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Abstract

Fashion is one of the most influential phenomenon these days. This research aims 

the specific area of genderless clothing, bearing in mind the contemporary impor‑

tance regarding gender issues. The ambivalence of genderless in fashion and its 

meaning within contemporary society is one of the phenomenon this paper intends 

to study and analyse. 

Barthes (1967) wrote that, regarding the fashion system, a garment is a sign. The 

identity of each person is constructed by their belonging and adherence to the fashion 

system. As Simmel stated in his famous 1905 essay, fashion is a way both to a sense 

of uniformity and another of distinction. Regarding the sociologist Fred Davis (1992) 

wrote in Fashion, Culture, and Identity that «the concept of social identity points to 

the configuration of attributes and attitudes persons seek to and communicate about 

themselves and how social identities relates to fashion» (p. 16). This is also reiterated 

by Giampaolo Proni’s observation that by making fashion choices we set ourselves as 

followers or rule ‑breakers. 
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Furthermore, this investigation is a proposal of how genderless clothing affects 

our society and how much signification of each piece of clothing creates impact in 

contemporary society, also questioning if genderless clothing is just a trend or if it’s 

becoming a paradigm. 

In this paper, we intend to understand the ambivalence of genderless clothing, 

regarding some social conceptions of gender. This goal will be attained researching 

several unisex pieces produced and marketed by designers and stores such as C&A, 

Zara, Selfridges, Rad Hourani, J. W. Anderson, Hibu, Hugo Costa, and Ricardo Andrez.  

The research technique will be context and semiotic analysis, providing a comparative 

reading between the presented proposals of unisex clothing and the classical rep‑

resentation of male ‑female pieces. 

Keywords: fashion, genderless, identity.

1. INTRODUÇÃO

Pretende ‑se compreender a ambivalência do vestuário sem género, em relação 
a algumas conceções sociais de género. O objetivo foi analisar e compreender 
várias coleções andróginas, unissexo e sem género produzidas e comercializadas 
por designers e marcas de moda. A parte empírica deste artigo serve ‑se de uma 
análise qualitativa da informação recolhida, para a compreensão das significa‑
ções visíveis nos objetos de estudo, proporcionando uma leitura comparativa 
entre as propostas apresentadas de vestuário.

2. MODA E SIGNIFICADO

A moda serve dois propósitos aparentemente contraditórios. Por um lado, univer‑
saliza e une, por outro lado, individualiza e distingue. Embora se constituam por 
oposição lógica uma à outra, estas duas funções são inseparáveis e afiguram ‑se 
como a condição da realização social do fenómeno da moda. (Simmel, 2008)

O vestuário e as práticas com ele relacionadas existem como hábito rotineiro 
banalizado e como expressão consciente de uma ideia estética. Para a Fenomeno‑
logia Social, a moda, com os seus códigos e a sua historicidade, é um fenómeno 
do mundo da vida (lebenswelt), «o mundo intersubjetivo que existia muito antes 
do nosso nascimento, experimentado e interpretado por Outros, nossos anteces‑
sores, como um mundo organizado» (Schutz, 2003, p. 198).
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Na moda, entendida como fenómeno cultural e dimensão da vida quotidiana, 
as estruturas existentes de criação, produção e mercado, bem como as institui‑
ções sociais que a rodeiam não existiriam sem processos partilhados de constru‑
ção de significado. Neste processo de construção, os indivíduos tendem a aplicar 
o seu repertório de conhecimentos para reconhecer categorias de significação 
– uma tipificação generalizada da realidade. (Schutz, 2003)

Os significados conotativos da moda são, desta forma, construções intersub‑
jetivas. As dicotomias culturalmente assumidas como expressas pelo vestuário 
– austero/alegre, sofisticado/simples, rico/pobre, masculino/feminino – são representa‑
ções negociadas pelos agentes sociais intervenientes desde o processo de criação 
até ao acto de fruição. A moda é uma negociação contínua de práticas sociais e 
códigos de significação. (Barnard, 2002; Barthes, 2013)

A partir destas experiências intersubjectivas, os indivíduos criam significados 
subjectivos que virão a transformar ‑se em estruturas de significação objectivas – 
que serão entendidas pelos agentes sociais como verdadeiras ou mesmo naturais. 
(Berger e Luckmann, 2010)

A semiótica prefere estudar o significado, este ordena o sentido em descrições 
um pouco mais precisas e, sobretudo, válidas para grandes comunidades de pes‑
soas. O seu estudo compreende todo o fenómeno como sinal, isto é, como signo, 
desde que ele tenha um certo significado para uma comunidade de intérpretes. 
Por isso, pode estudar o costume e a moda nos seus diversos aspetos, unificados 
pelo tipo de abordagem (Proni, 2003).

