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Resumo: Um vestido criado há mais de quatro décadas pelo estilista Rui Spohr, em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, e adquirido por Heloisa Pinto Ribeiro, membro da 

aristocracia rural gaúcha, conduz esta pesquisa que resultou em minha dissertação de 

mestrado em Antropologia Social. No final de 2012, quando entrei no campo, recuperei três 

eventos que já haviam alterado o status do vestido e dos sujeitos a ele ligados: a 

criação/apresentação/venda do bem, em 1971; o resgate da roupa pela proprietária para 

sua festa de 80 anos, em 2011; e uma exposição temporária sobre moda brasileira 

realizada num museu de arte paulistano, em 2012, onde o artefato sintetizou a carreira de 

seis décadas do criador. Após dois meses, a roupa retornou à capital gaúcha e continuou 

provocando os sujeitos a ela alinhavados: para Rui, tornara-se “obra de arte” e deveria ser 

doada ao seu acervo; para Heloisa, deveria permanecer sob seus cuidados. Nesse 

processo, tranço as trajetórias e me esforço para demonstrar como o vestido, aqui pensado 

como objeto biográfico, exerce agência por onde circula em sua biografia cultural.  
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Introdução 
 Reúno neste artigo alguns elementos abordados na pesquisa etnográfica 

sobre pessoas, objetos e relações sociais que resultou em minha dissertação em 

Antropologia1. O fio-condutor do trabalho é um vestido longo, geométrico e tricolor 

criado, em 1971, pelo estilista brasileiro Rui Spohr, em Porto Alegre, capital do 

Estado do Rio Grande do Sul. Naquele ano, a roupa foi adquirida por Heloisa Pinto 

Ribeiro, hoje Heloisa Brenner, dama da alta-sociedade do Brasil meridional.  

 Ao seguir os trajetos de um objeto ainda hoje em circulação e transformação 

simbólica, identifiquei interações e práticas engendradas em torno do item. Trouxe o 

vestido como personagem, adotando a letra maiúscula no início do substantivo, 

mudando sua classificação de comum para próprio, marcando-o como sujeito na 

                                                
1 A dissertação Do Croqui à Academia: a biografia cultural de um vestido foi defendida em maio de 
2015, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 



narrativa. Em minha escrita, foi identificado como “o Vestido”, portador de história, 

identidade e significado em transição e negociação. 

 Parti do pressuposto de que, se pessoas têm biografias e ciclos de vida, esta 

noção pode ser aplicada a coisas (Kopytoff, 2008) e tentei apreender identidades 

que se enroscam e se modificam na medida em que os personagens se relacionam 

e circulam. Considerando a biografia do Vestido relacionada às biografias das 

pessoas ligadas a ele, busquei identificar momentos relevantes nesses processos de 

transformação e negociação. 

 Narrativas, fotografias, periódicos e documentos obtidos com os interlocutores 

em seus acervos ou na internet me conduziram a três eventos pontuais nos quais o 

status do Vestido se alterou, eventos estes já vividos quando cheguei ao campo, no 

final de 2012: a criação/apresentação/venda do bem, em 1971; o resgate da roupa 

pela proprietária para vesti-la na sua festa de 80 anos, em 2011; e uma exposição 

temporária sobre moda realizada num museu de arte, em 2012, quando o artefato 

sintetizou a carreira profissional de quase 60 anos do seu criador. A partir daí, meu 

desafio foi recuperar essas memórias com os três personagens e acompanhar o 

objeto “em movimento” até o final da escrita da dissertação, em abril de 2015.  

 Ter depoimentos de Rui e Heloisa e dispor do Vestido, que não foi integrado a 

nenhum acervo museológico após deixar a exposição no MAB, permitiu-me dirigir o 

foco para as transformações simbólicas de sujeitos e do objeto em movimento e 

interagir com os personagens. Esta experiência, permeada por desafios éticos 

(Schuch, 2010), conduziu-me a tensões relativas a disputas ao redor de um artefato 

cuja singularidade se constrói em novas relações sociais na sua circulação. 

 O fato de ter sido exibido num espaço museal fez com que o Vestido 

encorajasse o estilista a reivindicar status de artista, desejo antigo que esbarrava – e 

ainda esbarra – em discussões entre moda e arte. No primeiro ano da investigação, 

a dona o objeto até exultou a exposição no MAB, apesar de ter sido tornada invisível 

na narrativa dos curadores2. Mas o retorno do item ao cotidiano e a realização da 

pesquisa foram, aos poucos, afetando relações e potencializando disputas sobre o 

futuro do objeto.  

                                                
2 O Vestido integrou o módulo Costureiros, que reuniu peças criadas pelos “grandes costureiros 
brasileiros” dos anos 1970 e 1980, como Dener Pamplona de Abreu, Clodovil Hernandes, Markito e 
Zuzu Angel, para citar alguns. Na composição do núcleo, constam informações sobre a data ou 
período da peça, a autoria e o material. Não eram fornecidas informações sobre os proprietários ou 
portadores dos itens, que podiam ser familiares, fundações, colecionadores ou clientes. 



