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Resumen en español 

El Museu da Indumentaria e da Moda (MIMo) es un museo digital, creado en 2012 en São Paulo 

(SP-Brasil), que investiga la historia de la indumentaria y de la moda brasileña. En este trabajo, 

presentaremos nuestras consideraciones sobre las prácticas expositivas del museo en la 

exposición llamada "Momentos Inesquecíveis", con el objetivo de averiguar las propuestas de 

construcción de versiones de la historia de la moda desde relatos personales y fotografías de 

familia. La exposición, también creada en el año 2012, presenta historias de distintas personas 

sobre sus ropas y acontecimientos biográficos, situando la moda como un fenómeno social, 

asociada a los usos y apropiaciones que las personas hacen de los bienes de consumo. En la 

exposición, esas historias son articuladas con fotografías de familia (que fueron seleccionadas del 
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Acervo "Imagens Fotográficas"), con dibujos y con textos escritos por especialistas vinculadas/os 

al museo. Para realizar ese estudio establecemos el recorte temporal de 2012 hasta 2016, lo que 

resultó en la sistematización de 18 historias y en 3 historias analizadas. La crítica a las imágenes y 

textos fue pautada por los estudios de la cultura material y visual y por el concepto de 

intertextualidad (Mauad, 2001, 2005), que nos orientó a identificar diálogos entre los contenidos 

de los documentos y sus temas - lo que resultó en un sumario de temas, tales como la descripción 

del evento retratado, su localización espacial y temporal, la identificación del origen familiar, 

informaciones sobre la creación y producción del traje, así como las relaciones con los estilos de 

moda vigentes y las prescripciones de comportamiento; y los significados simbólicos y afectivos 

atribuidos a la indumentaria. Desde el análisis, notamos que existen articulaciones entre las 

distintas camadas de información presentes en las historias que, a veces refuerzan las memorias 

acerca de los eventos, o las ponen invisibles, o las tensionan y/o las complementan con 

informaciones que reflejan las narraciones canónicas acerca de la historia de la moda. Como 

resultado, consideramos que la exposición "Momentos Inesquecíveis" nos convoca a percibir los 

diferentes ámbitos que constituyen la moda, y la historiografía de la moda, como un fenómeno 

social. También nos ha permitido problematizar que los relatos personales nos ponen en contacto 

con memorias y afectos, contribuyendo a comprender la idea de que los artefactos nos 

constituyen y forman parte indispensable de nuestras trayectorias de vida (Miller, 2013). Además, 

esta exposición sirve como un espacio para la discusión y la crítica acerca de la producción de la 

historia de la moda, en la medida que expone aspectos culturales, sociales, políticos, simbólicos, 

afectivos y estéticos creados y/o mediados por los artefactos en la cotidianidad de las personas. 

 

Resumen 

O Museu da Indumentária e da Moda (MIMo) é um museu digital, criado em 2012, que investiga 

a história da indumentária e da moda brasileira. Neste trabalho, apresentaremos considerações 

sobre as práticas expositivas do museu na mostra "Momentos Inesquecíveis", tendo como 

objetivo investigar as propostas de construção de versões da história da moda a partir de relatos 

pessoais e fotografias de família. A mostra, também criada em 2012, apresenta histórias de 

diferentes pessoas sobre determinadas roupas e eventos biográficos, colocando a moda como um 

fenômeno social, ligada aos usos e apropriações que as pessoas fazem dos bens de consumo. Na 

exposição, essas histórias pessoais são articuladas com fotografias de família (que foram 

selecionadas do Acervo "Imagens Fotográficas"), croquis e textos escritos por especialistas 

vinculadas/os ao MIMo. Para realizar o estudo estabelecemos o recorte temporal de 2012 a 2016, 
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que resultou na sistematização de 18 histórias e na análise de 3 histórias. A crítica aos 

documentos imagéticos e textuais foi pautada pelos estudos da cultura material e visual e pelo 

conceito de intertextualidade (MAUAD, 2001; 2005), que nos orientou a identificar diálogos entre 

os conteúdos dos documentos e seus temas - resultando em um sumário de temas, tais como a 

descrição do evento retratado, sua localização espacial e temporal, a identificação da origem 

familiar; informações sobre a criação e produção da vestimenta, bem como de relações com 

estilos de moda vigentes e prescrições de comportamento; e significados simbólicos e afetivos 

atribuídos a indumentária. A partir das análises, notamos que existem articulações entre as 

diferentes camadas de informação presentes nas histórias que, ora reforçam as memórias sobre 

os eventos, ora as invisibilizam, tensionam e/ou as complementam com informações que refletem 

as narrativas canônicas sobre a história da moda. Como resultado, consideramos que a exposição 

"Momentos Inesquecíveis" convoca-nos a notar os diferentes âmbitos que constituem a moda, e a 

historiografia da moda, como um fenômeno social. Também permitiu problematizar que os 

relatos pessoais nos colocam em contato com as memórias e os afetos, contribuindo para 

apreendermos a ideia de que os artefatos nos constituem e são parte indispensável de nossas 

trajetórias de vida (MILLER, 2013). Ademais, esta exposição constitui-se como um espaço para a 

discussão e crítica sobre a produção da história da moda, na medida em que expõe aspectos 

culturais, sociais, políticos, simbólicos, afetivos e estéticos criados e/ou mediados pelos artefatos 

no cotidiano das pessoas. 

