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Resumo

As estampas híbridas do estilo euro ‑africano wax hollandais tornaram ‑se parte 

da cultura tradicional africana. Neste artigo, demonstramos como elas conectam ‑se 

com a identidade afro ‑brasileira através da linguagem de moda. A moda torna ‑se, 

através da imagem criada pela roupa e pelo corpo, um tipo de linguagem capaz de 

expressar discursos políticos e criar identificações étnicas. 

A língua é como uma instituição social, que se compara à indumentária e, por 

sua vez, a fala é o ato individual, que se relaciona com o traje. Indumentária e traje 

constituem um todo genérico, que denomina vestuário. Esse caminho sistematiza a 

maneira como a moda se propaga, partindo de especialistas para o público em geral 

ou do traje particular perpetuado e propagado pelo público por diversas razões. Par‑

timos da semiótica para estabelecer o corpo como um elemento que pode instaurar 

significados, e em conjunto com o traje revestem significantemente o ser humano. 

Desta maneira, a moda com seus ciclos mutáveis é capaz de criar uma dinâmica 

de discurso, todas as vezes que quebra paradigmas e instaura novos modos. Elemen‑

tos associados à cultura de um grupo étnico, antes discriminados, através da vestuá‑

rio podem ser usados como ferramentas de questionamento dos padrões estéticos 

de uma sociedade. 

Analisamos os discursos escritos e imagéticos expressos por marcas de moda 

brasileiras, que utilizam o wax hollandais em suas coleções. Ademais, tomamos 

como exemplo os trajes utilizador por jovens negros brasileiros em feiras e festivais 
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de música que celebram a cultura negra. Com isso pretendemos comprovar o uso da 

moda como discurso político de afirmação da identidade étnica afro ‑brasileira.

Palavras ‑chave: identidade afro, etnicidade, moda.

A moda vem sendo usada para reforçar as questões políticas discutidas dentro dos 
movimentos negros. O uso de roupas e estampas reconhecidas como tradicionais 
africanas reforçam a importância de falar sobre uma África cuja cultura deve ser 
recuperada pelos afro ‑brasileiros, por oposição à imposição cultural europeia 
experimentada desde a colonização. Para além disto, a utilização é uma forma 
de explorar possibilidades artísticas para lá das conhecidas pelo mundo ociden‑
tal, construindo ‑se uma imagem de pertencimento étnico da pessoa que a usa. 
As estampas híbridas do estilo euro ‑africano wax hollandais tornaram ‑se parte da 
cultura tradicional africana. Neste artigo, demonstramos como elas conectam ‑se 
com a identidade afro ‑brasileira através da linguagem de moda. 

O continente africano se configura como uma referência à ancestralidade dos 
negros brasileiros. Devido ao histórico de tráfico de pessoas de regiões da África 
para o Brasil, não possuímos informações mais precisas sobre nossas linhagens 
familiares. Portanto, a África é a representação de um lugar e de uma história 
anterior ao terror da escravidão. O uso dos tecidos, que, de alguma maneira, pos‑
suem uma referência de origem forte na África são usados como ferramentas 
de afirmação étnica. A moda articula discursos através da imagem e a estampa 
é protagonista neste cenário. Este tecido carrega em si uma série de misturas e 
resquícios de técnicas, imaginários e interações entre várias culturas e pessoas. 
Sua imagem forte é facilmente reconhecida, possui uma convenção no que se 
refere à maneira como é desenhado e produzido, segue padrões de cores, formas e 
texturas. Sua história controversa não impediu que ele se espalhasse pelo mundo 
e se tornasse um símbolo de africanidade. 

