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Resumo 

O estudo identifica as formas do vestuário e o traçado da modelagem das décadas de 1900 a 

1950. Foram utilizadas pesquisas qualitativas e descritivas, com abordagem teórica e 

análise das imagens dos modelos do vestuário. Constatou-se que as silhuetas, formas, linhas 

e volumes apresentam diferenças marcantes que caracterizam cada época.
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Abstract 

The study identifies ways of modeling clothing and the layout of the decades from 1900 to 

1950. We used qualitative research and descriptive, with theory and analysis of images of 

models of clothing. It appeared that the sillouhettes, shapes, lines and volumes have marked 

differences that characterize each season. 
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As mudanças no contexto social através dos tempos, interferem de maneira 

significativa no traçado da forma do vestuário e, conseqüentemente, na modelagem. Em 

cada período, diferentes formas são valorizadas, influenciando o estilo e a silhueta. O 

objetivo deste trabalho foi investigar as décadas de 1900 a 1950, identificando o traçado da 

modelagem que marcou as características de cada período. 

                                                 
1
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2
 Este artigo é um resumo da parte experimental da pesquisa científica de nome: “A Técnica de Modelar o 

Vestuário e a Moda”, sob coordenação da professora Mestre Icléia Silveira – na Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC; concluída em dezembro de 2007. A pesquisa abrangeu o período do século XIX. 

Por restrição de três imagens por texto publicado, limitou-se no presente artigo o relato sintetizado referente 

aos resultados das três primeiras décadas. Pretende-se apresentar as demais décadas em edições posteriores. 
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Para analisar o traçado da modelagem representativa de cada década, desenvolveu-

se pesquisas qualitativas, exploratórias, descritivas e experimentais. Foram utilizadas 

imagens e teorias que descrevem a história da moda do vestuário. Estes conteúdos foram 

desenvolvidos de modo dinâmico, integrando teoria e prática, pela interpretação e releitura 

de trajes representativos das décadas.  

Os modelos dos trajes foram desenhados em croquis e foi desenvolvida a 

modelagem por meio do sistema informatizado Audaces Vestuário – módulo moldes - de 

uma réplica e um modelo de releitura por década, de forma experimental. Para fins de 

possibilitar a harmonização dos tamanhos e facilitar a prova durante a confecção, elegeu-se 

o manequim de número 42 para todos os modelos. 

Após a impressão dos moldes, em escala reduzida a duas vezes do tamanho natural, 

partiu-se para a escolha dos tecidos apropriados para cada traje. As peças foram 

confeccionadas e provadas para devidos ajustes em manequim 42 em escala respectiva a 

dos moldes. Os trajes foram fotografados depois de prontos para fins de relatório final. 

Segue abaixo quadro com síntese das formas do vestuário das décadas de 1900 a 

1950. 

 

Formas do Vestuário 

1900 1910 

-A forma do vestuário, que mostrava uma silhueta 

em “S” dá lugar ao chemise, peça de forma simples e 

estreita, inspirada na camisa íntima. 

-Saias afuniladas 

-Linhas verticais retas e cintura alta. 

-A retirada dos espartilhos. 

-Linhas fluidas e soltas. 

-Túnicas largas. 

-Saias afuniladas com estilo mais solto. 

-Ausência de marcações de cintura nos vestidos. 

-Os vestidos escorridos tornam a mulher mais ativa. 

-Uso da nova fibra – o raiom. -Lançada a primeira 

coleção de moda esportiva em raiom. 

-Bloomers e calças-culote são usadas por mulheres, 

que marcam o estilo revolucionário e emancipatório. 

-Conjuntos de roupas em duas peças tornam-se mais 

práticas. 

1920 

-Formas audaciosas – as roupas íntimas diminuíram. 

-A mulher moderna tem um novo visual, acentuado com o corte do cabelo à “la garçonne”. 

-A forma do bustiê é reduzida e os quadris mostram-se mais estreitos. 

-A silhueta fica mais esbelta e com visual de menino. A simplicidade é a marca do estilo. 

-Forma do vestuário: corpo reto, cintura baixa, cortes em viés. 

-As peças do vestuário tinham acabamento com contas, miçangas e franjas. 

-Usava-se sobre o vestido uma estola de pele. 

-Modelagem da calça baggy – larga no quadril, justa no tornozelo. 