Os significados da moda são reconstruídos e negociados a partir das repre‑
sentações sociais. As representações sociais têm a capacidade de transformar um 
contexto desconhecido num ambiente familiar e reconhecível e permite ao grupo 
operar como uma entidade onde os objectos ou acontecimentos conferem sig‑
nificados. As representações sociais permitem que algo pouco familiar obtenha 
uma aparência de familiaridade. (Moscovici, 2000)

As alterações introduzidas no campo da moda produzem, simultaneamente, 
a sensação de novidade – e distinção – e de familiaridade – e unidade. Na socie‑
dade individualizada contemporânea, o enfraquecimento dos códigos comuns 
ou da consciência coletiva conduz à informalização ou desinstitucionalização 
de condutas, podendo relegar a moda para um mero jogo de aparências (García 
Martínez, 2012).

Entre as várias dicotomias, este trabalho procura entender de que forma o 
esbatimento entre os significados de masculino e feminino se entrelaçam nas 
formas oferecidas pelo mercado contemporâneo de moda.
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No entanto, o processo de masculinização da moda feminina e de feminização 
da aparência masculina não é absoluto. Isto sucede pela necessidade antropoló‑
gica de expressão das diferenças entre os sexos. «A leveza na aparência continua 
a ser um ideal muito mais feminino do que masculino» (Lipovetsky, 2015, p. 179).

3. METODOLOGIA

Numa fase inicial, procedeu ‑se a uma revisão da literatura acerca de semiótica 
em moda e o significado, abordando alguns autores mais importantes que estu‑
daram e analisaram a moda sob aspetos da semiótica. 

Para Coutinho (2011), no que diz respeito a metodologias de investigação em 
Ciências Sociais e Humanas, este artigo integra ‑se num tipo de plano qualitativo, 
isto é, pretende compreender e descrever em profundidade o fenómeno inves‑
tigado, no que a problemas emergentes se refere. Tudo isto é concretizado com 
base numa teoria fundamentada para compreensão do fenómeno pela obser‑
vação dos sujeitos, suas interações, vivências e significações, por meio de uma 
metodologia de descoberta de teoria num processo interativo de análise de dados. 

Sendo assim, para a compreensão das significações visíveis nos objetos de 
estudo, a parte empírica deste artigo serve ‑se de uma análise qualitativa da informa‑
ção recolhida. Foram selecionadas marcas e designers que oferecem coleções andró‑
ginas, unissexo, ou coleções sem género, gerando assim a nossa amostra, de onde 
se recolheram os dados via online, para a respetiva observação. Os dados recolhidos 
correspondem à recolha de imagens, das respetivas coleções e peças de vestuário. 

A seleção das marcas foi realizada com base no background que os autores têm, 
acerca de designers, marcas, notícias e tendências de moda, aliando conheci‑
mento sobre o que são a moda andrógina e unissexo, uma vez que as marcas não 
utilizam a expressão «sem género» com a mesma frequência das outras duas.

A fonte de recolha das imagens da maioria das colecções foram as páginas das 
colecções dos próprios sítios web das marcas ou designers. No entanto, as imagens 
da HIBU e de Ricardo Andrez foram encontradas no sítio da Moda Lisboa e o Face‑
book, uma vez que as coleções não se encontravam disponíveis na sua totalidade.