 Ao resgatar e relativizar as trajetórias individuais de Rui e Heloisa e 

compreender como ambos construíram subjetividades, como se constituíram como 

sujeitos e como se percebem, examinei memórias atrás do contexto da criação do 

Vestido e de sua circulação e apontei fronteiras culturais e simbólicas entre criador e 

cliente. Considerei que o artefato participa de um fenômeno social na medida em 

que remete a relações humanas convergentes e motiva a criação de laços 

emocionais, morais e sociais, positivos ou não, aproximações e distanciamentos 

com consequências para dependências que extrapolam os limites físicos do objeto. 

Ao problematizar o fenômeno, procurei desvendar elementos subjacentes de 

sujeitos entre si e com um vestido com o qual convivem. 

 Para recuperar os passos do longo e entrelaçá-lo às vidas de Rui e Heloisa, 

recorri à noção de objeto biográfico, cunhada por Violette Morin (1969). A socióloga 

identificou duas categorias para os objetos, protocolar e biográfica, e a diferença 

estaria na relação que cada uma estabelece com seus portadores ou proprietários – 

grosso modo, o modelo biográfico envelhece com o guardião e lhe confere 

identidade, e o protocolar não proporciona experiência “personalizada”, sendo 

facilmente substituído (Morin, 1969). Janet Hoskins incluiu a ideia de narrativa. Para 

ela, nos narramos através de determinados objetos e há artefatos com os quais não 

estabelecemos esse tipo de relação (Hoskins, 2010; 2013). 

 Encontrei em Hoskins elementos para pensar construções narrativas através 

do Vestido, uma vez que Rui e Heloisa reificam características de suas 

personalidades e vidas na medida em que descrevem e recordam eventos que 

perpassam um mesmo artefato e expressam valores por meio dos comentários 

tecidos nesses contornos. Estilista e cliente elegeram a peça para falar sobre si 

mesmos quatro décadas após a confecção da peça por razões diferentes – ela, no 

aniversário de 80 anos, ao lado de seu retrato de 40 anos, também portando o 

longo; ele, como síntese de sua carreira, em um museu.  

 Segui o método etnográfico, cujas concepções são tradicionalmente 

empregadas pela Antropologia, pois comportamentos só podem ser compreendidos 

e explicados se o pesquisador tomar como referência o contexto social onde atuam 

(Victora; Knauth; Hassen, 2000; Eckert; Rocha, 2008). Experiências de observação 

direta e observação-participante no ateliê de Rui e no apartamento de Heloisa, 

entrevistas com curadores e especialistas de moda, conversas formais e informais 

com sujeitos que orbitam as vidas do Vestido, de seu criador e de sua dona, 



encontros com os interlocutores em eventos sociais – como desfiles, colóquios de 

moda e coquetéis –, pesquisas em documentos, fotografias de acervo, periódicos e 

livros e a produção de um diário de campo entre setembro de 2012 e março de 2015 

me ajudaram a recolher dados e formular questões para explorar de forma articulada 

as biografias.  

 

Trançando personagens  
Rui é o mais famoso costureiro do sul, com nome nacional. [...] No 

casarão belle époque da rua Pinto Bandeira, o costureiro mantém 

uma clientela tão importante quanto fiel. D. Miriam Obino Cirne Lima, 

esposa do ministro da Agricultura, periodicamente vem ao sul para 

novas encomendas. (Correio da Manhã, 1971, p. 3). 

 

Na têrça-feira da semana que passou, em estréia beneficente, Rui 

desfilou sua moda de outono-inverno nos salões da Associação 

Leopoldina Juvenil. No dia seguinte, suas freguesas e imprensa 

assistiram ao desfile desta mesma coleção na maison da Pinto 

Bandeira. (Correio do Povo, 1971, p. 31).  

 

 Estes fragmentos foram extraídos de reportagens repercutindo os desfiles de 

1971 nos quais o costureiro Rui apresentou um vestido verde, vermelho e preto 

arrematado pela senhora Heloisa Pinto Ribeiro – o primeiro se realizou num clube de 

elite de Porto Alegre; o segundo, na maison, exclusivo para “as freguesas”. Há mais 

matérias sobre os eventos, mas estas me parecem suficientes para se dimensionar 

o prestígio desfrutado pelo costureiro naqueles dias. 

 No ateliê, no dia do desfile, Heloisa se instalou na plateia em busca de algo 

“colorido”, “clássico”. “Quando eu vi o Vestido, fiz sinal para o Rui: ‘Esse é meu’”, 

disse ela em 2013. “Eram três versões, a mesma ideia em três versões diferentes, 

porque iguais não teriam graça”, explicou-me Rui, que manteve a modelagem, 

variando as cores e os recortes. Heloisa até se recorda dos “modelos irmãos”: um 

era muito claro; o outro, sóbrio demais. “Por este, me apaixonei. Adoro verde e 

vermelho, cores fortes”, justificou.  

