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Seria a moda algo mais que uma atividade frívola que evolui ao ritmo 

das coleções? Além de uma mudança contínua — que, até a Segunda 

Guerra Mundial, afeta essencialmente o guarda-roupa das elites e da 

qual enfatizamos sobretudo o aspecto feminino —, não teria ela outra 

signifi cação cujas raízes estariam no contexto social? Em que medi-

da pode a moda oferecer um campo de estudos para o historiador? 

É uma pergunta que vale a pena ser colocada e que merece refl exão. 

Manifestação da vida sob todas as suas formas, maneira de ser e de 

se comportar, a moda constitui de fato um observatório privilegiado 

do ambiente político, econômico e cultural de uma época. Breves e 

densos de acontecimentos, os anos que vão de 1940 a 1944 revelam-se 

exemplares para a realização de um estudo desse tipo — permitindo 

cingir melhor a co-relação existente entre o “fenômeno da moda” e 

as reviravoltas políticas, entre os comportamentos indumentários e as 

tomadas de posição induzidas pelos acontecimentos extraordinários 

vividos pela França então.

A instalação dos alemães durante o verão de 1940 muda radical-

mente o conjunto dos dados existentes. O fi m da Terceira República, 

escamoteado em proveito do regime de Vichy, e o surgimento de novas 

estruturas políticas e econômicas impõem medidas inéditas inclusive 

no domínio particular da moda. Uma das primeiras conseqüências da 

derrota e da Ocupação é fazer a França passar da abundância à escassez 

organizada. No intervalo de alguns meses, torna-se difícil conseguir 
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tecidos de lã, calçados de couro... caso não se quisesse pagar uma exor-

bitância no mercado negro. Além disso, a papelada domina a vida dos 

franceses, submetidos ao regime dos tíquetes e dos cartões de raciona-

mento. O governo de Vichy regulamenta todos os domínios, buscando 

imprimir sua marca por toda parte. Os costumes folclóricos e regionais 

são novamente valorizados, inclusive por certos costureiros que alme-

jam fazer disso o ponto alto de suas coleções. A imagem da mãe de famí-

lia tradicional é dada como exemplo por diversas revistas femininas que 

rejeitam o modelo de uma francesa exageradamente americanizada.

 A população seguiu essas diretrizes? A roupa como revelador 

de identidade pode ser sinal tanto de aprovação como de resistência. 

Nesse caso, a moda transcende o frívolo e não é redutível à fugacidade, 

revelando-se muito mais que uma questão de renovação do vestuário. 

É o estilo de uma época, aqui imposto, ali aceito, acolá rejeitado. Às 

vezes sinônimo de coragem, é também a resposta de uma dignidade 

ferida que não quer abdicar. Às vezes provocadora, a moda pode se 

tornar um meio de revolta perante o ocupante. Em certos casos, um 

traje rebuscado e inventivo, a faceirice e até mesmo a sedução tornam-

se armas psicológicas contra as agressões externas. Vários exemplos 

disso são dados aqui.

 Essa “moda de guerra” que vemos nascer ao longo dos me-

ses refl ete uma dupla tendência, à imagem da sociedade. Enquanto 

a maioria da população, submetida a atribulações sem fi m, vai im-

provisando e criando seu próprio estilo de vestimenta, a minoria dos 

abastados conhece um estilo de vida quase imutável. Alta sociedade, 

atores e gente do teatro continuam a sair e a receber. Restaurantes e 

teatros permanecem cheios e ali vemos homens bem trajados e mu-

lheres elegantes, vestidas pelos grandes costureiros. Fotógrafos, como 

os irmãos Seeberger, fi xam em película as silhuetas conhecidas, entre 

elas Geneviève Fath e a condessa d’Oncieux de Chaffardon, ao passo 

que atrizes como Ginette Leclerc, Edwige Feuillère, Renée Saint-Cyr e 

tantas outras fazem sonhar as espectadoras das Atualidades Cinema-
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tográfi cas. Nas boates, as “vedetes” que ocupam espaço nas revistas 

femininas infl amam diversos corações.

 A derrota, no entanto, não interrompe a atividade criadora 

dos costureiros, que continuam a produzir adaptando-se às circuns-

tâncias. Traz, porém, modifi cações. O número de modelos, as metra-

gens, os materiais, a própria forma dos vestidos, tudo é revisto para le-

var em conta imperativos impostos pelos alemães. Mais que mudança 

no trajar, a moda representa aqui um importante desafi o econômico 

e cultural. Desafi o econômico, pois os vencedores têm grande necessi-

dade de matérias-primas, o que resulta num racionamento estrito que 

não poupa em nada a costura-criação. Desafi o cultural, pois quando 

a guerra estoura, o prestígio da alta costura está em seu zênite. Paris é 

a capital da elegância, e a reputação de certos ateliês de costura ultra-

passa em muito as fronteiras francesas. 

Cada coleção é uma oportunidade para os criadores imporem 

um estilo que se propaga pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos e a 

América Latina estão habituados a seguir a moda francesa; a França 

é depositária de um patrimônio cultural que se obstina em defender. 

O vencedor, invejoso, também gostaria de cassar essa hegemonia. 

Além de uma mão-de-obra bastante qualifi cada, os alemães desejariam 

se apropriar das grandes maisons parisienses e operar a transferência 

das grifes mais importantes para Berlim. Diante dos ataques de que é 

objeto, a alta costura se defende. Lucien Lelong, porta-voz da costura 

francesa, tenta se opor ao ocupante. Isso não acontece sem uma certa 

dose de comprometimento que é preciso justifi car junto ao movimen-

to de Libertação. Nos grandes costureiros, bem como nas grandes em-

presas, observa-se toda uma gama de atitudes, que vai da cooperação 

mínima com os alemães até o colaboracionismo pleno e integral. 

Se a primeira edição deste livro, em 1990, tinha esclarecido pela 

primeira vez certas atitudes comprometedoras das maisons de alta cos-

tura até então totalmente ignoradas, a presente edição vai mais longe 

ao integrar os resultados de trabalhos recentes. Acontece o mesmo 
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com a sorte dos judeus, particularmente numerosos nos pequenos 

ateliês de prêt-à-porter, ou no setor do couro ou das peles, que foram 

o alvo de práticas que visavam eliminá-los das linhas de fabricação ou 

das lojas de varejo.

Estudar a moda sob a Ocupação é em primeiro lugar resgatar o 

passado, as silhuetas femininas sobre solas de madeira, de saias curtas 

e chapéus extravagantes, as elegantes que se vestiam sob medida, lado a 

lado com o ocupante nas saídas às compras e nas recepções. É também 

tentar compreender — no seio de um domínio limitado e que pode 

parecer anódino se pensarmos na Resistência e na deportação, mas 

que é de fato carregado de sentido — como uma sociedade reage em 

sua forma de ser e de se vestir, como mulheres e os homens que criam 

roupas para elas se comportam perante uma situação inusitada. É en-

fi m buscar avaliar, no âmbito geral de uma história da moda, se aque-

les quatro anos foram um parêntese, uma guinada ou uma ruptura.