-Com a depressão econômica, a modelagem ficou mais simples. Silhueta longilínea, esguia e colada ao corpo 

substitui as modelagens até então aplicadas ao vestuário. 
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1930 

-A forma da modelagem era reta, com a cintura pouco marcada. 

-Os vestidos longos tinham decotes nas costas. 

-Visual da silhueta: ombros largos, quadris estreitos e decotes acentuados. 

-A forma do corpo volta a ser valorizada. 

-Reintrodução dos vestidos com crinolina e anquinhas. 

-Usavam capinhas, mantôs e golas de pele. 

-Período de Guerra – modelagem com estilo militar. 

 

 

1940 

 

-Racionamento de tecidos. 

-Silhuetas mais próximas ao corpo. 

-Modelagem reta, inspirada na linha militar. 

-Conjuntos – ternos e tailleurs. 

-Calças práticas. 

-Roupas funcionais.  

-Pós-guerra – modelagem com cintura marcada, busto realçado, ombros expostos e saias amplas. 

1950 

-O foco central são os quadris – que visam muita feminilidade. 

-A modelagem proporciona silhueta em forma de ampulheta. 

-Saias mais longas e rodadas. 

-Meia-calça de náilon. 

-Saias com bolsos, usadas com cinturões e correntes douradas. 

-Os sutiãs são pontudos. 

-A roupa jovem: saia rodada, suéter, estilo unissex, calça jeans, calças cigarrete, justa e curta, blusões 

de couro, camiseta branca. 

 

FONTE: Elaborada por SILVEIRA, 2007. 

 

 

Vestuário da Década de 1900 

 

 No início do século XX, a Bèlle Époque ainda ditava os modos de viver da 

sociedade, inclusive na moda. O que determinava a elegância de um traje era a 

ornamentação. O corte, ainda que tivesse alguma importância, ficava em segundo plano. 

Abaixo estão as imagens de réplica e releitura – croquis, modelagens e fotos resultantes da 

pesquisa.
3
 

 

 

 

 

                                                 
3
 Figuras 1, 2 e 3 - elaboradas a partir dos croquis desenvolvidos pela professora Adriana Martinez, 

participante da pesquisa. Modelagem: Luciana D. Lopes. Confecção: Alzira Martins. Fotos: Inaê Quint, com 

produção de Andressa Luque. 
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 As saias eram longas, em forma de sino, também conhecidas como “saia tulipa”. 

Cobriam os pés e muitas vezes se prolongavam, formando uma calda. Com o emprego de 

muitas saias internas de seda ou tafetá, como anáguas, as barras possuíam acabamentos de 

babados de renda e fitas. A crinolina
4
 era utilizada na estrutura das saias, alisando a parte da 

frente e arrepanhando o tecido para trás. Utilizando materiais têxteis como o tule, rendas, 

cetins e materiais nobres bordados à mão, as saias eram montadas em arcos. 

 A modelagem dos vestidos
5
 era desenhada de modo que apertasse o corpo. O 

mesmo deveria corresponder à idéia de uma ampulheta: cintura marcada, de perfil o corpo 

                                                 
4
 Ver crinolina em: http://lepaondesoie.free.fr/page%20lingerie%20diverse,%20jupons.htm. Por motivo da 

restrição de quantidade de imagens para publicação, as imagens apresentadas no “artigo” final da pesquisa 

tiveram suas respectivas fontes indicadas nas notas. 
5
 Ver vestido de 1908, em: LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Cia. das 

Letras, 5ª ed., 1989, p. 219. 

Figura 1 - Réplica e Releitura 1900 
 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008. 
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parecia um “S”, que se obtinha a custa de espartilhos e enchumaços para acentuar as curvas 

mais ou menos pronunciadas. Os corpetes eram ajustados e tinham a pala bordada e com 

muitas rendas ou passamanarias. Eram usados também com um bolero ajustado. 

 A parte superior do corpo do vestido era recortado para modelar o corpo e usado 

sobre espartilhos de espinha de peixe, cobertos por um cachê-corset - esconde-espartilho. 

Os decotes, geralmente, eram profundos. Os colarinhos eram estreitos e compridos, com 

pontos fixos. 

