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RESUMO 

O presente trabalho buscou compreender as relações entre o ser humano e o 

vestuário sob uma perspectiva simbólico-representativa. O objeto da pesquisa foram 

peças do vestuário preservadas por entes queridos de pessoas falecidas. 

Explorando o conceito de memória, concentrou-se no aspecto individual, enfatizando 

a lembrança enquanto instrumento de preservação do passado, a partir das 

narrativas.  As falas revelaram as diferentes relações que se pode estabelecer com 

as vestimentas e também a forma como as roupas corporificam memórias e 

expressam a individualidade de quem as usa.  

 
Palavras chave: vestuário; simbolismo; morte; memória. 

 

ABSTRACT 

This article sought to understand the relations between the human being and the 

clothing from a symbolic-representative perspective. The research’s object were 

pieces of clothing preserved by loved ones of deceased people. Exploring the 

concept of memory, it focused on the individual aspect, emphasizing memory as an 

instrument of preservation of the past, from the narratives. The speeches revealed 

the different relationships that can be established with clothes and also the way 

clothes personify memories and express the weare’s individuality. 

 
Keywords: clothing, symbolism; death; memorie 

1  INTRODUÇÃO 

Pensar em roupa nos remete de imediato ao conceito de moda. Desfiles, 

tendências, o que está dentro, o que está fora dela. A moda encanta, seduz e da 

mesma forma repele os que ainda a associam ao frívolo. Svendsen (2010), porém, 

destaca a relevância da moda e da roupa para além do consumismo e da 
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ornamentação. Ela se traduz como um importante aspecto filosófico e social, 

inerente à nossa individualidade, sendo uma parte vital da construção do eu. 

Partindo da premissa de que a moda revela nuances de nossa essência, 

temos na roupa a sua materialização. Preferências, ideologias, lembranças que com 

o passar do tempo, acabamos por imprimi-las nas roupas por nós adquiridas de tal 

forma que é como se estas se tornassem parte de um patrimônio (material e 

imaterial). Recortes da nossa trajetória e da nossa memória pendurados em cabides 

dentro de um armário. E assim ressignificada, a roupa, como afirma Stallybrass 

(2010), não está apenas associada com a memória, mas também é um tipo de 

memória. 

Toda esta carga simbólica que gradativamente é atribuída à roupa, 

adquire maior notoriedade em uma circunstância peculiar: a morte. Na ausência de 

seu corpo possuinte, o objeto deixa de ser apenas veste transcendendo tal evento, 

já que, segundo Stallybrass (2010), os corpos vêm e vão, mas as roupas que 

receberam estes corpos sobrevivem. 

Na cultura ocidental, a morte foi tratada de diferentes formas ao longo dos 

tempos. Schimit (2010) nos relata que na sociedade vitoriana do século XIX, por 

exemplo, a fotografia foi usada como uma forma de eternizar a presença de um ente 

querido, denotando o comportamento de negação característico da época. 

Nos dias atuais, embora tenhamos ultrapassado tal extremismo, a morte é 

um tema ainda permeado por crenças divergentes que produzem diferentes reações 

nos indivíduos envoltos neste acontecimento.  Assim sendo, os diversos objetos 

pessoais que pertenceram a alguém que veio a óbito acabam por constituir, em 

alguns casos, vínculos que a algumas pessoas se recusam a romper. Especialmente 

as roupas, que assumem ao longo da vida, os traços, o cheiro, a forma de quem as 

usou. 

 Diante de tais constatações, é nítido que a relação que mantemos com 

o vestuário vai muito além do que nos damos conta, assim como o simbolismo que 

atribuímos ao mesmo é gradativamente construído de modo quase inconsciente. 

Joubert e Stern (2007) observam que colocar sempre o mesmo vestido, usar apenas 

preto, guardar cuidadosamente as roupas daqueles que nos deixaram – são todos 

comportamentos no vestir que desenham uma relação sempre diferente com as 

roupas, em que a história pessoal prevalece.  

Assim, neste trabalho, observou-se a significância da roupa dos mortos 
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para os seus parentes e a sua motivação para mantê-las, preservadas (ainda em 

uso ou não). É sob esta perspectiva que a roupa foi analisada: a vinculação com o 

ausente, a preservação da memória, a narrativa de uma história. 

