil em 2016, 

segundo um estudo sobre tendências visuais divulgado pelo site Shutterstock11 e foi 

apontado como uma macrotendência pela WGSN para os próximos anos. Ele é um 

movimento diferente de feminismo, que é resumidamente um movimento que prega 

a ideologia da equidade social, política e econômica entre os gêneros. Segundo 

Júlia Steuernagel (2017), empoderamento feminino é a consciência coletiva, 

expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de 

gênero. As mulheres precisam reconhecer que são capazes, para então poderem 

começar a fazer mudanças e passar essa confiança adiante encorajando outras 

mulheres. Uma mulher empoderada empodera outra e assim o movimento ganha 

força. Em 2010, a ONU lançou os princípios de empoderamento das mulheres:  

 
1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, 
no mais alto nível.  
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os  direitos humanos e a não-discriminação. 
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e 
homens que trabalham na empresa.  
4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional 
para as mulheres.  
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e 
marketing.  
6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social.  
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na 
promoção da igualdade de gênero. (STEUERNAGEL, 2017) 
 

                                            
11 https://impacthubcuritiba.com/empoderamento-feminino/ 



39 
 

 
A moda pode servir como uma ótima ferramenta para auxiliar a autoestima e 

já vem sendo pensada como um meio para estimular o empoderamento feminino. 

Um segmento que vem utilizando muito este discurso é o de lingerie, principalmente 

quando as mesmas são criadas para serem utilizadas para fora, como outwear. A 

tendência voltou com força total nos últimos anos e não para de aparecer em 

passarelas de grandes grifes e coleções de marcas de lingerie. Corpetes, camisolas 

e sutiãs aparecem como peças chaves em looks do street-wear a trajes mais 

formais.  

Além de marcas de vestuário feminino inserirem elementos de lingeries em 

suas coleções e marcas de lingerie criarem peças que podem ser usadas como 

roupas, surgiram também marcas focadas em espartilhos para outwear. Como a 

grife italiana Alice Pons Womenswear, marca que segundo Jennifer Igiri (2019), 

atraiu a atenção da mídia internacional e uma clientela de alto nível, mostrando um 

desejo claro na indústria de ver um olhar moderno da moda de séculos passados na 

cultura de hoje.  

 

Alice Pons, criadora da marca comenta: Eu simplesmente amo 
meus espartilhos! Embora no passado eles fossem uma forma de 
restrição e conformidade, eu realmente espero mudar essa imagem. 
Quero manter a elegância e extravagância do século XVIII, 
acrescentando conforto e cores fortes para permitir que a mulher 
moderna se expresse! (IGIRI, 2019)  

 
 

A cantora Rihanna lançou uma marca de lingerie em 2018 chamada Savage 

X Fenty que surgiu com o intuito de inclusão e empoderamento. Em suas próprias 

palavras, conforme seu site oficial:  “Minha visão para a Savage X sempre foi a 

inclusão, sempre foi fazer as mulheres se sentirem confiantes e se expressarem 

através de um pouco de renda, um pouco de espartilho, um pequeno sutiã”. As 

peças são produzidas em uma abrangente grade de tamanhos e os castings contam 

com todos os tipos de modelos. No lançamento da marca, Rihanna disse: “As 

mulheres deveriam estar usando lingerie para elas mesmas... Eu quero que as 

mulheres se apossem de sua beleza” 12 

                                            
12 https://www.savagex.com/allthingsrihanna 
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 O site O Globo lançou uma matéria sobre a marca com a manchete: “Rihanna 

faz desfile de lingerie badalado e desbanca show da Victoria's Secret”.13 Pois no 

mesmo ano em que a Victoria's Secret sofreu com diversas polêmicas e acusações 

pela falta de representatividade da marca, e não fez seu famoso desfile anual, 

Rihanna armou uma apresentação icônica da sua coleção de lingerie para ser vista 

por todos os seus fãs. A marca Savage x Fenty desfilou coleção em setembro de 

2019, durante a semana de moda de Nova York. Como no seu último show, Rihanna 

tratou da celebração do corpo e da sexualidade das mulheres em um ambiente 

inclusivo e diversificado, porém dessa vez em uma proporção ainda maior, com 

performance de diversos cantores, modelos e dançarinas. Havia mulheres de todos 

os tamanhos, raças, etnias, mulheres trans, mulheres com deficiência. “Toda mulher 

merece se sentir sexy. Somos sexy, multifacetadas e quero que as mulheres adotem 

isso ao máximo", explica Rihanna.14 Segundo Ilca Maria (2019) Além do 

diversificado e inclusivo casting, algumas supermodels como Bella Hadid 

participaram do show. Hadid declarou que nunca tinha se sentido tão empoderada 

ao desfilar em lingerie: 