 Vestidos com jaquetas
6
 eram usados com blusas de gola alta enfeitada com cascatas 

de renda. As mangas de gigot pareciam pernas de carneiro, eram justas nos punhos e 

compridas, chegando até a metade das mãos. Alguns trajes traziam mangas-presunto, 

amplas na parte superior. O corte das peças era simples, mas os ornamentos eram vistosos: 

franjas e fitas, pregas e laços, aplicados e folhos. 

 O tailleur - traje de corte masculino, muitas vezes feito por alfaiates ingleses, vestia 

governantas, datilógrafas e balconistas, que precisavam de roupas práticas e que conferiam 

seriedade para desempenhar suas funções. 

 As roupas de baixo eram constituídas por anáguas
7
, calças abertas e longas, 

espartilhos
8
 e cache-corsets9. Por cima havia a chemise10

 – camisa longa que ia até os 

joelhos. 

 

Formas do Vestuário da Década de 1910 

 

 A modelagem do vestuário, criada por Poiret no início de 1910, foi inspirada nos 

Ballets Russes. Era simples, livre, jovem e fluida. Os vestidos eram escorridos, retos, com 

cintura alta reforçada por barbatanas para sustentar o seio. Criou também a saia entravèe, 

que ia até abaixo das canelas. Esta saia era muito afunilada11, e as mulheres tinham que 

                                                 
6
 Ver vestido para a primavera, maio de 1900, em: LAVER, 1989, p. 216. 

7
 Ver anágua, em: http://lepaondesoie.free.fr/images%20web0012.jpe 

8
 Ver espartilho. Fonte:http://lepaondesoie.free.fr/page%20lingerie%20diverse,%20jupons.htm 

9
 Ver Cachê-corset, 1900. em: 

http://www.parisfrance.org/musees/Site_federateur/Collections/chefs_d_oeuvres/costume/images/ph_gal_cac

he_corset_petit.petit.jpg 
10
 Ver Chemise, em: http://lepaondesoie.free.fr/page%20lingerie%20diverse,%20jupons.htm 

 
11
 Ver vestidos de restritiva construção da saia-funil, em 1910, em: MENDES, Valerie; HAYE, Amy de La. A 
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andar com passos miúdos. As roupas criadas por Poiret com inspiração oriental eram 

túnicas, bordadas nos ombros, como as das mulheres atenienses; e mantôs12
, com cortes que 

levavam um caimento afastado do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No período de guerra, vários estilistas introduziram referências militares em suas 

coleções. O traje para o dia era na cor cáqui, jaquetas e conjuntos de cortes sóbrios, com 

silhuetas providas de uma leve cintura. Para uso ao ar livre, jaquetas três quartos e jaquetas 

estilo norfolk ofereciam proteção confortável.
13
 

 Os paletós eram decorados com galões e alamares. A modelagem da saia era em 

                                                                                                                                                     
moda do século XX. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 31. 
12
 Ver conjunto com enorme chapéu decorado com flores e manteaux de seda bordada, em: MENDES e LA 

HAYE, 2003, p. 27. 
13
 Em 1916, no período de guerra, a simplicidade havia entrado no vocabulário da moda. Ver traje em: 

MENDES e LA HAYE, 2003, p.40. 

Figura 2 - Réplica e Releitura 1910 
 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008.  
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forma de sino, algumas com camadas sobrepostas, plissadas ou com pregas, usadas com 

anáguas elaboradas com bordados. A altura das saias era acima dos tornozelos. 

 Nos momentos de maior escassez de matéria-prima e dinheiro, os estilistas 

simplificaram os modelos. As blusas não possuíam abotoamento, eram feitas de algodão ou 

seda, práticas e na moda, e eram usadas com saias. Os cardigãs de tricô também se 

tornaram importantes neste período. 

 As roupas criadas por Chanel foram ideais para os anos de guerra. Conjunto duas 

peças, capas e paletó de jérsey, versáteis e funcionais.
14
 

 As mudanças na linha e nas formas das roupas exteriores foram acompanhadas pelo 

desenvolvimento das roupas de baixo. Em 1916, o sutiã havia se desenvolvido, a partir do 

corpete de busto. 

 No pós-guerra, os estilistas franceses expandiram suas casas e suas coleções, e a 

moda francesa continuou ditando as tendências. 