Considerando o subjetivismo da temática escolhida, optou-se por realizar 

uma pesquisa de caráter qualitativo, na qual foi possível analisar individualmente 

diferentes histórias, dispondo, desta forma, do uso de narrativas como recurso 

metodológico. Bourdieu (1986) as define como uma noção do senso comum 

incorporada pelo universo científico. O autor afirma que falar de história de vida é, 

pelo menos, pressupor que a vida é uma história e que uma vida é inseparavelmente 

o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual concebida como uma 

história. Por sua vez, Chizzotti (2006) a qualifica como relatos de práticas de 

relações sociais do tipo “subjetivo” ou sociossimbólico quando revelam as atitudes, 

representações e valores que refletem as relações sociais. 

Estas especificidades evidenciam o quão a referida metodologia se 

adequou à presente pesquisa, fundamentando sua escolha. No entanto, os relatos 

não abrangem toda a história de vida dos entrevistados, mas concentram-se no 

contexto da perda e do luto, visto que o elemento pertinente a este estudo é a 

relação do indivíduo com o objeto pertencente ao ente falecido. Vale ressaltar que a 

escolha dos entrevistados não foi pautada em parâmetros etários ou 

socioeconômicos, mas no ato em comum de preservar este objeto, totalizando cinco 

habitantes do município de Fortaleza e região metropolitana. 

Subentende-se, portanto, o valor dos relatos e narrativas que foram ainda 

aliados a uma pesquisa documental. Junto aos questionamentos feitos durante as 

entrevistas, o contato com os objetos preservados pelos entes e a sua fotografia 

complementaram o desenvolvimento da pesquisa, revelando muito além do senso 

comum sobre apego: em cada história há a mesma tentativa de manter a presença 

de quem se foi, mas também aspectos únicos e particulares em modo, intensidade e 

grau de representatividade de cada objeto. 

2 A MEMÓRIA À LUZ DA TEORIA 

Embora se refira a diversos conceitos correlatos, o termo memória é 

primordialmente definido como a capacidade de conservar e lembrar estados de 

consciência passados. Le Goff (1990) afirma que, enquanto propriedade de 

conservar informações, a memória nos remete em primeiro lugar a um conjunto de 



4 
 

funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas. 

Considerando o contexto ou o processo pelo qual essas informações são 

retidas, a memória assume um caráter coletivo ou individual. No primeiro caso, fala-

se em memória coletiva quando, segundo Halbwachs (2004) evocamos um 

acontecimento que teve lugar na vida do nosso grupo e que considerávamos (e 

ainda consideramos no momento da lembrança) do ponto de vista desse grupo. 

Enquanto Pierre Nora (1978) a define como o que fica do passado no vivido dos 

grupos, ou o que estes grupos fizeram do passado.  

Em relação à memória individual, embora se refira às próprias vivências e 

experiências do indivíduo, está vinculada a memória coletiva uma vez que as 

lembranças são construídas a partir das referências próprias do grupo. Para 

Halbwachs (2004), a memória individual existe sempre a partir de uma memória 

coletiva: 

Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 
outros, mesmo que se tratando de acontecimentos nos quais só estivemos 
envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 
estamos sós. (HALBWACHS, 2004, p. 30). 

 
É preciso, no entanto, fazermos ainda uma distinção entre a percepção 

pura e a memória enquanto lembrança pura. Entre o que, de acordo com Bosi 

(1994) é guardado pelo corpo automaticamente na sua ação sobre as coisas e o que 

é lembrança independente de quaisquer hábitos. Assim, temos de um lado, a 

memória hábito, de caráter mecânico, adquirida pelo esforço da atenção e pela 

repetição de gestos ou palavras. Do outro lado, de caráter evocativo, a imagem 

lembrança, que traz à tona um momento singular, uma situação definida e 

individualizada. 

Salientar esta diferenciação é importante, pois nesta pesquisa explorou-

se o aspecto da lembrança em detrimento do hábito. A memória como a 

sobrevivência de um passado traduzido em objetos.  

3 OS OBJETOS E SUA RELAÇÃO COM O SIMBÓLICO 

Muito além de uma finalidade prática, ao serem inseridos em um contexto 

cultural, os objetos assumem um caráter simbólico que transcende o funcional, pois 

adquirem a capacidade de significar. Esta ideia sobre funcionalidade e simbolismo é 

defendida por Baudrillard (2004), que afirma: 
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Os objetos têm além de sua função prática, uma função primordial de vaso, 
que pertence ao imaginário e a que corresponde sua receptividade 
psicológica. (BAUDRILLARD, 2004 p. 33) 

 
Para o autor, os objetos de design estão diretamente ligados ao homem e 

são dotados de significados que mediam as relações humanas. Estes assumem 

papeis e adquirem valores muitas vezes ignorados pelo próprio possuidor, isto é, 

permanecendo em um nível inconsciente.  