 

 

A exposição “Momentos Inesquecíveis” 3 

O Museu da Indumentária e da Moda (MIMo) é um museu virtual brasileiro que foi criado em 

2012 com o objetivo de divulgar pesquisas sobre a história da indumentária a partir da 

perspectiva da Moda (Márcia Merlo, entrevista, 2015)4. Suas investigações estão fundamentadas 

pela ideia de que a Moda é um fenômeno social relacionado à produção, aos usos e às 

                                                           
3
 O artigo apresenta uma parte dos resultados da pesquisa de doutoramento de Anna L. S. A. Vörös, 

orientada por Ronaldo de Oliveira Corrêa, que está sendo realizada no Programa de Pós-graduação em 
Design da Universidade Federal do Paraná – PPGDesign UFPR. 

4
 A partir de Rosali Henriques (2004), compreendemos o termo museu digital como sinônimo de museu 

virtual, e esta caracterização está ligada a dois motivos: primeiro porque não há um espaço físico do museu 
que possa ser visitado por seu público e porque as suas ações de comunicação são realizadas em uma 
plataforma digital, acessada por meio do endereço: <http://www.mimo.org.br>. Além disso, vale observar 
que o MIMo é vinculado ao grupo de pesquisa “Museu da Indumentária e da Moda: pesquisa e 
desenvolvimento de um museu digital”. Desse modo, compreendemos que ele também atua como um 
espaço para a divulgação do trabalho do grupo de pesquisa (Márcia Merlo, entrevista, 2015). 
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apropriações que as pessoas fazem dos bens de consumo. Elas abrangem o estudo da produção, 

da circulação e do consumo da indumentária no território brasileiro, entre os séculos XX e XXI, e 

são apresentadas ao público em website por meio de documentos textuais e imagéticos 

(fotografias, desenhos, croquis e vídeos), digitais ou digitalizados.  

Como se trata de um museu, as ações do MIMo envolvem a preservação de artefatos e/ou 

documentos, a pesquisa e a comunicação (educação e exposição) sobre seus temas de interesse. 

Neste artigo, apresentamos considerações sobre uma de suas ações de comunicação, a 

exposição “Momentos Inesquecíveis”. O foco desse estudo foi a curadoria e a expografia 

envolvidas na sua realização.  

A exposição “Momentos Inesquecíveis” foi criada em 2012 e continua sendo exibida até o 

presente momento. Ela expõe o resultado da seleção e do tratamento de fotografias do “Acervo 

Imagens Fotográficas” do MIMo, pela curadora da mostra, pelas pessoas que cederam as 

fotografias e por especialistas. Ao todo são 19 “histórias desveladas” que narram sobre eventos 

biográficos e trajes que foram registrados nas fotografias selecionadas. Além disso, as histórias 

também apresentam uma análise, realizada por especialistas, sobre a relação entre o evento, o 

traje e o contexto sociocultural de produção, circulação e consumo da época retratada. 

Nosso recorte de estudo considera o período entre 2012 e 2015. Este período é composto por 18 

“histórias desveladas”, que apresentam eventos ocorridos entre 1920 e os anos 2000, em 18 

cidades diferentes, localizadas em 5 estados brasileiros; sendo que a maioria das histórias (11) 

são de cidades do interior de São Paulo -SP) (Figura 1). 

 

Figura 1: Levantamento quantitativo das histórias desveladas. 
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Durante a coleta, constatamos que cada história desvelada é composta por três tipos de 

documentos: a) imagens, que são as fotografias do “Acervo Imagens Fotográficas”, bem como 

croquis de confecção e imagens de divulgação que aparecem em algumas histórias5; b) 

depoimentos escritos, que são os textos constituídos pelos relatos da/os cedentes das fotografias 

sobre os eventos e trajes nelas registrados; c) textos de análise, que foram escritos por 

especialistas com o intuito de relacionar o conteúdo das fotografias e dos relatos com o contexto 

sociocultural e histórico da produção, circulação e consumo da indumentária retratada, 

enfatizando o viés da História da Moda. 

Para realizar uma análise sobre o que as “histórias desveladas” apresentam, selecionamos 3 

histórias conforme os seguintes critérios: a) a recorrência de eventos ocorridos em cidades do 

interior do país; b) as pessoas que cederam as fotografias serem diferentes das/os especialistas; 

c) as pessoas que cederam não têm relação de parentesco com as/os especialistas. As histórias 

selecionadas são: “Outros tempos...”; “Um passeio entre o sagrado e o profano com a Família 

Brandão”; “Uma moça feliz com um vestido de noiva incrível, em uma cidade no interior de São 

Paulo”. 

Como investigamos as práticas expositivas do MIMo? 