No período colonial do século XIX, o império holandês percebeu no batik uma 
oportunidade de acelerar sua indústria têxtil. A técnica, chamada de batik, é apon‑
tada como oriunda da Índia e consiste em um processo que utiliza cera derretida 
aplicada ao tecido, com o intuito de proteger a área no processo de tingimento. Os 
desenhos são revelados com a dissolução da cera em água quente (Pezzolo, 2009, 
p. 187). A indústria holandesa, no séc. XIX, sofria devido às guerras Napoleônicas 
e a mecanização do processo artesanal do batik javanês se apresentava como uma 
oportunidade de negócio. Ela possibilitaria a impressão em grande escala sem o 
intenso trabalho manual exigido. A Haarleem Cotton Company, empresa holandesa 
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que operava na época, desenvolveu uma tecnologia capaz de imprimir a cera de 
maneira mecânica, sem o intenso trabalho artesanal javanês. A La Javanaise era a 
máquina capaz de reproduzir os desenhos manuais javaneses, imprimindo a cera 
nos dois lados do tecido (Elands, 2017). Outras empresas europeias, como a Vlisco, 
disputaram o lucrativo mercado das imitações têxteis, prática que era comum 
desde as primeiras rotas comerciais para a Índia. 

Após vinte anos, a venda das imitações europeias, na colônia das Índias 
Orientais, desacelerou. O ressecamento da cera gerava rachaduras que deixa‑
vam o corante penetrar, criando veios. A solução foi mudar o mercado alvo da 
Ásia para a África, continente também colonizado e que já recebia um fluxo de 
tecidos estampados coloridos, o chintz. O que era considerado falha e indício de 
baixa qualidade em Java foi recebido como característica de singularidade em 
Gana. As falhas impediam que os tecidos fossem idênticos, cada um sendo espe‑
cial e único. Abaixo, na Figura 1, mostra ‑se um exemplar de wax hollandais do 
século XIX.

FIGURA 1 Estampa Flying Duck produzido no séc. XIX
Fonte: The British Museum. Disponível em: <http://migre.me/wkMqr>.
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O wax hollandais é uma estampa em circulação. Durante sua época áurea, por 
volta dos anos 60 e 70, o mercado de Lomé, no Togo, era o mais importante do 
continente. Comerciantes de diversos países iam à cidade em busca das novi‑
dades. O tecido se espalhou por Gana, Nigéria, Moçambique, Angola, Benin, 
Costa do Marfim e outros países até chegar ao Brasil. Em todos esses países ele 
foi abosrvido de maneira própria: os simbolismo das cores, as preferências por 
desenhos específicos e os nomes atribuídos a cada um dos desenhos. De maneira 
geral, o relacionamento com o tecido, no continente africano, possui muitas 
semelhanças. Contudo, cada uma das sociedades nele inscritas demonstra suas 
particularidades. 

Os padrões de wax hollandais, que continuam a ser produzidos e reinterpreta‑
dos desde o início do séc. XX até hoje, são chamados de clássicos. Esses padrões 
gráficos ganharam carga simbólica muito forte nos países africanos, embora 
cada país adote diferentes desenhos como «clássicos» atribuindo ‑lhes nomes 
diferentes. Isso acontece porque os tecidos não são nomeados pelas fábricas, mas 
pelos comerciantes locais. Esse estilo de estampa é chamado, de maneira geral, 
de wax hollandais ou dutch wax, mas em cada país onde é comercializado possui 
um nome diferente. Em Moçambique, os tecidos estampados de algodão enro‑
lados no corpo são conhecidos como capulana e o wax hollandais integra ‑se a este 
grupo (Torcato, 2010)1. No Togo, ele é chamado de pagne2 devido a influência da 
língua francesa e possui significado próximo ao embrulho e à manta. Em Gana, 
ele ganha o nome de mummy cloth, referindo ‑se às mulheres mais abastadas que 
o usam, enquanto na Nigéria é conhecido como ankara, nome dado ao tecido pro‑
duzidos pelos turcos, uma versão mais barata do encerado holandês. 

Igualmente, a recepção do wax hollandais no Brasil possui um perfil próprio. 
Nele são incutidos diversos significados, desde os atribuídos nos países africanos 
às ressignificações de tradição, africanidade e afirmação étnica no Brasil. Perce‑
bemos a importância que o tecido estampado possui, ainda antes de se tornar 
uma peça de roupa. Uma grande carga sobre a escolha de um traje estampado 
com wax hollandais se origina pela preferência do padrão em si, e consequente‑
mente, às associações com ele estabelecidas. Quem seriam essas pessoas? Todos 
os negros do Brasil aderem à moda de afirmação étnica? Observamos a presença 