De fato, em alguns casos (no contexto do pós-morte como a situação aqui 

analisada) essa atribuição de valor sequer é feita pelo seu dono. Após a sua morte, 

o julgamento do valor afetivo e representativo do objeto é feito pelo ente que decidiu 

preservá-lo, não necessariamente seguindo os mesmos critérios do seu antigo dono.   

Baudrillard (2004) destaca essa função do objeto que ele classifica como 

antigo, afirmando que o mesmo “parece, contradizer as exigências do cálculo 

funcional para responder a um propósito de outra ordem: testemunho, lembrança, 

nostalgia, evasão” (BAUDRILLARD, 2004, p.81). 

Em consonância com o pensamento de Baudrillard, Violette Morin (1969) 

também discorre sobre esta distinção entre os objetos, categorizando-os em 

protocolares e biográficos. Basicamente, a diferença residiria na relação 

estabelecida entre cada um destes objetos e seus portadores ou proprietários: é 

considerado biográfico, o artefato que envelhece com o seu possuidor e adquire 

uma identidade. Mais que isso, se incorporam à sua história e representam 

experiências vividas, como exemplifica Bosi (1994): o relógio da família, a medalha 

do esportista, a máscara do etnólogo, o mapa-múndi do viajante. Bosi (1994) 

ressalta ainda que:  

 
Mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um 
assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade. Mais do que 
da ordem e da beleza, falam à nossa alma em sua doce língua natal. 
(BOSI,1994, p. 441) 

 
Objetos protocolares, em contrapartida, não proporcionam uma 

experiência personalizada. De caráter funcional, têm garantia determinada, não 

envelhecem com o dono, deterioram-se. 

Complementando as reflexões de Morin (1969), Janet Hoskins (2010) 

pontua algumas considerações a respeito dos objetos biográficos. A autora afirma 

que não haveria apenas um objeto biográfico, mas vários deles, acionados em 
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diferentes situações. Narramos nossa história por meio desses objetos, com os 

quais estabelecemos algum tipo de relação afetiva: 

 
Histórias geradas em torno de objetos promovem uma forma distanciada de 
introspecção e facilitam a discussão sobre questões importantes para esses 
sujeitos e promovem reflexões sobre o significado de suas vidas 
(HOSKINS, 2010, p. 2).  
 

De modo geral, histórias de vida contadas (em parte) por objetos que 

transcenderam a mera funcionalidade, incorporando e conferindo identidade aos 

seus portadores. 

4 ROUPA E MEMÓRIA: RELAÇÕES ENTRE O VESTIR E O INCONSCIENTE 

As peças de vestuário fazem parte de nossa vida de diferentes formas, 

bem como marcam as rupturas que nela ocorrem. Elas recebem o nosso cheiro, o 

nosso suor e até mesmo a nossa forma (STALLYBRASS, 2010). Assim, ao fazermos 

uma associação entre as roupas e seus respectivos usuários, somos levados a 

refletir, na ocasião da morte, o quanto do individuo permanece nesses artefatos e 

sobre o quanto as roupas tornam-se um meio de preservar a sua presença entre 

seus entes, reforçando a negação de um fim absoluto.  

Desse modo, pensar na significação de um determinado objeto pressupõe 

considerarmos tanto as particularidades que configuram a personalidade do 

indivíduo que o possui, quanto a circunstância na qual esse objeto emerge. No caso 

das roupas, “esse trabalho de decifração do vínculo só é possível dentro de um 

contexto determinado e para um sujeito considerado em uma história” (JOUBERT e 

STERN, 2007,p. 9). 

No contexto da morte, como vimos, a significância de um objeto pode ser 

conferida tanto pelo seu dono quanto pelos entes (ou mesmo ambos). Inclusive, os 

entes podem apegar-se a objetos que eram menos representativos para o 

possuidor, visto que o simbolismo também oriundo de memórias individuais. As 

narrativas apresentadas a seguir nos revelam estas diferentes perspectivas. 