Para Bardin (2013), a análise de conteúdo de mensagens deve ser aplicável a 
todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte, valori‑
zando a tentativa exploratória, aumentando a propensão para a descoberta. Os 
conteúdos podem, ou não, confirmar e conduzir ao «esclarecimento de elemen‑
tos de significações suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de 
que a priori não possuíamos a compreensão» (Bardin, 2013, p. 31)
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4. ANÁLISE DE COLEÇÕES ANDRÓGINAS, UNISSEXO E SEM GÉNERO

Os estudos de caso presentes neste artigo foram seleccionados em marcas que já 
tivessem lançado coleções andróginas, unissexo ou sem género. Após a seleção 
estar concluída, iniciou ‑se o processo de análise de algumas peças. 

4.1 C&A

A empresa foi fundada pelos irmãos Clemens e August Brenninkmeijer, em 1841, 
como uma empresa têxtil holandesa, tirando o nome da empresa de suas iniciais. 
C&A é uma cadeia internacional de lojas de vestuário, a rede tornou ‑se uma das 
primeiras no mundo a oferecer roupas prontas aos consumidores.

Ao fazer uma análise de uma parte das notícias, associadas às imagens anali‑
sadas, é notável que a comunicação social fez grande alarido à volta das coleções 
analisadas. Esta situação é mais notável no mercado brasileiro.

Em 2016, a marca C&A lançou três vídeos diferentes de campanha. O primeiro 
vídeo de campanha que tem o nome de «Tudo lindo & misturado». Apesar de a 
comunicação social e bloggers brasileiros dizerem que promove o sem género, na 
realidade, não existe uma quebra de paradigmas do sistema binário. O segundo 
vídeo de campanha tem o nome «Misture, Ouse e Divirta ‑se», em que apenas 
um homem veste ‑se com um vestido florido. O terceiro vídeo de campanha tem 
o nome de «Dia dos Misturados», sendo apresentados vários casais (homem e 
mulher), que, em várias situações, trocam de roupa, sem ter em conta o género 
do vestuário. Nalguns casos, é mesmo possível ver homens de saltos altos que 
trocaram com a namorada. 

No entanto, não existe, novamente, uma quebra de paradigma no que diz 
respeito às peças de vestuário: não há homens de saias ou vestidos, peças que 
são atribuídas às mulheres. Verificou ‑se no site da marca C&A (brasileiro) divide 
homem de mulher. 

Apesar de não pertencer a esta pesquisa e análise, verificou ‑se que a C&A tem 
uma gama de plus ‑size mas esta só está disponível para mulher. Nas coleções de 
criança dos 0 aos 4 anos, existe um link que dá direção ao neutro. No entanto, os 
artigos disponíveis eram meias e robes. Dos 0 aos 12 (idades disponibilizadas pelo 
site da marca), na secção neutra estavam apenas umas sapatilhas brancas, meias e 
robes. Dos 10 aos 16 (idades disponibilizadas pelo site da marca), já não há género 
neutro, apenas menino e menina.
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Novamente, não voltamos a ter a quebra do paradigma, como aconteceria, por 
exemplo, se os homens usassem saia ou vestidos.

 
IMAGEM 1 – «Tudo lindo & misturado», 

Slogan da Campanha da C&A (2016). 
Fotos de Henrique Gendre

IMAGEM 2 – «Misture Ouse e Divirta ‑se», 
Vídeo promocional da C&A (2016)

4.2. Zara 

A história da Zara começa com a abertura da primeira loja em 1975, um marco 
inicial na longa história da empresa. Ao longo dos anos, a marca permaneceu fiel 
aos seus valores. Fundada por Amancio Ortega e Rosalía Mera, Zara pertence ao 
grupo Inditex, um dos maiores grupos de distribuição do mundo. Em março de 
2016, apresentou a coleção «Ungendered», que incluiu cerca de 20 peças. As cores 
eram de tons neutros (brancos, cinzas e azuis), incluindo casacos de capuz, jeans 
e t ‑shirt. Apesar do mediatismo desta coleção minimalista, quase de mão dada ao 
sportswear, as respetivas imagens da campanha acabaram por não causar impacto. 
As peças da coleção andrógina da marca, não são muitas, e de facto as usadas 
por homens são as mesmas vestidas por mulheres. Verifica ‑se, no entanto, que a 
colecção se resume a uma t ‑shirt branca, uns jeans e uma sweat cinzenta.
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IMAGENS 3, 4 e 5 – Coleção «Ungendered» da Zara (2016)

Atualmente (novembro de 2017), a marca mantém no site apenas quatro cami‑
solas «Ungendered», vestidas em mulher. Estas são de estilo oversized e com 
alguns atributos do género masculino.