 Já eu conheci a roupa numa visita ao ateliê de Rui, em Porto Alegre, em 

2012, quando realizava outro estudo sobre elites e avistei um retrato datado de 1971 



de uma mulher. Naquela ocasião, soube pela responsável pelo acervo que a 

fotografada era uma cliente do estilista chamada Heloisa e que ela havia celebrado 

seus 80 anos, em 2011, com a roupa que comprara quatro décadas antes. 

 

 
Figura 1: O retrato de Heloisa Pinto Ribeiro. Foto: Aline Lopes Rochedo, 2012. 

 Na primeira conversa com Rui, em 2013, ele acrescentou um novo capítulo: o 

estilista recebera, poucas semanas após a festa de Heloisa, o convite para participar 

com uma de suas criações numa mostra de moda no Museu de Arte Brasileira 

(MAB) da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em São Paulo. A roupa 

seria exibida num módulo dedicado a costureiros de destaque entre 1950 e 1980. 

Tentado a indicar a criação repetida por Heloisa em seus 80 anos e festejada pelos 

colunistas sociais de Porto Alegre, Rui pediu autorização à cliente, e ela lhe 

emprestou o Vestido.  

 O estilista considerou a possibilidade de enviar a roupa para São Paulo numa 

caixa pelo Correio, mas os curadores o instruíram a aguardar, pois enviariam 

alguém para buscá-la. Um dia, uma equipe contratada pela organização da mostra 

chegou ao ateliê para retirar o Vestido. Mas, antes, uma pessoa identificada como 



museóloga examinou a peça para a elaboração do seguro – calculado em 9,5 mil 

reais – para o embarque do artefato de Porto Alegre para São Paulo. Como 

recordou o estilista, 

a museóloga e os ajudantes colocaram luvas brancas de algodão e 

começaram a olhar o Vestido por dentro e por fora. [...]. Aí veio um 

cartão grande, duro, do tamanho do Vestido. Aí abriram outra coisa 

e tiraram um papel de seda. Daí dobraram, cobriram, colocaram uns 

mini alfinetes, ficou duro, como uma múmia, e saíram com ele assim, 

dois homens. [...] E a museóloga disse que a partir daquele 

momento era uma obra de arte. [...] Chamei todo mundo na hora 

para ver o que estava acontecendo.  

 
Figura 2: A museóloga e sua magia. Foto: Acervo de Heloisa Brenner. 

 
 O Vestido seguiu para a capital paulista a bordo de um caminhão climatizado 

e com umidade controlada, condições semelhantes às da galeria onde ficaria 

exposto por dois meses. Poucos tempo depois, Rui e sua mulher, Dóris, viajaram 



para São Paulo a convite dos organizadores e prestigiaram o coquetel de abertura 

da exposição Moda no Brasil: criadores contemporâneos e memórias, no MAB. Na 

volta à capital gaúcha, enviaram à Heloisa o catálogo da mostra e o cartão abaixo:  

 

Figura 3: O recado de Dóris e Rui para Heloisa.  Foto: Aline Lopes Rochedo, 2013. 

 O cartão me foi apresentado por Heloisa na primeira vez em que estive em 

seu apartamento, em 2013, poucas semanas depois do meu encontro com o criador 

da roupa. Chamou a minha atenção a letra maiúscula no pronome possessivo, 

indicando que o Vestido era “Nosso” – de Heloisa, Rui e, consequentemente, de 

Dóris. Na ocasião, a anfitriã ainda me surpreendeu com o seguinte comentário: 

Sabes que comemorar meus 80 anos foi a melhor coisa que eu fiz? 

Eu não ia fazer festa, mas meu marido e meus filhos insistiram. 

Foram eles que me ofereceram. Foi bom, reuni filhos, netos, dancei 

com eles. Foi muito bom. Então perdi meu marido uns meses 

depois, e um dos meus filhos também faleceu. Isso não faz um ano. 

E eu não quero mais fazer festas. 

 O marido, Carlos Brenner, faleceu em janeiro de 2012, já perto dos 90 anos, e 

o filho, Jorge Pinto Ribeiro, em agosto do mesmo ano, vítima de um câncer aos 57 



anos. Pelas datas, constatei que o filho morrera no período em que se iniciava a 

exposição para a qual o Vestido fora mandado, e que o cartão e o catálogo enviados 

por Rui e Dóris chegaram a Heloisa uma semana após o velório.  

 Ao abrir o álbum da festa de 80 anos, Heloisa comentou que aquela fora a 

última vez em que reunira os quatro filhos e o marido para brindar seu aniversário. 

Perguntei se poderia ver o Vestido. “Está com o Rui. Deixei com ele. Parece que tem 

outra exposição.” A peça havia sido doada? “Não, não, está emprestada.” 

 Cumpre observar que, no nosso primeiro encontro, Rui manifestou o desejo 

de ter a veste doada a seu acervo. Como a cliente não tem filhas, “apenas” netas, 

explicou-me, elas talvez não dessem “valor” à sua única criação exibida num museu. 

A doação, portanto, elevaria as chances de um futuro seguro para o objeto.  