Rihanna é incrível! Para mim, foi a primeira vez em uma passarela 
que eu me senti muito sexy. Quando eu fiz o Fenty pela primeira vez, 
estava participando de outros shows de lingerie e nunca tinha me 
sentido realmente poderosa de calcinha e sutiã.15 

Rihanna tem aproveitado muito bem a tendência do outwear em sua linha de 

lingeries, onde várias peças são desenhadas para aparecerem como roupa. Ela 

mesma tem aparecido em diversos eventos mostrando como explorar a tendência 

sem perder o estilo e a classe. (Imagem 18) 

 

 

 

 

 
                                            
13https://oglobo.globo.com/ela/moda/rihanna-faz-desfile-de-lingerie-badalado-desbanca-show-da-
victorias-secret-23940488 
14 https://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-week/a29143403/rihanna-savage-fenty-show-2019-
reactions-reviews/  
15 https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/bella-hadid-detona-victorias-secrets-
nunca-me-senti-poderosa 
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Imagem 18: Rihanna e Bella Hadid utilizando a tendência do outwear, em 

eventos da marca Savage Fenty de 2018 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontes: https://portalpopline.com.br/rihanna-aparece-sensual-em-festa-de-lancamento-de-sua-linha-
de-lingerie/ e https://www.celebsfirst.com/bella-hadid-attends-savage-x-fenty-show-new-york-fashion-
week. Acesso em: 26 nov. 2019 

 
As peças não precisam ser escondidas por baixo das roupas. Ontem 
(10.05.2018), na festa de lançamento da Savage x Fenty, Rihanna 
usou um dos sutiãs recortados da linha por baixo do babydoll, 
combinando a peça com cinta-liga, meia-calça preta e short de seda. 
(GLOBO, 2019) 16 

  

Outro fator interessante é o de que com o revival da tendência do outwear 

muitos brechós de luxo estão focados em encontrar peças como espartilhos de 

estilistas dos anos 1980 e 1990, e vende-los por um valor altíssimo ou fechar 

parcerias com celebridades para divulgarem seu trabalho. Segundo matéria da 

revista Dazed por Emma Elizabeth (2019), o brechó de Los Angeles, Pechuga 

Vintage, tem um grande acervo de peças dessas décadas e é especializado em 

espartilhos da Vivienne Westwood. (Imagem 19)  

 
                                            
16 https://vogue.globo.com/moda/noticia/2018/05/savage-x-fenty-rihanna-lanca-linha-de-lingerie.html 
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Imagem 19: Espartilho da coleção de inverno 1991 de Vivienne Westwood no 

acervo de Pechuga Vintage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.instagram.com/pechuga_vintage Acesso em: 20 nov. 2019. 

 

Percebe-se uma reincidência na relação feminismo e lingerie exposta, e 

assim como quando o outwear surgiu nos anos 1980 e o movimento feminista 

estava em alta, agora é o empoderamento feminino que reintroduz a tendência. 

Indicando uma forte relação entre a lingerie como outwear e os movimentos das 

mulheres, “hoje em dia o discurso da moda une cada vez mais a retórica feminista à 

imagem fetichista” (STEELE, 1997, p.149). Esta frase de Steele (STEELE, 1997) se 

encaixa facilmente ao cenário da moda atual, onde o discurso de empoderamento 

vem junto a imagens sensuais ou íntimas que buscam representar confiança, poder 

e amor próprio. Pode se perceber este conceito em diversas campanhas atuais de 

lingerie e outwear. Um estilista que sempre soube trabalhar muito bem estas 

questões e refleti-las na moda é Jean Paul Gaultier, que mesmo com suas criações 

exageradamente sexys prova que não tem nada de sexista e sim busca sempre 

empoderar as mulheres e mostrar que, com sua moda, elas não precisam ter medo 

de expressar sensualidade e poder.  
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4 A LEGITIMAÇÃO DO OUTWEAR: EXPRESSÃO AUTORAL E MODA EM 
GAULTIER 