No relato de Juliana (que perdeu a mãe vítima de um câncer), ela nos 

conta que foram necessários três meses para que finalmente pudesse ter contato 

com os objetos pessoais de Dona Cleidemar. Pensou que as roupas seriam mais 

úteis se doadas e se dispôs a selecioná-las. No processo, a cada peça que retirava 

do guarda-roupa, ela diz ter vindo a memória algum tipo de lembrança relacionada. 
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Ao final, resolveu doar quase tudo, exceto os lenços (usados durante o tratamento 

de quimioterapia) e uma camisa de viscose em estampa floral: 

Um dia, como eu costumava sair mais do que ela, eu falei que ia trazer um 

presente pra ela. Aí eu comprei um conjuntinho com a blusa e um short e 

ela amou. Aí ela se apegou muito, ela sempre usava aquela roupa, ela se 

achava muito linda com aquela roupa. Por isso que teve mais um valor 

sentimental pra mim. Porque foi que fui lá e escolhi com todo o carinho, 

trouxe e ela gostou muito. A blusa ela usava sempre, ela se achava muito 

bonita. 

(Juliana Cavalcante, 26 de janeiro de 2016)       

Segundo Juliana, a blusa a faz lembrar da mãe em alguns aspectos 

marcantes: a delicadeza, a meiguice e suavidade da roupa eram traços da 

personalidade de Dona Cleidemar, sobreviventes no objeto que assume a 

representação do ausente. Para Joubert e Stern (2007) essa representação 

fragmenta-se em diversos traços, alguns dele integrados à personalidade do sujeito. 

Assim, a escolha de uma peça ao invés de outra simboliza, de certa maneira, o traço 

característico do eleito. (JOUBERT e STERN, 2007, p.132) 

Figura 1- A camisa floral 

 

Fonte: acervo da autora (2016) 

Já no caso de Bruna e Valquíria, a decisão de preservar algumas peças 

de sua mãe (também morta em virtude de um câncer) foi motivada pelo respeito aos 

motivos pessoais da mãe. Dona Zilma era costureira e apenas usava roupas feitas 

por ela mesma. Quando perguntadas sobre as peças escolhidas, as filhas são 

enfáticas: 

Tem uma saia que foi uma das últimas que ela usou. Usava direto. Era um 

vestido que era da mãe dela e ela aproveitou e fez uma saia. E ela usava 

demais porque era muito confortável... 

(Valquíria Duarte, 26 de janeiro de 2016) 
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Mas uma mesmo que marca, é o vestido de noiva, é muito bacana. A irmã 

dela também casou com ele. Há uns anos atrás eu ainda vesti e pra tu ter 

noção ele não entrava em mim. A gente não vai poder aproveitar, mas vai 

ficar pra sempre. 

(Bruna Duarte, 26 de janeiro de 2016). 

 

Embora sejam roupas que Bruna e Valquíria não tenham a intenção de 

usar, o que pesou no apego a estas peças especificamente foi o quão significativas 

as mesmas eram para Dona Zilma. Mais do que participar de um processo de luto, 

as roupas permitem, de acordo com Joubert e Stern (2007), representarmos o 

ausente em nosso íntimo e incorporarmos alguma coisa do outro.  

 

Figura 2: O vestido de noiva 

 
Fonte: acervo da autora (2016). 

Outro tipo de objeto além daquele que foi parte de um evento ou situação 

pontual é aquele que atravessa o tempo sendo usado cotidianamente, podendo vir a 

tornar-se, após a morte de seu dono, um ícone de sua personificação. Assim é a 

história do senhor Francisco Rógeres, cujo chapéu quase nunca era retirado da 

cabeça, tornando-se um símbolo reconhecido por todos que o cercavam, fossem 

amigos ou familiares. Na ocasião de sua morte, os filhos decidiram preservá-lo, 

como nos é relatado: 

É porque quando a gente vê o chapéu vê uma história toda, né? Ninguém 

via o pai sem o chapéu. Se ele tivesse sem o chapéu a gente achava que... 
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era estranho, alguma coisa tava errada. E é isso, quando a gente vê o 

chapéu a gente vê ele. Eu nunca conheci meu pai sem chapéu, desde que 

eu nasci. E eu não vejo ele de outra maneira. É a referência dele. A gente 

olha pro chapéu e vê o Paredão [apelido dele]... e vem a história dele 

todinha. (Luiza Santos, 05 de junho de 2017) 

 

Mais que adquirir a nossa forma, o nosso cheiro, a roupa pode vir a 

tornar-se parte da nossa imagem, ou mesmo uma parte de nós no imaginário dos 

que nos cercam. Luiza nos revela durante a entrevista que para um de seus bisnetos 

o Senhor Francisco se chamava vô do chapéu. Ao envelhecer com o dono, assim 

como o chapéu do Senhor Francisco, transformam-se, como afirma Bosi (1994), em 

um objeto biográfico, por meio do qual se constrói a narrativa de uma vida e advém 

uma memória coletiva. 