 Eu não comentava o desejo de Rui com Heloisa, embora a indagasse sobre 

seus planos para o Vestido. “Não sei... Só não quero que me vistam com ele quando 

eu morrer, porque quero ser cremada e não seria bom queimarem uma obra de 

arte”, respondia ela, rindo. Nas conversas derradeiras, porém, Heloisa passou a dar 

sinais de que a roupa poderia ficar na família. Um indício foi o comentário de que “o 

mais importante” na vida do Vestido estaria no fato de ela, a proprietária, ter cuidado 

dele por tantos anos. A constatação seguia numa direção distinta da fala de Rui, 

para quem a roupa era importante “porque, agora, é uma obra de arte”. Eram 

conexões e narrativas conflitantes em torno do mesmo objeto biográfico (Hoskins, 

2010; 2013). Quanto mais a pesquisa avançava, mais cada um reivindicava 

protagonismo na saga do Vestido.  

 

Entre a pátina e a moda 
 Para compreender as diferentes formas de se enredar em um mesmo objeto, 

tentei recuperar as trajetórias de Rui e Heloisa. Quando acessei a dona do Vestido, 

o estilista já a tinha definido como “herdeira da aristocracia rural”. A exemplo de 

outras moças de sua condição social e de sua geração, ela fora lapidada em colégio 

católico e assimilou costumes e valores da “boa sociedade” do Brasil meridional. Aos 

18 anos, casou-se com um médico recém-formado e com ele teve quatro filhos. Na 

década de 1980, separada, uniu-se a outro médico, permanecendo na rede de 

relações. Sua residência e seu estilo de vestir são contidos e clássicos.  



 Ao aceitar celebrar seus 80 anos com um jantar dançante oferecido pelo 

segundo marido e pelos filhos, em 2012, Heloisa o fez decidida a usar uma das 

roupas do próprio armário. A eleita teria de favorecer a silhueta, e decotes foram 

descartados já de início. “Não tenho mais corpo”, justificou. Considerou o longo Rui 

comprado em 1971 perfeito pelas mangas compridas, pelo corte reto e pelo decote 

contido. Achou-o justo nos quadris, então o levou a uma costureira “de confiança” 

para alargar alguns centímetros nas laterais, passando-o de manequim 42 para 44. 

“Roupas de alta-costura sempre têm uma sobra para dentro”, explicou-me. Como 

não calça salto alto desde que operou o quadril e um joelho, subiu alguns 

centímetros da barra para não tropeçar com a sapatilha.  

 Em junho de 2011, na Associação Leopoldina Juvenil, clube de elite de Porto 

Alegre, a aniversariante recebeu seus convidados portando o Vestido ao lado de um 

retrato seu com a roupa 40 anos antes, retrato este sustentado por um cavalete. “Eu 

fiz questão de expor a foto”, enfatizou. Na festa, o Vestido dançou no salão, 

apareceu nas fotografias e foi assunto em colunas sociais, assim como o retrato. 

 

 
Figura 4: Heloisa, o Vestido e o retrato. Foto: Acervo de Heloisa Brenner. 



 Repetir um vestido Rui 40 anos depois da compra pode ser pensado como a 

uma prática cada vez mais rara, mas ainda existente em famílias “tradicionais”: a 

recuperação nos próprios acervos de artefatos chamados vintage. A esta estratégia 

distintiva, McCracken chamou de pátina (2003), ou seja, seria a prova física e 

simbólica de autenticidade de status longevo através de objetos que acumulam 

signos da idade. A prática não é recente – McCracken situa a origem no século XVI 

–, mas oferece vantagens em relação a outros antídotos usados por detentores de 

“dinheiro antigo” para se diferenciar de “novos ricos”.  

 É fato que, quando eu visitava Heloisa, ela gostava de narrar os objetos de 

seu apartamento. Conduzia-me pelos salões, recuperando a árvore genealógica 

com ajuda de bibelôs, fotografias, cristais e outras relíquias. Algumas revelavam 

redes de relações e gostos e hábitos de consumo. Assim, Heloisa seria o que 

McCracken chamou de consumidora curatorial (2003), e até quando falava sobre 

itens comprados mais recentemente, ela os remetia a lugares e pessoas, 

acrescentando informações sobre usos ou locais de fabricação. Suas palavras 

transmitiam responsabilidade pela continuidade do legado familiar e ânsia em 

garantir a permanência das memórias suas e de sua família. 

 McCracken (2003) afirma que, no século XVIII, a moda entrou em cena como 

estratégia reativa à pátina, como uma forma de reivindicar status que se contrapõe 

às práticas de exaltação do acúmulo de camadas de tradição através de gerações, 

tão em voga entre nobres a partir do século XVI. São formas de consumo e de 

relação com os objetos que coexistem em nossa sociedade. Heloisa valoriza a 

pátina para se legitimar e reivindicar aquilo que “sempre” lhe pertenceu, existindo no 

Vestido e com o Vestido existindo nela, porque a família e a tradição em ambos 

estão contidas e juntas devem permanecer. 