Com o nascimento da Alta Costura, no século XIX, dentro do contexto de uma 

sociedade industrializada e comercialmente ativa, as novidades e o socialmente 

aceito em termos de vestuário passam a ser ditados pelas Maisons17. Enaltecendo o 

espírito do tempo, a moda exibe em formas, texturas e cores os valores em voga, 

muitas vezes introduzindo novos padrões estéticos e quebrando estereótipos. É 

neste sentido que a grife Gaultier se torna icônica para falar de outwear e 

empoderamento. Com a visibilidade de suas Maisons, tanto de Alta Costura quanto 

Prêt-à-Porter, todo o discurso subversivo que o tornou famoso passou a fazer parte 

do mainstream. Neste sentido, a legitimação do outwear associado ao 

empoderamento, passa pelos desfiles da grife Gaultier. 

Escolheu-se aqui apenas os desfiles que trouxeram, ao longo da história da 

grife, o outwear, reforçando não só a marca registrada do estilo Gaultier, mas 

mostrar que assim como nas ruas, nas mídias, nos movimentos feministas, o 

outwear como parte do discurso de empoderamento circula nas passarelas 

legitimadoras da moda. 

4.1 GAULTIER E SUA HISTÓRIA: O L’ENFANT TERRIBLE DA MODA 

Dentre os estilistas que transformaram lingeries em roupas, iniciando a 

tendência do outwear, Jean Paul Gaultier foi o mais notório, por ser o mais criativo e 

inovador, apresentando a ideia em jeitos nunca pensados antes e mantendo este 

conceito ao longo de toda sua carreira. Jean Paul Gaultier, nascido no dia 24 de abril 

de 1952 em Arcueil, um subúrbio de Paris, ficou conhecido como “L'enfant terrible de 

la mode” (criança terrível da moda). Com sua criatividade e ousadia à flor da pele, 

encantou o mundo e se tornou um dos maiores expoentes da moda. Nas palavras 

de Andy Warhol (1984), “Eu acho que a maneira como as pessoas se vestem hoje é 

uma forma de expressão artística. A arte está na maneira como toda a roupa é 

montada. Veja Jean Paul Gaultier, o que ele faz é realmente arte”. 18 

                                            
17 Maisons: Casas de Alta Costura  
18 https://www.huffpost.com/entry/jean-paul-gaultier_b_883322 
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 Quando menino, Gaultier pouco queria saber dos brinquedos que tanto 

encantavam as crianças da época. Sempre preferiu vestir, pentear e maquiar seu 

ursinho de estimação, chamado Nana. Além disso, queria criar bijuterias e 

acessórios com elementos que achava no lixo. “Sabe o sutiã de cone que fiz para 

Madona?”, disse Gaultier. “Eu fiz o primeiro para meu ursinho de pelúcia... Como ele 

não tinha sutiã eu tive que inventar um. Eu o fiz com papel e alfinetes.” (STEELE, 

1997, p.144). Isso já revelava seu espírito transgressor e o precoce talento de unir 

opostos completos em uma peça de roupa. Não é à toa que a imprensa e a crítica 

de moda são unânimes em afirmar que Gaultier foi o responsável por levantar a 

discussão sobre o limiar entre o bom e o mau gosto por meio da prática da 

subversão. (DIAS, 2011) 

Entre os uniformes de massa e a vitrine dos sonhos dos desfiles espetáculo, 

Jean Paul Gaultier mantém-se convencido de que a moda é uma necessidade de 

reconhecimento visual, até mesmo de reivindicação. Mas o estilista se recusa a ser 

identificado como um político ou um provocador. Ele se define sobretudo como um 

contestador, coloca sistematicamente em questão os clichês, as normas, os códigos, 

as convenções e as tradições que ele contorna, desloca, inverte e destrói para 

melhor reinventá-los. Segundo Kadu Dias (2011), quando criança, Jean Paul 

Gaultier já se apaixonava pelo cinema e pelo music hall. A moda o interessava 

apenas pela possibilidade de fazer um espetáculo. Ele desenha um grande número 

de roupas para filmes, danças e encenações. O segredo de sua popularidade se 

explica graças a sua capacidade de escuta e de trabalho em simbiose com os 

artistas. "Amo ver as coisas sob um ângulo incomum e controverter o esperado", 

disse Jean Paul Gaultier, em seu site oficial. 19 

Depois de enviar seus desenhos para todos os importantes estilistas da 

época, no dia do seu aniversário de 18 anos, em 24 de abril de 1970, recebeu um 

contato da Maison Pierre Cardin:  o autodidata Jean Paul Gaultier havia conseguido 

seu primeiro emprego com um dos mais importantes criadores da época. 