 

Formas do Vestuário da Década de 1920 

 

As formas das roupas íntimas tornaram-se menores e mais sensuais. Para a silhueta 

ficar mais esbelta, a forma da modelagem do vestuário era tubular, com corpo reto, 

deixando braços e costas à mostra, o que facilitava os movimentos. O vestido era cortado 

no tecido em viés, o que dava o efeito leve e solto no corpo, tinham o comprimento mais 

curto, geralmente o tecido era seda. 

 Os vestidos eram enfeitados com contas, miçangas e franjas. A modelagem da calça 

baggy era larga no quadril e justa no tornozelo. A estilista Gabrielle Chanel15 explorou 

todas as tendências desta década e foi um sucesso com seus cortes retos, capas, blazers, 

cardigãs, colares compridos, boinas e cabelos curtos. 

 No início da década de 1920, as saias ainda eram compridas, mas houve uma 

tentativa de confinar o corpo em um cilindro. A forma do vestuário não modelava a cintura. 

O busto era de menino, e as mulheres usavam até “achatadores” para esconderem as curvas 

e adaptarem-se à moda (MENDES e LA HAYE, 2003). 

                                                 
14
 Ver conjuntos de jérsey, de Chanel, março de 1917, em: MENDES e LA HAYE, 2003, p. 45. 

15
 Ver conjunto de Gabrielle Chanel, 1928, em: Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2004, p. 108. 
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 Em 1925, as saias diminuíram de comprimento, cobrindo apenas os  

joelhos, fato que foi considerado um escândalo, chegando até a ser proibido no condado de 

Ohio, nos Estados Unidos (LAVER, 1989). 

 O visual garçonne trouxe uma mudança para as formas do vestuário, que deixavam 

o corpo “esbelto”, “esguio” e “delgado”. A modelagem das roupas deste estilo era folgada e 

reta, fácil de ser copiada e reproduzida em vários tamanhos. 

 O vestido chemise, de corte reto, tornou-se a linha dominante para os trajes de dia e 

de noite. As túnicas de estilo grego tinham formas retas, com aberturas laterais e decotes 

baixos, com alças finas nas costas. Uma peça muito usada nesta década foi o xale – um 

Figura 3 - Réplica e Releitura 1920 
 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008. 
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acessório altamente popular, que era colocado de várias maneiras sobre o corpo - muitas 

vezes possuía franjas de seda (MENDES e LA HAYE, 2003).
16
 

As roupas de banho eram feitas em malha, e na medida em que a década avançava, 

foram tornando-se menores. As mangas foram eliminadas e os calções tinham comprimento 

no nível das coxas. Sobre a calça tinha uma saia que cobria a virilha (LAVER, 1989). 

 Os blazers, peças muito usadas, não eram transpassados, tinham botões chapados e 

de metal brilhantes. Londres liderava a produção das roupas masculinas: um terno sob 

medida Savile Row continuava a ser o mais desejável do mundo (MENDES e LA HAYE, 

2003). 

 O vestido básico lançado por Chanel tinha uma modelagem simples, contornando o 

corpo. Por volta de 1927 as bainhas dos vestidos e saias eram desiguais, com pontas de 

lenço e bainha mais longa nas costas (MENDES e LA HAYE, 2003). 

 Os modelos da alta-costura eram copiados e produzidos em grande quantidade. Os 

moldes, em alguns casos, podiam ser comprados como toiles – cópias de moldes em chita - 

vendidos para reprodução. No final da década o comprimento das saias encurtou ao 

máximo, em relação ao que era usado. 

 

Formas do Vestuário da Década de 1930 

 

As principais linhas das roupas femininas no início da década de 1930 eram: 

vestidos justos e retos, sendo às vezes mais largos nos ombros do que nos quadris. O tecido 

era cortado no viés. O decote das costas descia até a cintura, e a linha do quadril modelava-

se ao corpo. O bolero era muito utilizado para compor o visual. O corte clássico dos 

tailleurs, com caimento perfeito, teve muita repercussão e aceitação no mercado. 

 

 

 

 

                                                 
16
Ver imagem: “Lê Chalé Bleu Echarpe de Rodier”, da Gazette du bom ton, 1923; em: MENDES e LA 

HAYE, 2003, p. 58. 
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O visual moleque e linear da década anterior foi abandonado. A modelagem das 

roupas tornou-se suavemente esculpida, acentuando suavemente os contornos do corpo 

feminino. Os corpetes tornaram-se mais soltos, a altura da cintura voltou para sua posição 

original – as saias apresentavam modelagens amplas, rodadas. As bainhas desceram, caindo 

conforme o horário: roupas usadas durante o dia tinham comprimento 35 centímetros acima 

do chão; roupas usadas de tarde tinham comprimento 5 centímetros mais curtas e, nos 

vestidos de noite, o comprimento ia até o chão (LAVER, 1989). 