1 A autora considera a kanga queniana e o pagne togolês como sinônimos de capulana. Essa consideração 
é válida do ponto de vista material: pedaço de tecido de algodão estampado usado enrolado no corpo. 
Em relação às estampas, entretanto, kangas e pagnes possuem características bastante distintas.
2 O dicionário Michaelis traduz pagne como tanga. Pagne seria um tecido enrolado no corpo, esse é 
o termo usado por Sylvanus (2012). Escolhemos adotar wax hollandais por ser o nome mais popular 
comercialmente e o nome mais usado no ocidente.
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do wax hollandais em espaços mais específicos. O uso do tecido é o desenrolar de 
um processo de contato com movimentos sociais ou à entrada nas universidades, 
principalmente públicas. Encontramos muitos negros nos campi vestindo wax 
hollandais, também visitamos rodas de samba e eventos que exaltavam a cultura 
africana, onde testemunhamos mais exemplos. Este é um movimento específico 
que conecta o processo de reconhecimento. Através das estampas e da confecção 
das peças de vestuários, cada vez mais afro ‑brasileiros, em especial mulheres, tra‑
balham sua etnicidade e seu engajamento político. Através do estudo dos signos, 
é possível explicar tal fenômeno.

O estudo da semiótica interpreta os signos como imagens enquanto lingua‑
gem, tanto quanto os contextos de comunicação linguística. A moda também, 
através da imagem criada pela roupa e pelo corpo, é um tipo de linguagem capaz 
de expressar discursos políticos. Segundo Castilho (2004, p. 84), o corpo se mani‑
festa como uma estrutura semiótica, «ao mesmo tempo em que a utiliza para 
instaurar significados, explorando as mais diversas possibilidades de sua expres‑
são». Juntos, corpo e vestuário tornam ‑se um suporte que reveste significativa‑
mente o ser humano.

A analogia estabelecida por Barthes (2005) entre linguagem e vestuário dispõe 
a língua com uma instituição social, que se compara à indumentária. Por sua vez, 
a fala seria o ato individual que se relaciona com o traje. Indumentária e traje 
constituem um todo genérico, que denomina vestuário. Acrescenta que a moda 
seria um fato da indumentária criado por especialistas, podendo constituir ‑se 
como um traje propagado e reproduzido em escala coletiva por diversas razões. 
Partindo de Barthes, a pesquisadora brasileira Castilho (2004, p. 86) pensa que 
o vestuário arquiteta recursos de manipulação que, em termos semióticos, é 
um fazer ‑fazer (o fazer adornar ‑se e o fazer da manipulação da imagem através 
do corpo vestido). Corpo e traje constituem um discurso capaz de questionar os 
valores estabelecidos

A moda é a força dinâmica do vestuário, fazendo com que este se reinvente e 
reprograme dentro do sistema. É a influenciadora do tempo, das culturas e dos 
comportamentos. Tomaremos aqui a moda como o todo, que engloba a imagem, 
as mudanças, os discursos e o vestuário. Um fato social total, simultaneamente 
artístico, político, sociológico, econômico, que ainda atinge questões de expres‑
são da identidade social (Godart, 2010).

O ato de vestir, em diversos momentos da história, apresentou ‑se como um 
modo de contestar a sociedade como um todo. O movimento feminista e as 
mulheres operárias do séc. XIX propuseram mudanças em seus trajes, intencio‑
nais ou não, banindo os espartilhos e em tentativas de adoção da calça, até então 
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exclusiva do repertório masculino. Essas mulheres, na falta de outras formas 
de poder, usaram as roupas para se expressarem de maneira não ‑verbal (Crane, 
2006, p. 199).

O movimento Black Power americano influenciou artistas brasileiros como 
Tony Tornado, que nos anos 1960, causava frisson com suas roupas coloridas, aces‑
sórios extravagantes e uma volumosa cabeleira crespa. Suas performances e sua 
música caracterizam ‑se como uma ameaça à ordem durante a ditadura militar 
brasileira, era vista pelo governo militar como «um líder negro capaz de incitar 
a formação de organizações políticas no Brasil como os Panteras Negras» (Pele‑
grini; Alves, 2011).