4.3. Selfridges

Selfridges é uma cadeia de  lojas de departamento  no Reino Unido  fundada por 
Harry Gordon Selfridge. Em março de 1909, a primeira loja abriu ao publico na 
Oxford Street (Londres). O marketing utilizado foi considerado inovador e impla‑
cável, sendo empregado, principalmente, na loja de Oxford. Gordon Selfridge 
induziu o ato de fazer compras como se fosse alegre e uma forma de lazer, o que 
o levou a transformar a loja num marco social e cultural.

Em 2015, a marca inaugurou um espaço «gender ‑neutral», apesar de a pró‑
pria Selfridges mencionar no site (quando teve lugar esta iniciativa) que o espaço 
«gender ‑neutral» também iria estar disponível online. Numa breve consulta ao 
mesmo (novembro, 2017), verificámos que não existe este espaço online, assim 
como as peças de vestuário continuam divididas entre sexos (mulher e homem). Na 
coleção «AGENDER», que segundo a marca, afasta ‑se da tradição de uma defini‑
ção de género (tal como conhecemos, binário), a Selfridges leva os seus clientes 
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a crer que podem optar por comprar e vestir sem limitações ou estereótipos. No 
entanto, nas imagens da campanha desta coleção, o estereótipo continua pre‑
sente. Mulheres estão vestidas, por vezes, com saias e roupas com uma mode‑
lagem e fitting oversized. Os homens, por outro lado, estão sempre vestidos com 
calças ou calções, peças de vestuário com características do vestuário do género 
masculino. Recorrendo ‑se também a t ‑shirts e sweatshirts, peças de vestuário que 
têm como características linhas retas de atributos do género masculino.

IMAGENS 6, 7 e 8 – Coleção «AGENDER» da Selfridges (2015)

IMAGENS 9 e 10 – Coleção «AGENDER» da Selfridges (2015)
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4.4. Ricardo Andrez

Natural do Porto, forma ‑se em Design de Moda pela Cooperativa Árvore e pelo 
Citex, no Porto. O jovem designer explora imagens e produtos, tendo como mote: 
pensar em Moda é pensar o corpo. Com o vestuário masculino como objeto de 
investigação, Ricardo Andrez lança a sua própria marca em 2006, reinterpre‑
tando, desde então, sportswear e o streetwear. O site deste ainda está em construção. 
No entanto, as imagens das peças estão disponíveis no site da Moda Lisboa, com as 
respetivas descrições de cada coleção. 

Apesar de o próprio não fazer uma descrição do seu trabalho, é notável alguma 
androginia ou mesmo sem a construção de género algumas peças.

As cores utilizadas nas suas coleções são na maioria neutras e sóbrias, tendo 
por vezes a quebra com cores mais evidentes, como amarelo, roxo ou azul.

O designer iniciou as suas coleções só para homem, posteriormente passando 
as suas coleções a serem mistas (mulher e homem). 

Analisando as suas coleções, é visível que algumas peças com atributos femi‑
ninos são vestidas por homens e, respetivamente, peças de vestuário de atribu‑
tos masculinos vestidos em mulher. Confirma, assim, o paradigma do sistema 
binário em que vivemos, acrescentando que os atributos masculinos estão recor‑
rentemente presentes no vestuário para mulher, não sendo tão comum que no 
vestuário para homens existam atributos femininos.

IMAGENS 11 e 12 – Coleção Fall / Winter 2014
IMAGENS 13 e 14 – Coleção Spring / Summer 2015
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4.5. Rad Hourani

