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Resumo 
Este artigo apresenta a relação entre a moda e a cultura brasileira com o objetivo de 
identificar marcadores identitários do Brasil na criação de joias e bijuterias 
femininas. O Brasil, país caracterizado por sua colonização híbrida, bem como por 
sua extensa dimensão territorial, possui imensas riquezas culturais, que têm sido 
traduzidas em tendências de moda. A partir disto, pretende-se fazer uma reflexão 
sobre o conceito de brasilidade e os caminhos para a sua aplicação nos acessórios 
de moda, além de observar a relação dos indivíduos com o consumo de acessórios, 
visto que os marcadores identitários da cultura brasileira podem ser vistos como 
fator de diferenciação dos produtos de moda. 
Palavras-chave: Acessórios, brasilidade, bijuteria, consumo, moda. 
 
Abstract  
This paper presents the relationship between fashion and Brazilian culture aiming 
at identifying identity markers of Brazil in the creation of jewelry for women. 
Brazil, a country characterized by its hybrid colonization, as well as its extensive 
territorial dimension, has immense cultural richness, which have been translated 
into fashion trends. Therefore, it is intended to reflect on the concept of 
brazilianness and paths to its application in fashion accessories, and observe the 
consumption of accessories behaviour, as the identity markers of Brazilian culture 
can be seen as a factor of product differentiation. 
Keywords: Accessories, Brazilianness, jewelry, consumer, fashion. 
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Introdução 

O mercado de bijuterias e acessórios femininos vem ganhando destaque na 

economia mundial e pode ser considerado um setor de grandes oportunidades 

graças ao seu crescimento acelerado. 

         O hábito da utilização de adornos no corpo é conhecido desde a pré-

história, sendo que eram feitos de seixos, ossos e se revestiam de um significado 

religioso. Muitas vezes serviam como talismã para homens e mulheres, que aos 

poucos, deixaram de utilizar esses adornos apenas pelo significado simbólico e 

passaram a utilizá-los como enfeites (Faraco, 2009, p. 11).           

Conforme Freyre (2009), brasilidade é um modo característico e específico 

de ser do povo brasileiro, resultado da sua história e miscigenação social e cultural. 

Pensando nisto observou-se a possibilidade do desenvolvimento de um estudo dos 

marcadores identitários que caracterizem o Brasil e que possam ser aplicados no 

desenvolvimento de bijuterias femininas. No cenário internacional, a brasilidade é 

reconhecida através das cores e símbolos famosos tais como o Pão de Açúcar, o 

Cristo Redentor e as frutas tropicais, entre outros. Porém os aspectos que 

caracterizam a brasilidade vão muito além desses símbolos, como por exemplo, os 

elementos naturais de origem brasileira como sementes, pedras, cordas, plumas, 

rendas e conchas. Para Rybalowski (2008), o aspecto artesanal do produto 

brasileiro, de que é ou parecer ser feito à mão, persiste como forte apelo para o 

consumidor, uma vez que a produção é industrial, mas com proposta de valor 

diferenciador. 

Com base no cenário descrito, pretende-se estudar a cultura do Brasil com 

o intuito de aplicar matérias primas de origem brasileira e com atributos de 

brasilidade na moda em acessórios femininos, além de distinguir marcadores 

identitários da cultura brasileira, relevantes para a construção de 

imagem/identidade para marca de bijuteria, destinada a mulheres estrangeiras que 

se identificam e apreciam a cultura brasileira. 

 

Da cultura da ornamentação do corpo à joalheria contemporânea 

Os primeiros indícios do homem pré-histórico associados aos seus adornos 

pessoais referem-se às épocas superiores do Paleolítico. Nesta fase, o indivíduo 

começa a perceber a beleza ao seu redor, e cria uma ligação entre o espírito e a 

matéria, que se refletia nos objetos que produzia.   
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Assim, é no espírito que o homem coloca seu estado de felicidade, 

conquista, prazer e os produtos existem para satisfazê-lo. E, por meio da beleza, o 

homem experimenta as realizações do espírito, pela emoção prazerosa que esta lhe 

causa. A estética, pelas teorias cristalizadas pode-se definir também como o lugar 

em que os homens se encontram, superam-se, progridem e convivem, de modo que 

lhes possibilitem encontrar a felicidade (Bisognin, 2006, p.880). 

As primeiras joias encontradas na humanidade são de origem sumeriana. 

Porém, é no Egito onde foram encontradas as joias com maior valor estético. Na 

Grécia, as peças de origem mais antiga provieram dos fenícios, tendo sido 

encontrados colares feitos de placas de ouro com estampas zoomórficas.  