 Já Rui nasceu Flávio Spohr no final dos anos 1920, em Novo Hamburgo, 

localidade de colonização alemã na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ser filho 

de um operário que ascendeu à condição de industrial bem-sucedido na produção 

calçadista não lhe garantia credenciais simbólicas para ditar moda. O patriarca 

também não apoiava a vontade do filho de desenhar roupas femininas. Para 

complicar mais, nem existia a figura do costureiro no Brasil – havia costureiras, 

modistas e alfaiates –, sendo esta uma atividade que desembarcava no país em 

moldes, artefatos, narrativas e periódicos.  



 Quando o pai de Flávio morreu, o rapazote com pouco mais de 20 anos 

deixou o emprego num banco, pegou sua parte da herança e cruzou o Atlântico para 

se formar costureiro. Retornou à cena gaúcha cerca de três anos depois como Rui, 

profissional formado em Paris, em escolas de alta-costura francesas. Desembarcou 

de volta a Porto Alegre falando francês, falando de moda e disputando terreno com 

profissionais estabelecidas. E foi, aos poucos, tornando-se grife desejada pelas 

elites (Spohr; Viégas-Faria, 1997; Braga; Prado, 2011; Noronha, 2013).  

 Claro que sua atuação nos meios de comunicação – do jornal à televisão, 

passando pelo rádio – ajudou a popularizar seu nome e seus conselhos sobre estilo. 

Desta forma, Rui conquistou admiradores nas diversas camadas sociais e 

consolidou o nome entre grandes costureiros que emergiam em diferentes pontos do 

país. Em suas narrativas, o estilista reafirma sua posição na memória da cidade de 

Porto Alegre, da moda gaúcha e da moda brasileira, mas está ciente de que já não 

detém mais o monopólio da legitimidade de outros tempos. 

 

 
Figura 5: Rui e sua criação, no ateliê. Foto: Aline Lopes Rochedo, 2014. 



O futuro do Vestido, a quem pertence? 

 Não comentei com Heloisa o desejo de Rui em receber a roupa como doação 

a seu acervo até o final de 2014, quando a pesquisa se encaminhava para o fim. 

Suspeitava que, por seu comportamento curatorial, a chance do Vestido ficar com 

uma das netas era grande. No acervo, possivelmente o item seria preservado, mas a 

história da família poderia se perder. E o longo já havia adquirido pátina, era capaz 

de autenticar o status da proprietária. Não tanto visualmente, porque pouco se 

percebe a ação do tempo sobre o tecido da roupa conservada com esmero, mas 

com a exibição de uma fotografia de 1971. Foi até pela boa conservação que 

Heloisa optou por fazer do Vestido o seu “autorretrato”: com o atestado de 

antiguidade do objeto, ela não era uma recém-chegada à sua posição social. 

 Para Rui, reencontrar suas criações após décadas não foi algo extraordinário 

em 60 anos de carreira. É até comum algumas roupas com 30 anos retornarem ao 

ateliê para reformas “de mãe para filha” ou para a pessoa que o comprou anos 

depois. Outra prática informada é a doação de vestidos ao acervo pelas clientes ou 

por seus herdeiros. E isso acontece especialmente por falta de espaço nas moradias 

contemporâneas, compactas, para guardar objetos antigos, objetos que se tornam 

“estorvos”. A preocupação do estilista diz respeito à falta de espaço para armazenar 

os objetos acumulados em seis décadas, incluindo vestidos retornados por clientes e 

itens remanescentes de coleções passadas. Ainda assim, Rui manifestou diversas 

vezes a esperança de receber o longo de Heloisa.  

 Ocorre que a pesquisa avançava com Heloisa intensificando a ênfase no fato 

de o Vestido ser importante “porque eu o guardei por mais de 40 anos”. Numa 

ocasião, chegou a me perguntar: “Aliás... por que ele ainda está lá no Rui?”  

 Em junho de 2014, telefonei a Heloisa para cumprimentá-la por seus 83 anos, 

e ela contou que tinha solicitado a roupa a Rui, pois os netos pediram que usasse “o 

vestido famoso”. Perguntei se a peça estava em seu roupeiro. “Não, já voltou lá pro 

Rui. Ele mandou buscar. Parece que tem uma apresentação, nem sei direito.”  

 Eu queria reencontrar os interlocutores para a conversa derradeira, 

preferencialmente todos juntos. Pretendia repassar a história do Vestido e 

compartilhar com eles os dados que organizava havia mais de dois anos. Numa 

conversa com Rejane Martins, a assessora de Rui, sugeri um encontro com seu 

cliente, o Vestido e Heloisa. Insisti para que fosse naquele fim de ano. Rui faria 85 



anos em 23 de novembro e realizaria o evento anual em homenagem a Santa 

Catarina de Alexandria, padroeira da moda, no dia 25, na butique. Que tal aproveitar 

a data? Rejane consultou Dóris, a esposa do estilista, e esta assentiu. 