Nascido na Jordânia em 1982, Rad Hourani mudou ‑se para Montreal aos 16 anos 
para completar o ensino médio. Logo após a graduação, começou a trabalhar 
como diretor de arte. Aos 23 anos, mudou ‑se para Paris, onde procurou estudar 
fotografia e a produção de vídeos. Criou sua primeira coleção «UNISEX» e lançou 
a marca agora homónima, em outubro de 2007, com apenas 25 anos. Em janeiro 
de 2013, aos 30 anos, Rad Hourani recebeu a grande honra de se tornar um «mem‑
bro convidado» da Chambre Syndicale de la Haute Couture em Paris e, desde o seu 
primeiro show de Haute Couture de Paris em janeiro de 2013, passou a constituir‑
‑se como o primeiro designer a apresentar uma coleção UNISEX Haute Couture na 
história da moda e o primeiro canadense a estar entre os maiores criadores. A sua 
visão é centrada no tema da neutralidade, possuindo diferentes perspetivas abor‑
dadas através da comunicação de pintura, escultura, fotografia, fantasia, som e 
vídeo. Em sua própria visão, ele está esboçando uma maneira mais nova e mais 
livre de viver. 

Ao fazer uma consulta online no site do designer, fazendo uma abordagem ao 
vestuário unissexo, o site tem palavras como «genderless», «raceless», «ageless», 
«nationless» e «limitless». Verifica ‑se também que não existe uma estação espe‑
cifica para o lançamento das suas peças de vestuário e coleções.

Relativamente às imagens das peças de vestuário produzidas pelo designer, é 
de destacar que os homens aparecem de sapatos azuis e mulheres de sapatos cor‑
‑de ‑rosa, mantendo ‑se o estigma azul para rapazes e cor ‑de ‑rosa para raparigas.

Os homens são apresentados a vestir saia e por baixo vestem calças. Quanto 
aos atributos do vestuário: as peças são de um fitting mais largo, quase oversized, 
na maioria dos casos as cores são neutras (preto, branco e cinzento).

Uma das consequências do fit das peças serem de caracter mais largo, é a 
impercetibilidade das formas dos corpos. A modelagem das saias e das calças têm 
no cós traseiro elástico, o que torna uma peça ajustável, uma resposta ou solução 
à variedade de tipos de corpos existentes. Um pormenor interessante na análise 
das imagens das peças de vestuário de Hourani foi o facto de ele ter um género de 
colete, em que para mulher ele apresenta como um vestido, o traseiro do colete da 
forma como veste em mulher, é a frente quando veste em homem.
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IMAGENS 15, 16,  17 e 18 – Peças desenvolvidas por Rad Hourani

4.6. Hugo Costa

A HUGO COSTA é uma marca de moda progressiva de Portugal, que pertence e foi 
projetada por Hugo Costa. Frequentou a Escola de Artes Aplicadas de Portugal e 
formou ‑se em Design de Moda em 2008. Após vários anos de freelance para vários 
grandes retalhistas de acessórios comerciais, a Hugo fundou a HUGO COSTA em 
2010. A marca começou com um foco em roupas masculinas clássicas e de rua 
e, desde então, cresceu para se expandir em ténis, mochilas de couro e peças 
unissexo. 

Constantemente inspirado pelo minimalismo, cultura de rua, filosofia e 
arquitetura, Hugo Costa cria coleções sazonais para homens e mulheres urbanos 
progressistas. Todas as peças são projetadas e produzidas com qualidade em Por‑
tugal. Ao fazer a análise das peças de vestuário do designer, é possível verificar que 
subsiste a utilização de cores maioritariamente neutras e sóbrias. 

Apesar de a modelagem e o fit das peças serem de carácter mais largo, não 
existe a quebra do paradigma propriamente dita, sustentando a ideia de que as 
roupas das mulheres têm aspetos mais masculinos do que as peças de vestuário 
de homem, não têm, de forma alguma, aspetos femininos. Como é possível veri‑
ficar nas imagens 19, 20, 21 e 22.
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IMAGENS 19, 20, 21 e 22 – Coordenados da coleção Spring / Summer 2016,  
apresentados por Hugo Costa