As políticas de miscigenação brasileira trabalharam historicamente para 
enquadrar o negro num papel de subserviência e minar sua autoestima. Os afro‑
‑brasileiros formam uma grande parcela da população que não possui o mesmo 
acesso à educação e poder de compra que a parcela branca. A organização de 
negros em movimentos como o Black Power representava e ainda representa uma 
ameaça ao poder hegemônico, que encerra o negro nas classes menos favorecidas.

A moda integra ‑se no bojo dos movimentos culturais que se empenham por 
mudanças políticas: traz novas interpretações de códigos de elementos culturais 
que são deslocados de seu contexto original, sendo lidos e recontextualizados de 
outra maneira (Castilho, 2004). Os turbantes africanos no Brasil não representam 
apenas os aspectos religiosos, tornando ‑se símbolo da declaração de liberdade 
dos padrões eurocêntricos de beleza e modo de vestir.

Em vários países do continente africano, os tecidos carregam forte conteúdo 
simbólico. Neles são estampadas imagens representacionais de provérbios, fábu‑
las, desenhos com cunho educacional e comemorativos. As cores também carre‑
gam significados filosóficos e podem representar status social, idade, orientação 
tribal e estado civil (Howard; Sarpong; Amankwah, 2012). Entre as décadas de 60 e 
70, as estampas enceradas em Gana recebiam nomes que representavam crenças 
e práticas culturais dos ganeses. Hoje, no Brasil, as estampas de origem africana 
são ressignificadas, ilustrando a luta por direitos.

A linguagem e, assim, o vestuário são, ao mesmo tempo, sistema e história, ato 
individual e instituição coletiva (Barthes, 2005, p. 267). A objeção singular, quando 
replicada, torna ‑se um movimento coletivo capaz de despertar atenção para um 
determinado fim. A indumentária como ato coletivo pode se transformar em 
moda quando criada por especialistas, quando uma modificação no traje ou na 
maneira de usar o traje é aceite pelo coletivo. É preciso que um grupo de pessoas 
adotem esta prática, que terá uma significação, para que se torne indumentária 
ou moda. O que diz o autor é que a relação entre traje e indumentária é uma relação 
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semântica: a indumentária constitui uma relação intelectual notificadora entre 
os seus usuários. O simbolismo contido no ato de vestir pode ser uma das fer‑
ramentas empregadas no fortalecimento do discurso antirracismo, desde que o 
vestuário é o significante de uma série de significados que se subdividem e que 
podem incluir a etnicidade. O que é notificado é o grau de interação do usuário na 
sociedade em que vive. Alguns fatos históricos perturbam e modificam o sistema. 
O vestuário é um «modelo social», uma imagem das condutas coletivas, por isso, 
é significante (Barthes, 2005, pp. 272 ‑280).

As estampas falam em conjunto com a linguagem corporal das mulheres togo‑
lesas, estar vestida com as estampas dos pés à cabeça lhe confere poder, a faz ser 
respeitável e também estar dentro da moda. Mas nos dia ‑a ‑dia essas estampas 
podem se constituir como um substituto do ato da fala, expressando mensagens 
que são compreendidas por todos do grupo. Algumas estampas podem ilustrar de 
maneira jocosa as mensagens que essas mulheres querem enviar para suas rivais, 
como insultos, avisos, piadas. Desenhos como «Oiel de ma rivale’s», os olhos da 
minha rival, são um insulto à amante do seu marido. A própria superfície do 
tecido estampado já exibe um forte poder comunicacional, quando animada pelo 
corpo ativa forças internas e se torna uma ferramenta importante de comunica‑
ção e poder. Os tecidos mediam, acima de tudo, relações sociais. (Sylvanis, 2016, 
pp. 38 ‑48).

Assim como as mulheres africanas, que falam através de suas estampas, 
as mulheres brasileiras também usam as estampas para enviarem mensagens 
igualmente de poder. A ressignificação do uso das estampas segue, em parte, os 
mesmos princípios dos costumes das mulheres africanas. As estampas por si, 
no Rio de Janeiro, já são a própria representação da África. Quando usadas por 
mulheres afro ‑brasileiras nos espaços de discussão sobre racismo e o lugar do 
negro na sociedade brasileira, ganha ainda mais força, se transformando numa 
ferramenta de afirmação, que emite a mensagem sobre o sujeito que o usa.