 
“Os sumérios foram os primeiros a deixar registos escritos 
sobre as suas peças de joalharia, descrevendo técnicas de 
produção e a habilidade em trabalhar o ouro, tendo estes 
conhecimentos sido absorvidos por várias civilizações antigas 
entre o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo, da antiga Assíria à 
Babilónia, passando pela antiga Anatólia (atual Turquia), pela 
legendária Tróia, Egito, alcançando as civilizações minoana 
(em Creta) e micénica no território da atual Grécia, chegando 
até aos Etruscos na Itália.” (CARDOSO, 2010, p. 26)  

 
O tema geral da joalheria na Idade Média expressava os ideais de 

cristianismo e do amor idealizado. Segundo Swarbrick (1996), as gemas coloridas, 

especialmente esmeraldas, safiras e pérolas, além do vidro, compunham 

ornamentos com ouro, prata e bronze.  

No século XIX há um aumento do gosto pelo luxo, devido a um período de 

prosperidade, baixos impostos e o surgimento de uma sociedade elitizada resultante 

da Revolução Industrial, em que a produção em série possibilitou o consumo de 

joias de uma parcela maior da população. Conforme Cobertta (2007, p. 29), o 

dinheiro mudou de mãos e com isto aparecem os noveau riche (novos ricos), que 

precisavam demonstrar poder e, portanto, queriam joias poderosas. 

 O século XX é um período marcado pela expansão da gama do que é 

considerada joalheria, em que são utilizados na sua confecção materiais que vão 

além do ouro e das pedras preciosas. Designers famosos e as grandes marcas como 

H.Stern, Cartier e Tiffany, utilizam materiais como cristal, aço escovado, couro, 

titânio, prata e cobre no desenvolvimento das suas peças, o que caracteriza a 

consolidação da joalheria contemporânea. 
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“Durante o século XX, a joia abandonou o privilégio do 
artesanal e o uso exclusivo de materiais nobres e luxuosos e se 
aproximou de “ligações perigosas” com consequências muito 
interessantes. A inserção de “materiais vulgares” na esfera 
simbólica do luxo confundiu e contaminou os limites entre o 
valorizado e o desvalorizado, o que resultou em uma mudança 
deliberada na consolidação das hierarquias do bom gosto e da 
preciosidade”. (ANNICCHIARICO; CAPPELLIERI; 
ROMANELLI, 2004, p. 7) 

 

Com a Primeira Guerra Mundial, diversas transformações ocorreram nos 

campos das artes, moda e design. Neste período, o desenho industrial possibilita 

refinamento estético capaz de resistir à produção industrial em série. Graças à 

inauguração da Bauhaus, escola alemã de arquitetura e design, concebeu-se o 

raciocínio da estética funcional dos objetos. Porém, o pensamento modernista 

discordava que “a capacidade de evocar ideias também faz parte de qualquer 

proposta de design: ou seja, as funções de um objeto não podem ser reduzidas 

apenas ao seu funcionamento” (Cardoso, 2004 p. 131). E assim, a produção dos 

artigos de moda e, consequentemente, a joalheria contemporânea, evoluíram 

simultaneamente com o design. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um período de escassez de 

metais e pedras preciosas, acontecimento que dá origem ao design das peças que 

imitavam as joias produzidas com metais não preciosos, e assim surgem as 

bijuterias (Gola, 2008). A utilização do design no desenvolvimento das bijuterias 

recebeu forte influência de Chanel, que adotou a ornamentação do corpo com peças 

não preciosas com “um desenho novo que era sinônimo de atitude e de estilo da 

mulher moderna” (Pullée, 1990, p. 48). Naquele momento, a sociedade enfrentava 

um período de mudanças sociais, e as tendências de moda estavam voltadas a um 

público mais jovem. É a partir desse período que começam a surgir peças em que o 

seu valor é atribuído ao design, e também aparecem na sua produção elementos 

como madeira, papel e polímeros. Ainda no período pós-guerra, pode-se perceber 

que a presença de avanços tecnológicos bem como dos meios de comunicação, que 

desencadeou uma aceleração no consumo de bens. A manifestação da joalheria 

contemporânea surge como uma tendência que permite espaço para a 

experimentação de diferentes materiais e para a criação livre, efetiva e sem 

preconceitos de produtos (Faggiani, 2006). 

Ao analisar os caminhos tomados pela ornamentação, design de joias e 

bijuterias, derivam-se inúmeros processos que são conciliados pelo mercado, bem 
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como pelo desejo do ser humano de diferenciação dos demais indivíduos dentro do 

contexto de contemporaneidade. O que nos mostra que a gama de materiais que 

podem ser utilizados no desenvolvimento de peças de joalheria contemporânea 

cresce cada vez mais. 