 As linhas do corpo foram acentuadas com a invenção de Madeleine Vionnet de 

cortar o tecido contra o correr do fio reto – corte em viés. O peito, a cintura e as ancas 

adquiriram nova importância com o traçado desta modelagem. Os vestidos não precisavam 

de fechos, podiam ser tirados ou colocados pela cabeça. Os decotes também eram destaque 

do traçado da modelagem, sobretudo o das costas, que era exagerado. As costas ficavam 

Figura 4 - Réplica e Releitura 1930 
 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008 
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nuas, como detalhe principal do modelo, porque a dança, que era o passatempo preferido da 

década, salientava a visão das costas. A dança representada no cinema mostrava as costas 

femininas desnudas, o que era amplamente copiado pelas mulheres da sociedade. Vestidos 

com modelagem cortada no sentido do viés do tecido moldavam o corpo e tinham um 

caimento drapeado suave. 

As capas pequenas envolviam os ombros e as mangas de capa passaram a ser moda. 

As cinturas eram modeladas por espartilhos. Os shorts tornaram-se vestimenta aceitável 

para as mulheres. A silhueta era moldada por trajes em lã e algodão, cavados na frente e nas 

costas (MENDES e LA HAYE, 2003). 

 A evolução das roupas de banho e das roupas para prática de esportes ocorreu neste 

período, ocasionado pelos banhos de sol, períodos de férias e atividades esportivas. Os 

saiotes de praia diminuíram, as cavas aumentaram e os decotes iam até a cintura. Surgiu o 

short, e foram criados pareôs e os maiôs mais curtos, porque até então se usava até os 

joelhos. A modelagem das calças para esquiar era justa, e para velejar larga. 

Casacos e conjuntos de alfaiataria eram amplamente usados, na cidade e no campo. 

Os estilistas britânicos possuíam excelente habilidade em confeccionar conjuntos clássicos. 

As saias eram longas e estreitas ou rodadas, e as jaquetas eram curtas e acinturadas, ou mais 

longas e sinuosas. Conjuntos com saias até o chão eram usados de noite. 

 A moda inspirada no movimento neovitoriano deu origem às mangas-presunto nas 

jaquetas de alfaiataria. 

 Em 1933, Alice Marble apareceu de calções num jogo de tênis em Wimbledon, e 

em pouco tempo os shorts começaram a ser usados fora das quadras de tênis. Chanel 

indicava para a praia calças compridas largas. O uso em público não era bem visto. Foi em 

1939 que a revista Vogue apresentou calças em conjunto com pulôveres como roupa 

feminina (SEELING, 2000). 

 Schiaparelli foi a primeira estilista a introduzir coleções temáticas. A primeira delas, 

para o outono de 1937, celebrava a iconografia musical. As seguintes inspiraram-se no 

circo, no paisagismo, nos arlequins e na astrologia. A estilista foi inovadora no uso do zíper 

(MENDES e LA HAYE, 2003). 

No final dos anos 30, com o advento da Segunda Guerra Mundial, as roupas já 

tinham uma modelagem com formas simples e na linha militar. As saias tinham uma 
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abertura na lateral, para facilitar o uso de bicicletas, prevendo os dias difíceis. 

Formas do Vestuário da Década de 1940 

 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) torna a forma da modelagem simples e 

austera. Silhuetas mais próximas ao corpo, gerando maior flexibilidade de movimentos, 

racionamento de tecidos, incorporação de duas peças na composição do look, visando 

praticidade, roupas recicladas, entre outras medidas de restrições. A modelagem era reta, 

inspirada na roupa masculina. As jaquetas e abrigos tinham ombros acolchoados angulosos, 

e eram usadas com cinturões. Os tecidos eram pesados, como o “tweed”, muito usados na 