Finalmente, em outubro de 1976 Gaultier, com a ajuda de seu companheiro Francis 

Menuge, apresentou no planetário de Paris sua primeira coleção, batizada Bric et 

Broc, composta por roupas feitas de tapetes, de ráfia, tutus de bailarina e jaquetas. 

As críticas não foram muito favoráveis, mas a rejeição não durou muito. Em pouco 

                                            
19 https://www.jeanpaulgaultier.com/pt-br/le-createur/ 
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tempo, o estilista passou a ter suas loucuras não só aceitas, mas disputadas. E, em 

1977, inaugurou sua própria Maison. Era o surgimento oficial da marca JEAN PAUL 

GAULTIER e do estilo irreverente que se baseava mais no movimento Punk londrino 

da época do que nas tendências da moda parisiense. Rapidamente ganhou fama 

graças a um estilo rebelde e sexy que seduzia tanto a garota do subúrbio quanto a 

burguesa dos bairros chiques. (DIAS, 2011) 

Quando  Gaultier começou a mostrar suas coleções, alguns jornalistas o 

acusaram de ser sexista. O sutiã de cone, em particular parecia com o tipo de roupa 

íntima fetichista. Mas Gaultier insistiu que “era como se fosse uma fantasia 

exagerada... Era uma brincadeira e ao mesmo tempo era radical e legal, talvez um 

pouco agressivo” (STEELE, 1997, p.144). No entanto, o seio em forma de torpedo 

não é necessariamente fetichista. Nos anos 1940 e 1950, sutiãs com bojos 

pespontados em aspirais estavam na moda, e Gaultier obviamente trouxe consigo a 

história do design do sutiã.  

 
“O primeiro fetiche que fiz foi o espartilho, isso foi por causa da 
minha avó” lembra-se Gaultier. Quando criança ele morava com ela, 
e se lembra de encontrar espartilhos de apertar na cor salmão no seu 
armário “Pensei, ‘Meu Deus, o que é isso?’ depois a vi vestindo-o e 
ela me pediu  para apertá-lo.” ela lhe contou sobre tight-lacing na 
virada do século e ele ficou fascinado pelo que estimava como um 
dos segredos. (STEELLE, 1997, p.95) 

 

Gaultier sempre buscou empoderar todos os tipos de mulheres. Desde o 

começo dos anos 1980, ele propõe uma multiplicidade de gêneros, um vasto leque 

que engloba o hipersexuado e o transgênero. E ele lança uma formidável mensagem 

de liberdade: seja você mesmo, independente das características que a natureza e a 

educação te dotaram. Ele impõe manequins de personalidades fortes, os impiedosos 

castings que ele organiza completam a seleção das agências de modelos. Segundo 

suas próprias palavras “Sempre quis, tanto como alfaiate como profissional do prêt-

à-porter, criar coleções que pudessem ser usadas por mulheres diferentes, de todos 

os estilos e de todas as idades.” 20  

Em seu site oficial explica-se que dois conceitos marcam ápices na obra de 

Jean Paul Gaultier: o recriado espartilho e a saia para homens. Ele revitaliza do 

guarda-roupas de sua avó materna, Marie, com espartilhos do século XX e as cintas 

                                            
20 https://www.jeanpaulgaultier.com/pt-br/le-createur/ 
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modeladoras dos anos 1940. “Longe de ser um instrumento de tortura aprisionando 

o corpo feminino, o espartilho encarna, a partir de então, o novo poder do 

feminino.”21  

4.2 A LEGITIMAÇÃO DO OUTWEAR: A GRIFE GAULTIER E SUAS CRIAÇÕES  

Ao analisar diversas coleções de Jean Paul Gaultier percebe-se uma 

repetição constante de elementos de roupas íntimas em suas peças, ele foi um dos 

primeiros estilistas a trazer a lingerie como outwear e tornou isso um elemento 

contínuo em seu trabalho. “O que está por baixo - seja o corpo nu ou a lingerie - 

sempre fascinou Gaultier”. (BRRELLI-PERSSON, 2019). 