É preciso certa ponderação ao definir o que é uma joia contemporânea ou 

uma bijuteria, visto que a joalheria contemporânea está associada a um metal 

precioso junto de outros tipos de materiais, e a bijuteria é criada através de 

materiais não nobres. 

 

Moda e consumo no contexto dos acessórios 

Muito além do vestuário, a moda atualmente possui um envolvimento cada 

vez maior com os mais diversos produtos do mercado. Conforme Braga (2005), a 

moda é a representação da cultura de um povo ou de uma época. Em busca de se 

reunir em grupos através de suas semelhanças, os seres humanos encontram no 

consumo de moda uma forma de identificação.  

 

“No passado o conceito de moda era associado apenas ao 
vestuário, principalmente nas áreas mais especializadas do 
segmento feminino de roupas. Na última década, entretanto, o 
conceito de moda vem se expandindo, ícones da moda estão 
presentes em vários outros segmentos do mercado, como: 
perfumes, óculos, acessórios, celulares, cadernos, artigos de 
higiene, louças, eletrônicos, etc”. (COBRA, 2007, P. 11)  

 

A história da ornamentação do corpo é tão antiga que o seu uso precede a 

história da vestimenta. Os registros do hábito de se usar a joia são de 

aproximadamente há 7 mil anos, quando ainda se utilizavam adornos feitos de 

sementes e conchas. Desde os primórdios das civilizações, as joias simbolizam 

status e poder.  

 

“O homem desde o início de sua existência, produz elementos 
artísticos associados a ornamentos - joias -, revelando assim 
sua criatividade, representando os símbolos de cada época e 
colocando em destaque a dimensão estética do mundo material, 
ou mesmo das formas naturais.” (GOLA, 2008, P.7) 

 

A representação estética e a preocupação dos indivíduos com a aparência 

tem como propósito impressionar, fascinar, surpreender e até mesmo comunicar 

qualquer manifestação sensorial. Muito além de um simples ornamento, a joia 
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carrega e comunica um significado cultural. Remete a símbolos de status e de 

posição social, completando a construção da imagem individual.  O fato de um 

objeto milenar como a joia estar hoje mais complexa, o que é evidenciado pela 

atual diversidade de suas possibilidades, é reflexo da fluidez da sociedade pós-

industrial (Bauman, 2001).  

A produção em massa contribuiu para a dimensão simbólica da joia. Ao se 

individualizar numa sociedade com produtos produzidos em série, houve uma 

valorização da exclusividade e expressividade na concepção de uma joia única que 

diferenciasse o consumidor do século XX. Atualmente a joia não está somente 

relacionada ao status e ao seu próprio valor intrínseco. As suas formas de uso estão 

democratizadas. A gama de materiais usados para a sua fabricação está em 

constante expansão.  

 
“As preferências distintivas por sempre novos estilos de 
consumo e a invocação técnica capaz de produzi-los são, nesse 
sentido, concebidas como fatores de “libertação da 
individualidade” e de diferença cultural. Assim, os critérios de 
libertação do indivíduo e de sua identidade são constituídos 
graças às benesses do mercado. É a partir dele de sua atual 
capacidade produtiva diversificada que, enfim, o homem 
também se diversifica”. (SEVERIANNO, 2001 P. 92) 

 

O consumo está ligado a uma série de fatores que fazem o comportamento 

do consumidor tornar-se cada vez mais individual. Porém, este comportamento não 

está relacionado ao produto em si, e sim ao ato de consumir. A partir do momento 

em que o indivíduo começa a consumir determinado produto é que ele desenvolve 

sua identidade. A padronização agora se encontra na atitude de consumir 

freneticamente para tornar-se um indivíduo. Em paralelo a isto, existe a 

necessidade incessante dos seres humanos pertencerem a grupos sociais, e, 

consequentemente, esses indivíduos adotam o comportamento do grupo em que 

estão inseridos. Entretanto, sua contribuição como indivíduo para o grupo social 

acontece de forma exclusiva devido à sua liberdade de escolha, em que ele 

colabora com os traços da sua própria identidade. 

Além dos acessórios serem utilizados pelos indivíduos como inserção num 

determinado grupo social, também são utilizados com o intuito de melhorar o 

visual das vestimentas ou caracterizar um estilo. Para que isto aconteça, os 

acessórios estão cada vez mais diversificados devido à extensa gama de materiais 

utilizados no seu desenvolvimento. Do couro e conchas aos metais e pedras 
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preciosas, o consumidor encontra nos acessórios um universo de possibilidades 

para a construção da sua imagem. Os acessórios são vistos como objetos que 

transmitem os valores de quem o usa, assim como retratam o estilo de cada um.  