Durante a pesquisa conhecemos alguns bons exemplos de mulheres que 
usam o wax hollandais como uma maneira de autodeclaração da sua etnicidade. 
Na primeira vez que estive na Casa Omolokun não esperava encontrar mais do que 
um restaurante com um cardápio de influência africana. No Morro da Conceição, 
na região portuária, a cinco minutos da famosa Pedra do Sal, me deparei com 
lugar que era muito mais do um restaurante: era um espaço em que cultuavam 
a herança africana na cultura brasileira através da música e da pesquisa gastro‑
nômica. Para entrar nele, é preciso tirar os sapatos, a primeira sala é repleta de 
instrumentos musicais e miniaturas de orixás. No fundo encontrei a varanda com 
uma vista para a pequena África: na parede um tecido wax estendido na como 
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uma espécie de altar. O desenho era extremamente popular, um dos desenhos 
considerados clássicos o Record Plaque Plaque (Figura 2.) e, na frente pendurado, 
um xique ‑xique, instrumento de percussão da família dos chocalhos. Por toda 
a varanda, uma série de outros objetos decoravam o local, estando fora de seu 
uso. Em um outro cômodo estavam vários tecidos dobrados e a própria Leila Leão, 
proprietária e cozinheira do bistrô, usava um corpete de wax hollandais. 

FIGURA 2. Casa Omolokun 
Fonte: Fotografia do auto

Outro exemplo é Andreia Villas Boas que tem sua marca, a VB Atelier, há quatro 
anos. Nos conhecemos em uma roda de samba na Praça Tirantes, Centro do Rio 
de Janeiro. Ela expunha suas peças feitas com tecidos de Angola, os samakakas 
e wax hollandais. Seus tecidos são adquiridos através de vendedores, na maioria 
angolanos, que trazem os tecidos de mercados em Luanda. Faz parte da militân‑
cia dos movimentos negro e feminista e fala com clareza sobre o uso dos tecidos 
estampados como uma maneira de falar sobre a afro ‑brasilidade. Suas clientes são, 
na maioria, mulheres negras que procuram os tecidos «africanos», como uma 
referência de ancestralidade. 
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FIGURA 4. Modelo vestindo estampa wax hollandais da VB Atelier 
Fonte: Facebook

A Baobá Brasil nasce após uma viagem da paulistana Tenka Dara (Figura 1.) à 
Moçambique, onde descobriu a capulana, nome local dado ao wax hollandais, que 
se tornou tradicional no país. Tenka trouxe diversas capulanas de volta ao Brasil e 
iniciou uma produção de roupas, descobrindo um nicho de mercado promissor. 
As modelagens adequaram ‑se às mulheres que não possuíam os corpos dentro 
dos padrões da indústria brasileira, unindo as raízes ancestrais com o cenário 
urbano. Mais do que tendências, a marca fala de uma trajetória de conquistas 
políticas e sociais que antecede à sua própria história.

FIGURA 5. Tenka Dara veste Baobá Brasil. Fonte: Facebook
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Mais uma vez, os tecidos aparecem como uma maneira de exprimir uma série 
de sentimentos e posicionamentos políticos. Conectar ‑se ao continente ancestral 
através das estampas que se tornaram tradicionais por lá é, acima de tudo, uma 
maneira não ‑verbal de enviar uma mensagem de orgulho sobre a sua etnicidade. 
Em outros momentos da história, e neste também, a vestimenta foi o ponto cen‑
tral, exprimindo um sentimento de mudança e de quebra de paradigmas. A atual 
conjunção social brasileira revela o racismo, que durante muito tempo ocorria 
velado. Por conseguinte, o afro ‑brasileiro trabalha para reconstruir e fortalecer 
sua identidade étnica através do consumo de moda. Por meio desses objetos de 
vestuário, essas afroempreendedoras buscam ir além da imagem de multicultura‑
lismo não crítico, que apenas explore comercialmente a cultura africana, sem 
contrapartidas sociais. Operam dentro do sistema capitalista tentando romper o 
ciclo de opressão expresso dentro do mesmo.
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