época. As formas da modelagem: ombros quadrados, linhas retas, modelos lembrando as 

fardas, saias curtas com pregas finas, presas com pences ou franzidas a uma blusa. Calças 

compridas também seguem a forma masculina. No pós-guerra, com a valorização das 

formas femininas, voltou o uso da cintura marcada, inovando com as pernas de fora, busto 

realçado e ombros expostos em modelo tomara-que-caia (MOUTINHO, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1941, o Conselho do Comércio, para assegurar que bens de baixa e média 

Figura 4 - Réplica e Releitura 1940 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008 
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qualidade fossem produzidos com os mais elevados padrões a preços “razoáveis”, lançou os 

esquemas utilitários, identificados pelo característico rótulo com crescente duplo, CC41 

(Civilian Clothing [Vestuário Civil] 1941). Foram recrutados os principais estilistas de 

moda de Londres para criar uma coleção de protótipos. Para economizar ainda mais foi 

decretado em 1942 as Ordens de Restrições na Fartura de Vestuário Civil, que proibia os 

cortes que causassem desperdício. Um vestido, por exemplo, não podia ter mais de dois 

bolsos, cinco botões, seis costuras na saia, duas pregas invertidas ou de tipo caixa (macho) 

ou quatro pregas tombada, e 4 metros de costura (MENDES e LA HAYE, 2003). 

As formas do vestuário da França e da Alemanha, apesar da escassez de recursos, 

eram extravagantes. Os trajes decorados, ombros arredondados, mangas, extralargas, do 

tipo asa de morcego, eram presas em faixas apertadas nos pulsos; corpetes cheios tinham 

cintura estreita e moldada, e as saias eram cheias. 

 Os estilistas criaram trajes para serem usados em qualquer período do dia: um, 

sobretudo, um conjunto (com camisa ou blusa) e vestido de dia. Foram feitos moldes em 

todos os tamanhos desses modelos e disponibilizados para os fabricantes por uma pequena 

tosca.  

 A modelagem das peças eram simples, a silhueta era estreita e ajustada, com ombros 

pronunciados e cintura, marcada. As jaquetas eram curtas e quadradas ou longas e próximas 

ao corpo. Os quadris eram acentuados com linhas de túnicas, drapeados e bolsos inclinados 

e chapados. As saias eram retas, com pregas invertidas ou rodadas para facilitar o 

movimento. As bainhas ficavam a dezoito polegadas do chão – geralmente logo abaixo do 

joelho. Detalhes militares ficavam evidentes nos bolsos, nos cintos, bolsos peitorais, golas 

altas e colarinhos pequenos. 

Na Itália, a escassez foi severa e a silhueta da moda para as mulheres foi similar à 

criada na Grã-Bretanha, com trajes de ombros quadrados, razoavelmente justos, chegando 

pouco abaixo do joelho (MENDES e LA HAYE, 2003). 

 Os estilistas americanos criaram coleções em grande estilo, livres de restrições 

impostas pela guerra. Porém, em 1942, a secretária de Produção de guerra dos EUA emitiu 

Ordem Geral de Limitações L-85, que proibia detalhes não essenciais e tornava ilícitos 

certos trajes. Os estilistas e produtores foram proibidos de fazer wraps e vestidos de noite 

completos em lã e de usar mangas de corte enviesado e mangas morcego.  As jaquetas não 
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podiam exceder 63,5cm de comprimento; punhos e sobre -saias foram banidos e os cintos 

não podiam ter mais de 5cm de largura. 

Foi retrabalhado o vestido-camisa, feito com tecidos mais luxuosos e acessórios 

decorativos para a noite. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, as roupas tornam-se extravagantes. A 

modelagem dos vestidos do new look de Dior era baseada na moda de 1860, tinham saias 

amplas, que se abriam de uma cintura muito justa e corpetes amarrados com barbatanas. O 

comprimento das saias chegava até a canela – 30cm do solo - podiam ser pregueadas, 

franzidas, drapeadas enviesadas com muitos panos embutidos em forma de triângulo. As 

saias eram forradas com saia de tule para armar. Para um vestido médio, gastava-se de 6 a 9 

metros de tecido. A largura das saias tinha 8 metros de roda. Era o oposto da modelagem do 

tempo de guerra e foi considerado extravagante e artificial. 