De acordo com o que é visto na joalheria contemporânea, pode-se afirmar 

que os acessórios transmitem conceitos e são mais valorizados enquanto exclusivos 

ou quando possuem algum atributo de diferenciação. Como o próprio nome já diz, 

os acessórios exclusivos são as peças únicas, e que não serão reproduzidas. Já os 

atributos de diferenciação aplicados aos acessórios de moda envolvem questões 

relacionadas a materiais e design e apelo de consumo. 

 

A brasilidade aplicada na joalheria/bijuteria  

A descoberta da América por Colombo em 1492 e, posteriormente, o 

descobrimento do Brasil por Cabral afetou o comércio de gemas ocidental. Grandes 

riquezas foram encontradas em terras sul americanas como esmeraldas, ouro e 

prata. 

Em chegada à nova terra, os portugueses encontraram índios que 

adornavam seus corpos com penas coloridas, sementes e ossos de animais. Durante 

o século XVI, as joias usadas no Brasil por mulheres e homens eram raras e as 

poucas que já existiam, seguiam a moda vinda da Europa. Não havia tradição da 

ourivesaria no país, todas as peças encontradas no Brasil vinham de fora.  

 
“As culturas indígenas mostram-se identificáveis nos vários 
objectos encontrados, nas tradições e nos adornos usados em 
rituais e cerimonias (alguns preservados até nossos dias), 
demonstrando grande sensibilidade, particularmente no uso das 
cores”. (GOLA, 2008, P.78) 

 

A consciência de uma identidade brasileira surgiu com maior impacto a 

partir da Semana de Arte Moderna em 1922. Esse movimento despertava uma 

linguagem nacionalista no país, com temas relacionados com os índios e as 

tradições nacionais com o intuito de valorizar a cultura brasileira. 

 

“Com toda sua complexidade e diferenciação ideológica, o 
movimento modernista que surge com a Semana de 1922 
representa um divisor de águas nesse processo: por um lado 
significa a reatualização do Brasil em relação aos movimentos 
culturais e artísticos que estavam ocorrendo no exterior, e por 
outro, implica também buscar as raízes nacionais, valorizando 
o que haveria de mais autêntico no Brasil”. (OLIVEN, 2001) 
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Desde o século XX até os dias de hoje a criação de uma joia se mostra em 

transformação visto que a quantidade de ouro nas peças já não é o seu valor 

principal, e também leva-se em consideração o próprio design das peças e seus 

conceitos. Kotler (1998) afirma que design significa a forma mais potente para 

diferenciar e posicionar os produtos e serviços de uma empresa.  

Tendência mundial nas últimas décadas, a arte da joalharia brasileira vem 

se adaptando a uma clientela interessada em peças de qualidade e design 

diferenciado. Pedrosa (2005) considera que as joias brasileiras já são identificadas 

no mercado consumidor estrangeiro pelo traço jovem e leve, pela paleta de cores e 

pela beleza das peças.  

País das cores, da dança, do futebol, do clima tropical, das riquezas 

naturais e das misturas raciais, o Brasil vem construindo uma identidade nacional 

através de elementos que começam a ser reconhecidos internacionalmente. Sodré 

(2010, p. 326) ressalta no discurso do ex-presidente do Brasil Fernando Henrique 

Cardoso na abertura das comemorações dos cinco séculos de existência do Brasil: 

“Somos talvez a maior nação multirracial e multicultural do mundo ocidental, 

senão em número de habitantes, na capacidade integradora da civilização que 

fundamos. Essa diversidade e sua mestiçagem constituem a marca do nosso povo, 

orgulho do nosso país, o emblema que sustentamos no pórtico do século”.  No caso 

deste estudo, a identidade brasileira terá enfoque no campo da moda, especialmente 

voltada às bijuterias, indo além dos estereótipos encontrados no país. Para Leal 

(2002, p. 50) “temos uma das maiores biodiversidades do planeta, temos matérias-

primas naturais belíssimas e únicas, que se bem usadas, se tornam enormes 

vantagens competitivas”. Atualmente o Brasil está em evidência no cenário 

internacional por ser uma economia que está em constante crescimento e isto tem 

mudado a imagem do país perante o mundo. Morace (2009) reitera que o Brasil 

possui valores que são reconhecidos mundialmente e que podem gerar grande 

oportunidade ao país no momento em que possam ser revelados através de 

produtos. 