Desde suas primeiras coleções, Gaultier insere detalhes de lingeries em suas 

peças e, nos anos 1980, lançou o icônico sutiã de cone (Imagem 20), se tornando 

um dos principais estilistas, junto a Vivienne Westwood e Thierry Mugler, a tornar o 

outwear uma grande tendência da época. Porém o que diferencia Gaultier destes 

outros estilistas citados é que ele tornou o conceito de lingerie como roupa sua 

verdadeira marca registrada, pois manteve esta inspiração em todas as suas 

coleções, até os dias atuais. Com as imagens que se apresentam ao longo deste 

capítulo percebe-se esta continuidade e como Gaultier adaptou e manteve este 

conceito ao longo das décadas. 

 
Imagem 20: Jean Paul Gaultier “Barbes collection” outono/Inverno 1984-1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: https: //www.huffpost.com/entry/jean-paul-gaultier_b_883322 . Acesso em 5 set. 2019. 
                                            
21 https://www.jeanpaulgaultier.com/pt-br/les-creations-mythiques/#corset 
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Em 1990 Jean Paul Gaultier criou o figurino para a turnê Blond Ambition de 

Madonna. O icônico espartilho rosa de cetim vestido por Madonna se tornou uma 

das peças mais famosas de Gaultier (Imagem 21). Em sua performance ela arranca 

seu terno de risca de giz e revela o espartilho rosado que tinha enchimentos 

pontudos nos seios e cinta liga. Madona se torna então uma grande disseminadora 

da tendência do outwear e faz o nome de Gaultier ganhar ainda mais 

reconhecimento.  

 

Imagem 21: Madona em sua turnê Blond Ambition vestindo Gaultier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://madonnaonline.com.br/2017/04/13/turne-blond-ambition-completa-27-anos/. Acesso em 
10 set. 2019. 
 

Em 1993 Gaultier lança seu primeiro perfume, “Classique” (Imagem 22) com 

frasco em forma de espartilho, insinuando ainda mais a inspiração em lingerie como 

sua marca registrada. O perfume já ganhou várias variações e é um sucesso de 

vendas até hoje. 
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Imagem 22: Perfume “Classique” de Jean Paul Gaultier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880764191-perfume-jean-paul-gaultier-classique-

fem-100-ml-original-_JM . Acesso em 20 set. 2019. 

 
Não é à toa que a Vogue apelidou o designer "o maestro do caos”. Para essa 

coleção de 1995, o campo que Gaultier mais profundamente explorou foi o cinema. 

O outono de 1995 costumava ser chamado de seu programa Mad Max. Segundo 

Laird Borrelli-Persson (2019), ele disse a Tim Blanks nos bastidores que seria mais 

preciso dizer "Mad Maxette". A coleção era destinada a uma mulher amazônica que, 

segundo o designer, era corajosa, confiante e muito em controle de sua vida. Tudo 

isso foi enfatizado pela inclusão de não uma, mas duas modelos grávidas: Claudia 

Huidobro e Estelle Lefébure.22 Os destaques desta linha de outono de 1995 foram os 

bodysuits elegantes e futuristas com estampas de pontos. Projetados em um 

computador, os gradientes de cores foram usados para sugerir a forma de uma 

mulher, vestida com calcinha e sutiã (Imagem 23 ). Segundo Brrelli-Persson (2019), 

a escritora Georgina Howell observou na época: “Gaultier aplica os avanços técnicos 

e de imagem do hype do corpo do sportswear, usa atenção da maneira que ele faz 

para músicos de rock e  transpõe acabamentos de um campo para outro”. 

 

 

 

                                            
22 https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1995-ready-to-wear/jean-paul-gaultier 
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Imagem 23: Paris Fashion Week Outono 1995 - Jean Paul Gaultier 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1995-ready-to-wear/jean-paul-gaultier . Foto: Condé 
Nast Archive. Acesso em 5 set. 2019. 

 
 

Em sua coleção de primavera de 1997, Gaultier ousou com elementos da 

lingerie e recortes exagerados. Os seios foram expostos, mas a parte de trás era 

onde o foco estava, quando calcinhas e sutiãs espiavam pela cintura. O show 

terminou infame com a noiva exibindo à plateia um fio dental enfeitado com flores. 