4.7. HIBU.

HIBU. é uma marca da moda cuja visão depende da crença de que o género não é 
relevante para a conceção do produto, transportando, posteriormente, para uma 
estética urbana, desportiva e gráfica para um ambiente minimalista e de des‑
construtivismo. Formada pelo trio criativo composto por Gonçalo Páscoa, Marta 
Gonçalves  ‑ licenciados em design de moda e têxtil pela Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Branco (ESART) – e Nuno Sousa, que frequentou o curso de 
Estudos Artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Apesar da auto descrição da marca, a analise às peças de vestuário que a marca 
apresenta, leva a considerar que esta apenas quebra paradigmas ou estereótipos 
na sua coleção Spring / Summer 2014, vestindo os homens de saia. A marca tem 
vindo a apresentar sempre coleções mistas. Na última coleção apresentada, só 
um homem é apresentado de vestido ou camisa comprida preta. Ao nível de utili‑
zação de cores, a marca apenas fica ‑se por cores mais neutras e sóbrias, a modela‑
gem e o fit das peças apresentadas são de carácter mais largo ou mesmo oversized, 
tanto para mulher como para homem. 
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IMAGENS 23, 24, 25 E 26 – Coordenados desenvolvidos pela HIBU

4.7. J. W. Anderson 

O designer irlandês Jonathan Anderson estabeleceu a JW Anderson, em 2008. No 
início, uma coleção elaborada de acessórios rapidamente atraiu a atenção, per‑
mitindo a sua presença na London Fashion Week de 2008. O sucesso da sua cole‑
ção de estreia, obteve aclamação crítica e sucesso comercial para Anderson, cujo 
rótulo é a sua apresentação como uma das marcas mais inovadoras e avançadas 
de Londres.

A estética de design único oferece uma interpretação moderna da masculini‑
dade e da feminilidade, criando silhuetas que provocam a reflexão através de uma 
polinização cruzada consciente entre os itens masculinos e femininos. Esta pers‑
petiva levou JW Anderson a apresentar uma coleção de cápsulas femininas em 2010.

Com imagens disponíveis de coleções desde 2011, destacam ‑se nesta pesquisa 
as coleções de SS13, AW13, SS14 e SS17 (respetivamente SS – Spring / Summer e AW 
– Autumn / Winter). É ainda de destacar o fato de o designer, apesar de ter dividido 
mulher e homem no site, produzir coleções para homem com algumas característi‑
cas do género feminino. 

Através das imagens analisadas deste designer e das estações já mencionadas 
acima, os atributos das peças de vestuário de homem têm pormenores de género 
feminino. Atributos como folhos, vestidos, transparências, crop ‑top e cores utili‑
zadas dão evidência à presença do género feminino nas suas coleções, havendo, 
assim, uma quebra do sistema binário. 



EMBARALHAMENTO DE REPRESENTAÇÕES DE MASCULINO E FEMININO NA MODA

382 | MODAS, MODOS, MANEIRAS

IMAGENS 27, 28, 29, 30 E 31 – Coordenados de três coleções diferentes do designer J. W. Anderson

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das coleções e coordenados apresentados, com excepção da última, a predominân‑
cia de cores sóbrias, poucos adornos, quase inexistência de acessórios, aproxima‑
‑nos de Lipovetsky (2015) na sua afirmação de que a leveza – fornecida precisamente 
pelas profusões de cor, adornos e acessórios – se manter como um traço fortemente 
ligado à feminilidade. Neste contexto salienta‑se que, nas propostas de coleções 
unissexo e sem género estudadas, o esbatimento das diferenças entre masculino e 
feminino inclinam‑se significativamente para a proximidade das representações 
tipificadas das características associadas à masculinidade, pro‑vavelmente suavi‑
zando propostas de rutura com a familiaridade do universal.

No entanto, ao contrário das outras coleções analisadas, o trabalho desenvol‑
vido por J. W. Anderson mostra uma forte propensão para a utilização de carac‑
terísticas associadas à feminilidade nas peças de vestuário desenvolvidas para 
homem. O seu trabalho permite questionar se estaremos perante a eliminação 
das dicotomias de género ou se assistimos ao atravessamento dessas mesmas 
dicotomias para uma categorização de crossgender, tendo como padrão as repre‑
sentações de feminilidade. Contudo, esta proposta de alteração dos significados 
de género representada pelas formas e padrões tipificados em masculino e femi‑
nino é, dentro dos casos estudados, totalmente solitária.
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Questiona ‑se, desta forma, se as opções maioritárias de aproximação à signi‑
ficação masculina poderão ter fundamento numa formulação simbólica da domi‑
nação masculina: o conceito de que as mulheres podem (ou devem) ser iguais aos 
homens, mas o contrário é pouco recomendável.
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