 No dia marcado, toquei a campainha da butique. Cruzei a porta e logo vi o 

Vestido sobre um manequim. Na parede, próximo ao artefato, estava o retrato de 

Heloisa, o mesmo que eu vira no acervo em setembro de 2012. Quem passava pela 

porta se deixava atrair pelo longo ou era a ele conduzido por algum anfitrião, e 

parava para admirá-lo e fotografá-lo com celulares e câmeras. Ninguém ousava 

tocá-lo, ali exposto como obra de arte. Uns poucos conheciam um breve resumo 

contado na hora por Rejane ou Dóris, que prometiam mais detalhes para a minha 

“palestra” já noticiada numa coluna social, na véspera do evento.  

 Acomodamo-nos junto ao Vestido – Rui, Heloisa e eu –, e o anfitrião fez 

apresentações e agradecimentos, enfatizando sua satisfação com mais uma 

homenagem a Santa Catarina e com a pesquisa sobre uma de suas criações, objeto 

que esteve numa exposição de moda, em 2012. Exultou o status de “obra de arte” 

acrescentado ao longo de mais de 40 anos. E me passou a palavra. 

 Resumi a “história” da roupa e meu percurso para acessar os personagens e 

com eles organizar a saga. Como se tratava de um público diverso, e o intuito 

também era marcar o encerramento, preparei uma fala interativa pautada pela 

gratidão. Repassei a palavra a Rui na hora de descrever a elaboração do laudo 

técnico do Vestido antes do embarque para São Paulo, um momento que ele 

contava com graça e riqueza de detalhes. Heloisa ingressou na narrativa 

discorrendo sobre seu encantamento pelo longo quando o viu pela primeira vez.   

 Encerrei afirmando desconhecer o futuro do Vestido. Foi então que Rui pediu 

o item à Heloisa, e ela respondeu que não sabia se o doaria, pois precisavam 

“conversar”. Após a terceira insistência, sorrindo, a dona da roupa se limitou a 

proferir frase similar àquela dita a mim em nosso primeiro encontro: “Só sei que falei 

para meus filhos que não me vistam com o Vestido quando eu morrer, porque quero 

ser cremada e não gostaria que queimassem uma obra de arte”. Todos acharam 

graça, vieram os aplausos, Rui repassou a palavra a convidados e funcionários, que 

glorificaram o estilista e sua generosidade para acolher estudantes e pesquisadores. 

 Três meses depois, no período de finalização da escrita da dissertação, 

acessei os principais interlocutores. Eu precisava das assinaturas de Rui e Heloisa 

numa autorização de cessão de imagem para publicação de fotos num artigo por 



mim escrito ainda em 2013. Enviei por e-mail para Rejane uma cópia do texto que 

redigi e o formulário da editora. O documento preenchido e assinado chegou pela 

internet. Telefonei para Heloisa e ela pediu que eu fosse ao seu apartamento.  

 A dona do Vestido me recebeu na semana seguinte e, como de costume, 

indaguei sobre a roupa. “Está aí”. Voltou? Heloisa relembrou o pedido feito por Rui 

em novembro para que doasse a peça a seu acervo, solicitação que ficou sem 

resposta naquela ocasião. Eu desconhecia o fato de que ela solicitara o item na 

saída da festa. Para Heloisa, a doação “não fazia sentido”, uma vez que ela 

comprou a roupa. Questionei se não temia que o longo “famoso” se perdesse, e ela 

reconheceu que, talvez, o futuro do Vestido estivesse mais seguro no acervo. Mas 

ficaria com ele, e essa era a sua decisão (pelo menos) naquele momento. Para a 

minha surpresa, acrescentou: “Ele está aí, às ordens. Se precisares dele para uma 

festa, me telefona”. E tornou a sustentar que a importância do objeto se justificava 

pela longevidade e pelo fato de ela, a dona, ter zelado por ele durante tantos anos.  

 Sobre me oferecer o Vestido, pareceu-me uma estratégia para marcar 

propriedade, para mostrar quem ainda está no comando do objeto, para se colocar 

como protagonista na trajetória do artefato e retomar o controle sobre sua 

circulação. Heloisa tentava destituir Rui de direito que ele pudesse reivindicar.  

 Sem bordados nem babados, o longo reluz entre pessoas que conhecem e 

reconhecem as credenciais biográficas da roupa, da proprietária e do criador. O 

brilho se intensifica a partir da justaposição de camadas de consagração na moda, 

na alta sociedade e nas artes, todas resultantes do curso percorrido em sua vida 

social enquanto coisa transitando dentro de fora do estado de mercadoria 

(Appadurai, 2008; Kopytoff, 2008) e interagindo com as pessoas que o contemplam, 

vestem, possuem, querem possui-lo ou desejam nele se perpetuar. 

 Rui assistiu à alquimia social (Bourdieu; Delsaut, 2008) da museóloga e 

(re)significou sua percepção sobre o traje: já não era mais uma de suas criações – 

tornara-se sua extensão, sua memória e reflexo da sua personalidade, ainda que a 

roupa tenha passado a maior parte da vida no roupeiro da cliente.  