 
Figura 3: O chapéu 

 
Fonte: acervo da autora (2016). 

 
Até aqui, exemplificamos objetos que foram guardados sendo, no entanto, 

resguardados de um novo uso. Em nossa próxima narrativa, porém, temos uma 

peça cuja preservação objetiva, mais do que manter a lembrança, evocar de fato a 

presença do outro. Ofélia perdeu a única irmã logo após a mesma dar à luz a 

segunda filha. Mesmo em meio à recusa de preservar o que quer que significasse 

uma lembrança dolorosa, Ofélia não consegui se desfazer de uma peça em 

especial: o vestido que Dinah comprou exclusivamente para ir à maternidade no dia 

do parto. A representatividade do vestido e o quanto ele se tornou uma conexão 

entre ela e a irmã são impressionantes, tanto quanto os sentimentos controversos 

que desperta: 
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Num primeiro momento eu relutei. Quando o vestido pareceu pra mim 
assim... e justamente existe até uma incoerência nisso porque se eu não 
queria lembrar de nenhuma roupa que trouxesse, que remetesse a essa 
ideia da gravidez, eu fiquei justamente com o vestido que ela usou no último 
dia de vida dela, é incoerente. Eu gosto do vestido eu acho ele... mas, 
muitas vezes eu pego nele... é muito difícil eu vestir ele sem antes cheirar, 
eu fecho o olho e pego e sinto, sinto assim pra ver se eu consigo sentir ela 
de novo. Eu me sinto bem, eu me sinto ela. É tão doido! Eu me sinto ela! A 
recordação desse vestido, quando eu visto eu me sinto a minha irmã de 
novo. Eu sinto ela dentro de mim. É uma possibilidade de ter ela quase que 
fisicamente encostando em mim.  
(Ofélia, 31 de janeiro de 2016) 

 
Nos dois primeiros meses após o falecimento de Dinah, a recém-nascida 

ficou sob os cuidados de Ofélia, que além de montar um quarto para a sobrinha, 

tentou (ela própria) amamentá-la. Tal gesto se revela mais um comportamento no 

qual ela tenta suprir a ausência da irmã “sentindo-se ela”, como Ofélia relata ao usar 

o vestido. Pascale Navarri (2010) menciona essa relação entre roupa e imitação, ao 

exemplificar o caso de uma jovem mulher que revela à analista a vontade de usar o 

macacão amarelo que a atriz Uma Thurman usa no filme Kill Bill, de Quentin 

Tarantino.  

A autora afirma que, ao mesmo tempo que representa uma figura de 

identificação, o macacão exerce um papel protetor e possibilita a comunicação com 

todas as fantasias do momento. O que poderia parecer um simples desejo de 

imitação é, portanto, um fenômeno complexo que abre possibilidades para a 

elaboração psíquica (NAVARRI, 2010). 

 
Figura 4: O vestido da maternidade 

 
Fonte: acervo da autora (2016). 

 
Em uma narrativa que sintetiza a história deste vestido, Ofélia descreve o 
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símbolo de um amor incondicional que transcende a morte e o transforma em um 

símbolo também de recomeço: 

Ele tem uma história. Eu posso dizer que ele tem uma história de fim e de 

recomeço. É... [lágrimas] A gente tem que ter muita consciência de que a 

vida realmente é feita de etapas, mas não só na teoria. Porque eu bati de 

frente com algo que eu sempre disse pros outros, mas eram palavras, que 

na verdade eu ainda não tinha sentido na pele isso da... de um ciclo que se 

termina e de algo que brota dali pra diante. Então o significado dele é que 

acabou ali e dali pra diante ficou a recordação, mas não é mais do mesmo 

jeito. É o que mais ou menos eu sinto quando eu estou com ele. É como se 

fosse um ponto de ligação. Um marco simbólico e próximo, porque apesar 

da morte, apesar da separação física, esse vestido trouxe pra ela o 

momento mais feliz da vida dela: a maternidade. Ela queria muito aquele 

bebê. Ela queria. Ela lutou para engravidar. Então ela chegou feliz com 

aquilo, ela não morreu com esse vestido. Ela se foi, antes dela morrer ela 

usou esse vestido então ela tava muito feliz usando ele.  

