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Ao executar acompanhamento/análise, durante um ano, das narrativas midiáticas do 

conteúdo compartilhado periodicamente em página oficial na internet e redes sociais e revisão da 
literatura das obras “Pele negra, máscaras brancas”, de Frantz Fanon (2008), “Cultura e 
representação” e “Da diáspora: identidades e mediações culturais”, de Stuart Hall (2016 e 2003, 

respectivamente) e “A invenção das tradições”, de Eric Hobsbawn (2008), considerou-se 
investigar estratégias culturais e suas práticas de representação que evocam contestação 

estratégica e deslocamento ou diferença em relação às disposições de poder (HALL, 2016; 2003) 
na cultura de moda, especificamente na área de comunicação de moda. Logo, faz-se necessário 
apontar o sistema de moda como agente de marcação das diferenças e desigualdades culturais 

marcadas inclusive em seus eventos. 
Impulsionada por discursos que representam certo ethos de manutenção da “tradição 

inventada”, a qual Hobsbawn (2008) comenta ser elemento da legitimação em repetição de 
práticas de natureza ritual ou simbólica reguladas por regras que inculcam certos valores e 
normas de comportamento de continuidade relativa ao passado caracterizados pela 

invariabilidade, é importante afirmar que todas as práticas têm um aspecto discursivo e que a 
representação é fonte produtora do entendimento social, conectando-se às práticas sociais e 

questões de poder (HALL, 2016). Tal poder simbólico circula com o reconhecimento que se 
articula por meio do que é [bem] representado culturalmente. Não é o caso das subjetividades 
negras, as quais circulam socialmente por estereótipos que conduzem/alimentam estigmas raciais 

(FANON, 2008; HALL, 2016) percebidos na cultura brasileira. 
 E como os eventos de moda reconhecidos – práticas de representação influentes – tem 

representado as negritudes? Há negritudes nas semanas de moda? É importante propor aqui 
negritudes como possibilidades representativas de cultura manifestadas por meio de corpos 
negros acerca de suas subjetividades considerando-as pluralmente e não como um substrato uno. 

E no questionamento evocado, a representação tem sido tão pouco significativa, que apenas 
recentemente em 2020 foi institucionalizado que 50% do casting seja de pessoas não-brancas nos 

desfiles de uma das maiores semanas de moda brasileira. Obviamente, representatividade vai 
além do casting. 

Em 2019, surge a SouPretoFW como proposta de “primeira semana de moda e 

comportamento afro diaspórica no Brasil”, segundo a página do evento, e em 2020 o evento 
apresenta as diversas visões criativas dos corpos-dispositivo de pessoas negras por meio de suas 

coleções de moda em performances relatadas, que continham além das peças lançadas, uma 
pessoa desfilando e a responsável por criação relatando seus processos  em vídeos publicados 
virtualmente – formato adaptado conforme a realidade pandêmica já iniciada no Brasil. 
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Vale mencionar também a divulgação de prévias das coleções, chamadas para as 

marcas/dispositivos criativos, ensaios fotográficos bem como lives organizadas para 
aproximação/interação com o público antes do lançamento, postagens de cunho político-social ou 

mesmo a iniciativa colaborativa “SOUPRETRAMPOS”, visando o mercado de trabalho. 
Sendo assim, a semana de moda afro-diaspórica brasileira, SouPretoFW enquadra-se 

como prática representacional em contestação por meio da diferença, pois além de ser idealizada, 

e produzida majoritariamente, por pessoas não-brancas também tem demonstrado sua efetividade 
como plataforma de disseminação/condução de culturas negras em suas pluralidades corpóreas e 

subjetivas. Afinal, muitas são as identidades que se encontram neste evento como corpos-
dispositivo criativos ao apresentar seus projetos de criação de moda – coleções – por meio de 
narrativas próprias referentes a cada sujeito – não surpreendentemente –, revelando as 

possibilidades resultantes da(s) negritude(s). 
É uma estratégia importante para que se conteste e desmistifique a negritude como uma 

identidade fixa essencializante associada a corporalidades negras sem o reconhecimento das 
ambivalências, contradições, diferenças e sensibilidades de cada sujeito enquanto os estabiliza 
numa representação do todo pela parte que legitima a estereotipagem e pouco representa a 

pluralidade. 
E apesar do evento não se renovar em 2021 no formato de 2020, ainda permanece uma 

plataforma que contribui para sua reflexão como uma prática representacional de contestação 
estratégica, pois por meio das narrativas midiáticas percebidas na análise da página oficial e redes 
sociais vinculadas à SouPretoFW, há um agenciamento da produção e circulação de conteúdos 

culturais de moda. 
Assim, pode-se citar postagens que comunicam figuras negras em evidência, comentando 

aspectos socioculturais que interagem com moda e sociedade; menciona-se também o registro das 
coleções de moda apresentadas na edição de 2020 e conteúdos históricos bem como a iniciativa 
colaborativa “SOUPRETRAMPOS”, que busca interação e compartilhamento de vagas no 

mercado de trabalho direcionadas a pessoas negras. Outro aspecto interessante presente nas 
narrativas das redes sociais do evento é a interação com o público por meio de enquetes para o 

levantamento da relevância dos conteúdos compartilhados. 
Por último, revela-se a importância de iniciativas – como a estudada – que transbordem as 

limitações culturais incorporadas na sociedade, estas que interagem com a tradição inventada e o 

poder simbólico agenciador de desigualdades. E a cultura de moda pode ser um espaço/elemento 
cultural chave, uma aliada para a disseminação e renovação de práticas representacionais que se 

desloquem ou descentralizem tais estruturas. 
 

 
 

 
Palavras-chave: Negritudes. Comunicação de moda. Cultura. 
 