 Heloisa, por sua vez, retirou o Vestido do estado de mercadoria, colocando-o 

no registro de objeto singularizado e acrescentando a ele a dimensão de 

portabilidade. Coube a ela regular os usos do artefato, ainda que ele já tenha sido 

criado para circular por eventos extraordinários. O “vestido Rui” exibido na exposição 



em São Paulo é também “o vestido de Heloisa”. No processo de ir para o MAB e na 

sua volta, a roupa acabou (re)significada pelo criador e pela proprietária. Para Rui, é 

uma obra de arte; para Heloisa, colecionadora de arte e antiguidades, trata-se de um 

objeto com pátina (McCracken, 2003). 

 Marcel Mauss (2003) observou que, nas sociedades capitalistas, o objeto 

trocado numa transação mercantil é alienado de quem foi parte no passado, 

diferentemente do que ocorre na sociedade de dádiva, pautada pela reciprocidade 

sustentada pelas obrigações de dar, receber e retribuir. De posse do objeto 

comprado, seu novo dono adiciona suas propriedades ao bem e tem liberdade para 

consumi-lo, destruí-lo ou criar valor sem comunicar àqueles que o produziram.  

 Mas, pontua James Carrier (1991), alguns itens contêm propriedades 

singulares, como obras de arte, artigos de design e artesanato. Com estes objetos, 

os criadores podem desenvolver uma ligação especial – mesmo os colocando à 

venda, eles os acompanham por meio de assinaturas ou, no caso da alta-costura, da 

etiqueta ou logomarca que identifica a maison. Se fosse reconhecido como “arte” 

pelo menos entre os sujeitos a ele ligados, o Vestido talvez estivesse mais 

conectado ao criador, este reconhecido como artista. A dona do objeto, porém, 

parece ter resolvido o impasse negando a existência de uma relação de “nós” com o 

estilista, enfatizando que ela pagou pelo artefato, e o artefato, portanto, lhe pertence. 

Ademais, o criador, embora conste da etiqueta, não “manda” no longo. 

 

Considerações Finais 

 Ao seguir os ensinamentos de Miller sobre materialidade (2013), as 

proposições de Appadurai (2008) e Kopytoff (2008) sobre a vida social e biografia 

cultural das coisas e a proposta de Gell (2013) sobre agência – objetos materiais 

incorporam intencionalidades e provocam ações –, percebemos humanos e objetos 

entrelaçados e agindo dialeticamente sobre o ambiente num processo de construção 

mútua. O vestido Rui de propriedade de Heloisa exposto no MAB não existiria sem o 

estilista, e talvez não sobrevivesse sem a dona – é certo que sua biografia teria sido 

diferente se as variáveis não fossem as mesmas. Mas o longo não é passivo. 

Pessoas interagem com ele, e ele interage com as pessoas; as pessoas lhe 

atribuem sentido, e ele retribui; pessoas o fazem, e ele faz pessoas. 



 Em minha dissertação, tracei a biografia cultural de um vestido de alta moda, 

relacionando-a com as trajetórias de Rui Spohr, o criador, e de Heloisa Brenner, a 

proprietária. Seguindo o objeto em sua condição circulante e recuperando 

deslocamentos iniciados na década de 1970 através de narrativas inicialmente 

provocadas pelo artefato, mapeei instâncias de consagração que alteraram as 

identidades dos personagens. 

 Instigada pelo desafio proposto por Kopytoff (2008), comecei explorando 

dinâmicas e relações sociais por um caminho alternativo: seguindo um objeto 

material, um vestido. Esperava acessar motivações e ações humanas de dois 

sujeitos ao redor de um mesmo artefato fabricado num ateliê do sul do Brasil. Trata-

se de uma peça do vestuário feminino produzida para o consumo das elites e que 

pode ser aparentemente banal, frívola e trivial, mas que se revelou uma rica fonte de 

sequências de ações e intencionalidades na medida em que a pesquisa avançava 

sobre transformações simbólicas vividas numa ciranda de instâncias legitimadoras 

(Bourdieu, 2008). Transformações estas iniciadas pelo menos 40 anos antes da 

minha chegada ao campo e que jamais estiveram desconectadas do elemento 

humano e de contextos específicos. 

 Situei o ponto de partida da investigação num retrato de Heloisa, de 1971, 

que avistei no acervo de Rui, em 2012, quando fazia outra pesquisa. Senti-me 

atraída pelo componente humano da imagem e por interesse em elites e em 

estratégias de distinção. Num breve relato, a responsável pelo acervo resumiu as 

primeiras quatro décadas da vida do traje usado na foto pela senhora retratada – o 

Vestido foi comprado quando a cliente tinha 40 anos e voltou a adornar a 

proprietária quando esta celebrou 80 anos.  

 Segundo Gell (2013), objetos não agem por si. Suas produções, seus usos e 

a atribuição de significados são recebidos dos sujeitos e precisam ser pensados em 

caráter relacional. Desta forma, no percurso etnográfico, também considerei o 

Vestido como um personagem que indica gostos e provoca ações e sentimentos. 

Verifiquei, ainda, a existência de uma relação entre objeto e sujeitos e 

transformações nas diferentes instâncias de consagração pelas quais o Vestido 

passava, alterando identidades e construções narrativas do estilista e da cliente. As 

pessoas fazem objetos e são feitas por eles, alertou-me Miller (2013). Não foi por 

acaso que a exibição temporária do Vestido num museu de arte criou condições 

para o estilista se perceber e ser percebido por muitas pessoas como “artista”. 