Assim, surge o conceito de brasilidade que busca uma definição sobre o 

que é a identidade brasileira. Freyre (2009) afirma que brasilidade é um modo 

característico e específico de ser do povo brasileiro, resultado da sua história e 

miscigenação social e cultural. Nesse contexto, fazem parte da concepção de 
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identidade brasileira temas como a natureza, aspectos culturais, sociais e 

econômicos.  

No campo da moda aplicada aos acessórios, pode-se observar a marca de 

sandálias Havaianas, marca brasileira com maior reconhecimento internacional, 

cujos produtos estão de acordo com conceitos de identidade Brasileira. As 

sandálias Havaianas (figura 1) são as sandálias mais conhecidas no Brasil por todas 

as classes sociais e, além disso, a marca também é reconhecida no mundo como 

“made in Brazil”. 

 
Figura 1: Sandálias Havaianas Edição Especial Carnaval 2014. 

Fonte: Harper`s Bazaar Brasil 

 

Encontradas em mais de 60 países, as sandálias Havaianas retratam 

aspectos culturais do estilo de vida do povo brasileiro através do seu design 

descontraído, condizente com o clima tropical que abrange o país, as cores intensas 

e alegres. De acordo com Avelar (2009), o conceito de brasilidade na moda pode 

agregar aspectos de originalidade do produto, através de tecidos, formas, cores, 

volumes e a justaposição de todos esses elementos. 

Ao aprofundar os conceitos de brasilidade aplicados às bijuterias toma-se 

como exemplo o designer João Sebastião que interpretou em suas peças (figura 2) a 

concepção de identidade brasileira. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, João 

Sebastião utiliza em suas peças a mistura de materiais, cores e movimentos 

folclóricos. A sua coleção “Brasileiríssima” foi inspirada nas coloridas araras e 

tucanos brasileiros, que tem como principal referência as cores da bandeira 

brasileira e que faz referência à Copa do Mundo de 2014, que será realizada no 

Brasil. As peças são produzidas em metal esmaltado, com banho de ouro e retratam 

a fauna e a flora brasileira. 
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Figura 2: Coleção “Brasileiríssima” de João Sebastião 

Fonte: Website do Designer 

 

Na coleção “Pantanal” (figura 3), o designer João Sebastião, lança uma 

linha artesanal em que enaltece as suas raízes mato-grossenses, explorando 

novamente a fauna e a flora nacional através das cores vibrantes, dos pássaros e 

flores presentes nas peças da coleção. 

 

 
Figura 3: Coleção “Pantanal” de João Sebastião 

Fonte: Website do Designer 

 

Dentro do conceito de brasilidade em bijuterias também temos como 

exemplo a Sobral Design, empresa brasileira que desenvolve joias e outros objetos 

com resina de poliéster. A empresa já esteve presente em eventos de moda 

internacional, como o Paris Fashion Week, e suas peças já foram utilizadas por 

celebridades internacionais. Na coleção Rio + Design, inspirada nos encantos do 

Rio de Janeiro, apresenta muitas cores nas suas criações, assim como retrata 

paisagens e monumentos como o calçadão de Copacabana, o Pão de Açúcar e o 

Cristo Redentor (figura 4). 
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Figura 4: Coleção “Rio + Design” de R Sobral 

Fonte: Website da empresa 
 

Considerações finais 

Em busca de se diferenciar entre os demais, os indivíduos buscam maneiras 

de se destacar dentro dos grupos dos quais fazem parte. Uma das maneiras de se 

atingir esse objetivo é através da ornamentação do corpo. Desde o início do século 

XX houve um crescimento considerável da gama de materiais que podem ser 

utilizados no desenvolvimento de peças de joalheria contemporânea. 

Na cultura brasileira voltada à moda, é comum haver a valorização do que 

é lançado nos grandes centros de moda na Europa. Porém, um país com as riquezas 

naturais e culturais como o Brasil possui muitas características peculiares que 

merecem ser estudadas. O artesanato de moda brasileira reflete a acentuada 

miscigenação cultural presente no país. A hibridização das culturas europeia, negra 

e indígena ocorrente no país, associadas à moda e ao artesanato, transformam-se 

em artigos sofisticados, exclusivos e originais. 

Os marcadores identitários brasileiros aplicados nos acessórios tornam-se 

diferenciais competitivos, e algumas marcas brasileiras já assimilaram a 

importância de um design diferenciado em suas peças, estando com isso, aptas a 

competir no âmbito internacional. Ao observar a extensão territorial brasileira bem 

como as diversas influências culturais recebidas durante a sua colonização, existem 

inúmeros atributos de brasilidade que podem ser aplicados no desenvolvimento da 

identidade de uma marca de bijuterias brasileira.  
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