 

Formas do Vestuário da Década de 1950 

A forma do vestuário vigente no início da década de 1950 era estruturada e apertada 

no corpo. Os quadris foram eleitos foco central da atenção dos estilistas, que visavam, 

acima de tudo, muita feminilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Réplica e Releitura 1950 

 
FONTE: Elaborada por LOPES, 2008 
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Em troca de um contrato de compra de toiles, pagos adiantados, os compradores 

compareciam aos desfiles das coleções e selecionavam modelos industrializados. Os 

principais clientes eram os americanos. A Chambre era responsável pela programação dos 

desfiles e pela aplicação de regras para a publicação e reprodução. Era proibido fotografar 

ou fazer esboços (MENDES e LA HAYE, 2003). 

A tradição de fazer vestidos em casa era amplamente disseminada pelas revistas de 

moda e produtores de moldes de papel como McCall, Butterick e Simplicity. O serviço de 

moldes da Vogue continha os modelos mais vanguardistas e continuou a produzir seus 

moldes de estilistas parisienses. 

A moda jovem teve origem no sportswear americano, com calças cigarrete até os 

tornozelos. O cardigã tinha modelagem justa. Chanel lançou camisas estilo masculino com 

abotoaduras, os paletós em forma de cardigã foram copiados para os dois sexos. Saias 

rodadas, com comprimento até o joelho, suéter, as calças jeans e blusões de couro são a 

moda da década. A camiseta branca, com modelagem justa ao corpo, torna-se um símbolo 

da juventude. 

Os vestidos com modelagem reta eram acinturados e usados com spencers. 

As roupas tornaram-se mais provocantes, com decotes tomara-que-caia e saias com 

modelagem tipo sereia. 

Dior criou em 1954 a cintura com modelagem em linha “H”, em que o vestido tinha a 

forma de um saco, traçado com a medida do quadril. 

Pierre Cardin criou silhuetas inspiradas no new look, com a cintura de vespa e saia 

volumosa. Criou também as saias ballonneés e envelope, túnicas desestruturadas e os 

minivestidos. 

Aparece o tweed, discretamente pespontado, com botões duplos, a saia com o 

comprimento abaixo do joelho, juntamente com cinturão e bolsos, com correntes douradas, 

instituindo o símbolo do estilo Chanel. A calça comprida mais curta e justa se populariza. 

Os sutiãs tornam-se bem pontudos. A moda prêt-à-porter torna-se popular. 

 

Conclusão 

 

A moda do final do século XIX valorizava o corpo curvelíneo, e as roupas e os 
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complementos também expressavam a forma sinuosa em longas saias. Chapéus curvelíneos 

e volumosos, completavam o visual estético da década de 1900.  

Mudanças significativas ocorrem na década de 1910, durante o período de guerra. 

Um novo estilo surgiu e, as roupas tornaram-se mais simples e fáceis de serem usadas. Este 

período levou a novas abordagens do vestuário de trabalho. 

 Na década de 1920, as linhas estéticas são geometrizadas e favorecem o aumento da 

produção industrial. A marcação da cintura se deslocou para o quadril e as saias e os 

vestidos tornaram-se retos na altura do joelho, mostrando as pernas das mulheres. As cintas 

apertavam a natureza curva das ancas femininas, e os achatadores de seios eliminavam 

quaisquer aspectos curvelíneos do busto, ou seja, o corpo feminino se assemelha a um 

cilindro, e as roupas passaram a moldar esta silhueta semelhante a este sólido geométrico. 

O estilo era jovial e deixava a mulher esbelta e delgada.  

A pesquisa seguiu para a década 1930, na qual os estilistas introduziram roupas 

prontas mais baratas. No início dos anos 40 - com a Segunda Guerra Mundial, até meados 

da década as modelagens ficaram simplificadas e os modelos mais austeros com alusão aos 

trajes masculinos, com linhas estruturais retas impostas pelo contexto da guerra. Os 

modelos dos trajes enfatizavam a praticidade. 

A extravagância vai retomar a cena com as criações de Dior que encheu as saias de 

pano e desenhou a silhueta das mulheres deixando a cintura na altura anatômica e bem 

modelada ao corpo, o que por vezes foi entendido como uma forma artificializada. 

Concluiu-se que cada década teve características próprias na forma do vestuário e 

no traçado das modelagens que projetaram volumes, amplitudes e linhas estruturais da 

roupa; e foram diretamente influenciados pelo modo de viver e pelo contexto sócio-

econômico ao qual estavam inseridos. 
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