(Imagem 23) 

 

Jean Paul Gaultier é um designer infinitamente criativo, cuja 
imaginação o leva, alternativamente, a lugares de grande 
sofisticação e outros mais selvagens. Digamos que ele não tem 
medo de desafiar o bom gosto e o decoro. (BORRELLI-PERSSON, 
2009).  
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Imagem 23: Paris Fashion Week Primavera 1997- Jean Paul Gaultier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1997-ready-to-wear/jean-paul-gaultier . Foto: 
Condé Nast Archive. Acesso em 5 set. 2019 
 
 

Jean Paul Gaultier disse para Vogue: "Esta coleção é sobre a evolução do 

meu trabalho", após sua brilhante apresentação da coleção de primavera de 2001 

(Imagem 24 ). "Eu peguei muitos dos meus temas habituais e os tornei mais leves, 

mais românticos. Agora que estou na moda há 26 anos, posso fazer algo mais 

delicado, menos agressivo", comenta Gaultier. "Eu queria ser sugestivo e brincar 

com o que é visível e o que você deve imaginar - roupas que dão a impressão de 

que estão caindo do corpo ou que ocasionalmente revelam um lampejo de pele".23 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2001-couture/jean-paul-gaultier#coverage 
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Imagem 24: Jean Paul Gaultier Primavera 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2001-couture/jean-paul-gaultier#coverage . 
Acesso em 22 set. 2019 

 
 

Segundo Rebecca Lowthorpe (2003) Na coleção de primavera 2004, Jean 

Paul Gaultier reprisou algumas de suas obsessões favoritas, temas com os quais se 

dedica desde os anos 1980, quando foi apelidado de Enfant Terrible. Sua principal 

fixação, é claro, é o espartilho. Nesta coleção ele criou muitos tipos de roupas 

inspiradas na peça, como saias, cintos e camisas, tudo com  muitas ligas e 

amarrações. As saias eram muito parecidas com as girdles, saias com ligas 

utilizadas nos anos 1940 como roupa íntima, agora transformadas em outwear, para 

serem usadas para fora (Imagem 25). Teve também um pouco de alfaiataria, 

“Ninguém faz um terno marfim listrado, ou um espartilho, como Gaultier” 

(LOWTHORPE, 2003)  
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Imagem 25 : Jean Paul Gaultier Primavera 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Fonte: PARIS Spring 2004: Jean Paul Gaultier. In: LIVINGLY, [2019]. Disponível em:    
http://www.livingly.com/runway/Paris+Fashion+Week+Spring+2004/Jean+Paul+Gaultier/Details/PvPfd
zZAuvV . Acesso em 4 out. 2019. 

 

Em seu desfile de primavera 2007 a marca estava completando 30 anos, 

então Gaultier celebrou expondo algumas de suas peças mais famosas de coleções 

passadas, começando pelo look punk de sua primeira coleção de 1976 e passando 

pelos vestidos com bustos em forma de cone dos anos 1980 (Imagem 26). Com 

essa retrospectiva ficou ainda mais fácil perceber que em quase todos os looks 

apresentam-se elementos da lingerie. E como Gaultier transforma, de maneira  

única, a lingerie em roupas de todos os estilos: elegantes, ousadas e diferenciadas. 
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Imagem  26: Jean Paul Gaultier Primavera 2007 

 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2007-ready-to-wear/jean-paul-
gaultier/slideshow/collection#29 Foto: Marcio Madeira. Acesso em  04 out. 2019 
 
 

Entre 2009 e 2012 a tendência da lingerie aparente voltou e é claro que 

Gaultier aproveitou para criar uma coleção repleta delas, que apareciam em todas 

as variações e em cores suaves. O destaque foi o vestido/camisola que tinha seu 

famoso formato cônico e pespontado nos seios (Imagem 26). Nicole Phelps 

escreveu para a Vogue sobre a coleção primavera ready-to-wear 2009 de Gaultier:   

 
A roupa de baixo se tornou um tema dominante nesta temporada, e 
você não podia esperar que Jean Paul Gaultier o ignorasse. Não 
quando ele praticamente inventou o conceito com sua parceira de 
crime, Madonna. Gaultier abraçou completamente esse momento da 
lingerie. (PHELPS, 2009)  
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Imagem 26: Jean Paul Gaultier primavera 2009 

 
Fonte:  https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-ready-to-wear/jean-paul-gaultier Foto: 
Monica Feudi. Acesso em 06 out. 2019. 
 