 O Vestido agenciou e continuará agenciando novas percepções e relações 

por resultar de intencionalidades e circular entre sujeitos que lhe atribuem 

significados. Extensão do criador e da proprietária, a peça os estimula a buscar um 

caminho para compor, organizar e legitimar suas narrativas biográficas. Ademais, 

esta peça de roupa motiva condutas, altera posturas e recebe tratamento 

privilegiado no conjunto do vestuário da proprietária e nos relatos do criador sobre a 

própria trajetória.  

 Nos dois meses em que esteve no MAB, em São Paulo, o Vestido emanou 

Rui. Heloisa, por sua vez, foi tornada invisível naquele ambiente, demandando 

conhecimento de outras dimensões da biografia do artefato por vias alternativas 

para ser alinhavada à narrativa. A peça também chamava a atenção pela 

materialidade, até para aquele que a assina. O estilista relatou com entusiasmo a 

experiência de ver sua criação no coquetel de abertura do evento, quando o Vestido 

foi posto ao lado de trabalhos de outros “grandes costureiros”.  

 Entendido como arte por Rui, o Vestido se distanciou, em termos simbólicos e 

morais, do dispositivo de mercadoria, da associação à troca comercial e do valor de 

uso enquanto roupa, pois sua inclusão na mostra potencializou a singularização e 

ampliou os significados para além de valores econômicos presumidos e de usos. 

Não significa, porém, que o objeto seja compreendido apenas num registro de arte, 

nem que a classificação seja permanente, adequada ou amplamente reconhecida.  

 Penso que esta pesquisa contribuiu com a disciplina ao reforçar que humanos 

atribuem agência a um objeto, da fabricação à maneira como o significado lhe é 

atribuído, passando pelos usos possíveis e negociados por meio de diferentes 

interações. Se pessoas foram provocadas pelo Vestido, isto se deu por seu 

conteúdo humano. Não digo que todos os sujeitos com quem o longo interagiu o 

tenham compreendido da mesma forma, e isso ficou claro nas tensões que 

orbitaram o futuro da roupa, tanto para Rui quanto para Heloisa. Por isso, foi 

imprescindível investigar as trajetórias do criador e da cliente, além daquela do 

Vestido e refletir sobre a participação da pesquisadora no processo.  

 Entendo que Heloisa, na festa de seus 80 anos, e Rui, na exposição, usaram 

o Vestido como objeto biográfico (Hoskins, 2010), definindo a partir deste artefato 

identidades pessoais e sociais. E o objeto tem em Rui e Heloisa elementos que dão 

sentido à sua biografia. Quando pedia ao estilista e à cliente para falarem sobre o 

longo, eles também discorriam sobre suas vidas, suas experiências, suas 



predileções, seus gostos e seus valores. Como ensina Hoskins (2010, p. 2), histórias 

geradas em torno de objetos promovem uma forma diferente de introspecção, 

estimulando a fala sobre temas importantes para aqueles que as narram e 

promovem reflexões sobre o significado de suas vidas. 

 O Vestido é um objeto cuja identidade se atualiza, até porque coisas não são 

estáticas – quando não mudam na aparência, revelam novos significado, provocam, 

atuam na relação com os sujeitos. E o artefato, sozinho, não diz muito, nem em sua 

relação apenas com Heloisa ou só com Rui. É importante inserir esses três 

personagens em sistemas que se interpenetram. Os objetos fazem as pessoas – 

antes de realizarmos coisas, crescemos à luz de coisas transmitidas por 

antepassados. As coisas nos conduzem, assim como o ambiente cultural ao qual 

nos adaptamos e no qual apreendemos gostos, estilo de vida, maneiras de 

simbolizar e dar sentido ao entorno (Bourdieu, 2008). Interligados, cruzados e 

percebidos em suas interações, portanto, Vestido, Heloisa e Rui mostram 

possibilidades de dar sentido ao mundo e negociar identidades num universo que 

ainda carece de estudos antropológicos, que é o das elites.  

 Em suma, o objeto participou do jogo social mediando novos sentidos, dando 

a Rui e Heloisa a esperança de sobrevida por meio de sua materialidade. É uma 

roupa dos anos 1970, mas é também uma roupa em transição, transformação e 

negociação. Experimentou a contemplação, a troca mercantil, as desarticulações e 

tantas consagrações, como este estudo acadêmico que aqui se encerra, mas que 

vai ao encontro de meus interesses e deve abrir novas possibilidades de pesquisa. 

 Sei que muitas questões precisam ser aprofundadas, e que outras nem foram 

abordadas. Espero pelo menos ter me somado a pesquisadores que chamam a 

atenção para a potência dos objetos como mediadores e parceiros em investigações 

acerca de fenômenos humanos, pois ao lado deles podemos pensar determinados 

grupos sociais. Atentar para as coisas aparentemente banais pode nos levar a 

fenômenos que dificilmente chegaríamos seguindo apenas pessoas. 
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