(Ofélia, 31 de janeiro de 2016). 

 
Tal como o vestido usado por Ofélia para sentir-se mais próxima (inclusive 

fisicamente) da irmã, na última narrativa desta pesquisa temos um objeto que, 

embora não corresponda propriamente a um item de vestuário, é um têxtil e, por 

tanto, conserva todas as memórias narradas por Stallybrass: cheiro, suor e forma. 

Segundo o autor, “é o cheiro pelo qual uma criança se apega a seu cobertor, uma 

peça de roupa, um ursinho de pelúcia, seja lá o que for” (STALLYBRASS, 2010, p. 

11).  

E é o cheiro de seu falecido marido que o lençol guardado por Dona 

Eloíde traz à sua memória todas as noites. Minha primeira pergunta foi sobre o 

motivo de ela ter guardado o lençol, ao que prontamente me responde: “Eu não 

guardei, eu usei! E ainda uso!” (Eloíde, 30 de junho de 2017). Para então seguir com 

a explicação: 

 
Esse daqui, que ele passou pra mim, faz 12 anos. Eu boto toda noite aqui 
[faz um gesto com o lençol abraçando – o junto à face], aqui na minha 
cabecinha sentindo o cheiro. Não durmo sem ele, aqui é por toda a vida. Tá 
bem velhinho, começando a desgastar... Botei meu nome aqui, minhas 
iniciais. Até hoje e até sempre vou ficar com ele.  
(Eloíde, 30 de junho de 2017) 

 

Quando questionada sobre o motivo de por o lençol junto ao rosto, Dona 

Eloíde responde: 

 
Eu boto perto do rosto pra sentir que é ele. Eu faço só cheirar e me lembro 
dele, do cheiro dele. A gente não esquece não. A gente viveu 50 anos né? 
(Eloíde, 30 de junho de 2017) 
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Figura 5: O lençol 

 
Fonte: acervo da autora (2017). 

 
Embora derive de diferentes processos psíquicos, o apego a estes 

objetos ajuda a restaurar a imagem do ente que se foi. Guarda-los, possibilita 

manter a recordação, atribuindo-lhes certas características que ressuscitam a 

imagem viva do outro e, desta forma, os fazem sentir que não o perderam 

completamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao descrever as relações entre humanos e objetos no contexto da morte 

por meio das histórias de vida, nos é permitido enxergar para além do sentimento de 

apego e de preservação da memória: as narrativas em si configuram um ato 

mnemônico que revelam o caráter peculiar das motivações em cada história.  

Das filhas que querem manter o que era significativo para a mãe, a 

esposa que quer sentir a presença do marido todas as noites. Do chapéu que traz 

consigo as histórias de uma vida inteira, ao vestido que faz uma mulher, vesti-lo, 

incorporar a irmã que se foi. Em cada relato, onde não se pode e nem se deve ousar 

medir a intensidade dos sentimentos envolvidos, temos um caso passível de um 

estudo individual que transcende o campo da moda esbarrando, por exemplo, em 

questões psicanalíticas.  

A realização desta pesquisa representa não somente o estudo de uma 
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ramificação ainda pouco explorada na temática de moda e memória, mas 

proporciona uma fonte para os demais estudantes e pesquisadores interessados 

nesta abordagem. Seus resultados trazem a luz diferentes aspectos sobre a forma 

como lidamos com a perda, propiciando ainda um novo olhar sobre os objetos ao 

nosso redor. A roupa corporificando memórias (individuais e coletivas), enquanto 

objeto simbólico e biográfico. 

Compreender estas relações e de que forma elas se revelam parte de 

nossa individualidade, nos permite refletir sobre roupa e sobre a moda em novas 

perspectivas. Enquanto designers, nos leva a atentar para o fato de que o que 

concebemos não será, muitas vezes, um mero produto de consumo, mas algo que 

se tornará parte da memória e da história outra pessoa. 
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