 

Gaultier vinha apresentando coleções inspiradas em roupas íntimas por toda 

sua carreira, mas foi em 2010 que ele finalmente teve a oportunidade de criar 

lingerie propriamente dita. Ele lançou uma coleção capsula para a marca de lingerie 

de luxo italiana, La Perla. "Conheci Jean Paul Gaultier há alguns meses e 

imediatamente nos demos bem porque compartilhamos uma visão comum de 

beleza, estilo, gosto e qualidade", disse Alain Prost, CEO da La Perla. 

La Perla, conhecida por sua abordagem de alta costura à lingerie, parece a 

escolha perfeita para uma colaboração com Gaultier. A nova coleção, que usa 

apenas os melhores tecidos e técnicas intrincadas, inspira-se no icônico sutiã de 

cone e inclui espartilhos, calcinhas de cintura alta, bodysuits e vários sutiãs (Imagem 

27). A coleção predominantemente feita à mão é baseada em uma paleta de cores 

de preto e rosa. 24 

                   

 

                                            
24 https://www.harpersbazaar.com.au/fashion/jean-paul-gaultier-for-la-perla-1946 
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Imagem  27: La Perla por Jean Paul Gaultier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.jeanpaulgaultier.com/pt-br/le-createur/. Acesso em 6 out. 2019 
 

Na fila final de seu desfile da coleção Primavera 2012 Ready-to-Wear, 

Gaultier enviou as modelos apenas de lingerie, com as roupas íntimas que estavam 

por baixo dos looks e já “espiavam” por alguns deles durante a apresentação. As 

peças íntimas eram de diversas coleções passadas incluindo a linha de lingerie que 

ele desenvolveu para a La Perla. A coleção tinha um ar dos anos 1950 então 

complementá-la com estes elementos do boudoir retrô fez todo o sentido. (Imagem 

28) 
Imagem 28: Jean Paul Gaultier Primavera 2012 Ready-to-Wear 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2012-ready-to-wear/jean-paul-gaultier Foto: 
Yannis Vlamos. Acesso em 07 out. 2019. 
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Jean Paul Gaultier encenou seu último show prêt-à-porter com a coleção 

Primavera 2015, no Le Grand Rex, um cinema no segundo distrito de Paris. Ele 

anunciou que fecharia sua coleção de ready-to-wear para se concentrar na alta 

costura e no seu negócio de perfumes.25 O show teve um casting extremamente 

variado com modelos de todas as cores, gêneros e idades deixando clara a 

mensagem de empoderamento que Gaultier sempre pregou, trazendo confiança e 

beleza para todos os tipos de mulheres. (Imagem 29) 

 
As moças de certa idade que cambaleavam pela pista de braços 
dados com homens sem camisa eram um lembrete das maneiras 
pelas quais ele desafiava não apenas convenções da passarela , 
mas também atitudes gerais. (PHELSPS, 2014) 

 

 

Imagem  29: Jean paul Gaultier Primavera 2015 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/jean-paul-gaultier Foto: 
Yannis Vlamos. Acesso em 07 out. 2019. 

 

                                            
25 https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/jean-paul-gaultier 
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No final de seu desfile de Alta Costura Outono 2018, um homem e uma 

mulher  apareceram de topless, exceto por escudos de plástico transparentes 

enfiados nas cintas (Imagem 30). No dele lia-se:  “Tetons Libres”, a tradução 

francesa do dela, que soletrou “Free The Nipple”: “Liberte os mamilos”. Foi um 

retorno oportuno aos seus questionamentos às regras de gênero, assunto que ele 

vem abordando desde seus primeiros anos no mundo da moda, que ainda são tão 

atuais e de certa forma ainda causam polemica. “Gaultier pode não chocar como 

costumava, mas ainda é um rebelde de coração”, comenta Nicole Phelps (2018). 

 

 

Imagem 30: Jean Paul Gaultier Alta Costura Outono 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-couture/jean-paul-gaultier Foto: Yannis 
Vlamos. Acesso em 7 out. 2019. 
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Para sua coleção de Alta Costura Outono 2019 Jean Paul Gaultier revisitou 

sua famosa estampa futurística de pontos de 1995, e seu clássico sutiã cônico, que 

agora aparecem de maneira mais moderna e menos óbvia. A estampa de pontos 

apareceu em peças de alfaiataria e cores neutras e o sutiã cônico em trajes de festa 

em cores vibrantes (Imagem 31). Tina Isaac-Goizé (2019) escreveu para a Vogue: 

“Gaultier ocupa um local raro na paisagem de alta costura. Ele é o único designer 

francês famoso de sua geração que ainda arrasa em sua própria casa. E ele 

obviamente ainda está se divertindo”.  

 
 

Imagem  31: Jean Paul Gaultier Alta Costura Outono 2019 
 
 

 
 
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019-couture/jean-paul-gaulter Foto: Filippo Fior. 
Acesso em 7 out. 2019. 
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Gaultier demonstra com continuidade a ideia de relação entre o outwear e sua 

veia subversiva, trazendo repetidamente elementos da lingerie para suas coleções, 

como sua maneira de representar a essência feminina e, segundo acredita-se aqui, 

o empoderamento. Suas criações são pensadas para que todas as mulheres sintam-

se seguras de seus corpos e donas de si, provando que elas podem e devem 

expressar sua sensualidade como quiserem. Com muita criatividade e descontração 

Gaultier levantou questões importantes e muito discutidas até hoje. Mostrando-se 

um criador, quebrou barreiras de gênero, sexualidade e diversos outros tabus. 

Gaultier trouxe um novo olhar para o mundo da moda sugerindo liberdade de 

expressão, empoderamento e inclusão.  

Considerado um dos grandes ícones da moda na atualidade, com uma 

imensa visibilidade em mídias oficiais ou não, Gaultier torna massificado o outwear 

com seus produtos (tanto perfumaria quanto coleções), legitimando a ressignificação 

das roupas íntimas como parte do discurso de subversão ao sistema tradicional. 

Expressão desta época, o empoderamento feminino acaba, desta forma, citado e 

enquadrado nas passarelas que critica: paradoxo de uma sociedade que ainda 

busca, de diferentes formas, construir seus sentidos e representatividade. 
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5 CONCLUSÃO 

Por mais que a discussão sobre lingerie levante questões tão controversas e 

polêmicas, que podem ser enxergadas de diversos ângulos, nesta pesquisa ela foi 

analisada no sentido de poder feminino, sendo vista como um verdadeiro símbolo da 

feminilidade e representando a liberdade das mulheres. O empoderamento feminino 

existe para que as mulheres se sintam no direito de se expressarem como quiserem, 

não interessa se elas querem usar a lingerie aparente ou não utilizar um sutiã, o que 

importa é que elas se sintam empoderadas e donas de si, este movimentomento 

busca libertar as mulheres e não impor regras sobre o que elas devem ou não vestir 

para fazerem parte do movimento.  

Neste estudo são analizados os momentos que o outwear funciona como 

forma de expressão do novo movimento das mulheres, e pode-se concluir que a 

relação entre a lingerie como outwear e o empoderamento feminino existe, e é 

claramente visível ao perceber-se que desde que a tendência surgiu, na década de 

1980, ela já representava a força e resistência feminina, e funcionou como um grito 

por liberdade para as mulheres, que não admitiam mais serem oprimidas e 

moldadas por valores e regras machistas e ultrapassadas.  

Assim o outwear ecoou no mundo da moda, se destacando em shows de 

grandes artistas, em passarelas de alta costura, e principalmente nas ruas, 

representando o novo olhar da moda, que agora se inspirava em diferentes 

movimentos e grupos sociais. Sendo legitimado ao aparecer constantmente nas 

coleções de Jean Paul Gaultier, o outwear foi nomeado pela Vogue como o 

fenômeno fashion de nossos tempos  

O fato de a lingerie ter voltado a aparecer como outwear nos dias atuais está 

diretamente ligado ao surgimento da nova vertente do feminismo, o empoderamento 

feminino, que busca enaltecer tudo relacionado a essência feminina, e resgata de 

décadas passadas essa tendência que se encaixa tão bem aos valores deste 

movimento. O outwear hoje aparece junto ao discurso de amor próprio, inclusão e 

poder, em coleções de marcas de vestuário e lingerie, da alta costura à moda 

popular. A tendência também é constantemente retomada por diferentes grupos 

sociais, e como meio de contestação, o outwear está carregado de significações 

simbólicas. 
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A moda serve como forma de expressão pessoal e corporal, e ao analisar a 

história da lingerie percebe-se que por estar tão próxima da mulher, ela evoluiu junto 

a sua história de superação, funcionando como uma segunda pele, que gerou força, 

confiança, coragem e liberdade para finalmente aparecer como um símbolo de poder 

feminino no século XXI. 
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