As práticas expositivas de um museu envolvem, basicamente, os procedimentos de curadoria, 

expografia e de mediação educativa. Para investigar as práticas expositivas do MIMo na 

exposição “Momentos Inesquecíveis”, estabelecemos um estudo dos procedimentos de 

curadoria e expografia nela envolvidos. Nosso foco foi problematizar o modo como são 

construídas versões sobre a história da moda na exposição. Portanto, não abordamos as práticas 

educativas e os aspectos de visitação da mostra. 

Em termos gerais, podemos compreender que a curadoria de uma exposição envolve a definição 

de um tema e o modo como será abordado. Esse processo envolve a participação de um/a 

curador/a e, em vários casos, de uma equipe que realizará investigações para selecionar o tema e 

os artefatos que irão compor a mostra. Estes artefatos podem ser selecionados dos acervos do 

museu e/ou de coleções e acervos particulares ou de outras instituições (Desvallées & Mairesse, 

2013). 

A curadoria da exposição “Momentos Inesquecíveis” foi composta por três etapas: 1) a seleção 

das fotografias do “Acervo Imagens Fotográficas”; 2) o tratamento das fotografias, que diz 

                                                           
5
 Entendemos como imagens de divulgação as fotografias que foram incluídas, a pedido das/os 

especialistas nos textos de análise, de modo a complementar os conteúdos escritos. Identificamos que 
essas fotografias são provenientes de materiais publicitários e/ou de divulgação, tais como revistas, 
websites, etc.  
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respeito ao relato pessoal sobre as fotografias, feito pelas pessoas que as cederam ao museu. 

Esses relatos são registrados em texto escrito; 3) a “análise” dos conteúdos obtidos, que 

configura a interpretação de especialistas do tema da história da moda sobre a fotografia e do 

relato pessoal. Essas análises visam estabelecer relações entre as fotografias e os relatos com o 

contexto sociocultural e histórico da produção, circulação e consumo da indumentária retratada, 

enfatizando o viés da História da Moda.  

A expografia, de modo geral, consiste no projeto e execução da organização dos elementos que 

compõem a exposição visando sua visitação. O projeto da expografia envolve o estudo do espaço 

onde será realizada a exposição, dos recursos materiais disponíveis para a sua montagem e do 

melhor modo de expressar as ideias presentes na narrativa da exposição.  

Envolve também o projeto de um percurso de visitação de modo a conduzir a compreensão da 

narrativa pré-estabelecida para a exposição. Embora possa parecer que na internet as pessoas 

podem percorrer uma exposição livremente, há uma série de escolhas e limitações que 

configuram sua montagem e exibição (Dallari, 2008). O tratamento dos artefatos que são 

exibidos e o modo como são exibidos conduzem a montagem e, a própria formulação da 

plataforma digital do MIMo reflete escolhas de organização dos conteúdos apresentados. 

Por se tratar de uma exposição apresentada em um website, composta por imagens e textos 

digitais, a expografia da mostra “Momentos Inesquecíveis” consistiu na composição visual e 

ordenação da apresentação das três partes que compõem a “história desvelada” no website do 

MIMo. A composição visual segue o layout padrão do website.  
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Figura 2: No lado esquerdo, fragmento da história “Outros Tempos..." e no lado direito: esquema da 
estrutura conceitual e formal das “histórias desveladas” da exposição “Momentos Inesquecíveis. Fonte: 
Anna Vörös, 2017. A história completa está disponível em:<http://mimo.org.br/historias-
desveladas/familia-magalhaes-1927>. Acesso em 17/04/2017 

Como pode ser observado na Figura 2, cada “história desvelada” é composta por documentos 

da/o cedente (fotografias de família, depoimento e croquis de confecção) e por documentos 

da/o especialista (texto escrito, imagens de apoio e ficha técnica). Essa estrutura geral tem 

variações na quantidade das fotografias e do tamanho dos textos. Pode haver ainda a inserção de 

croquis de confecção e imagens de apoio. No entanto, todas as histórias do conjunto estudado 

são compostas por imagens e textos.  

Para realizar a crítica aos documentos imagéticos (fotografias do acervo, as fotografias de 

divulgação e os croquis) e dos documentos textuais (depoimentos e os textos de especialistas) 

nos pautamos pelo princípio da intertextualidade (Mauad, 2001; 2005). Segundo Mauad (1990; 

2001; 2005), a intertextualidade é um princípio que considera a existência de uma relação de 

comunicação entre imagens e palavras. Para a historiadora, elas são formas comunicativas, 

autônomas, que se "entrecruzam na construção da textualidade de uma época" (Mauad, 2001, 

p.60). A textualidade, por sua vez, se refere ao conjunto de textos que compõem o universo de 

produção de sentido social de uma época, e abrange os sistemas de comunicação baseados em 

palavras, quanto as atitudes, os gestos e os movimentos, os objetos, as instituições etc. (MAUAD, 

1990). Para a autora, por meio do estudo da textualidade de uma época é possível se 

compreender os modos de ser e agir segundo seus contextos e momentos históricos, “[...] à 

medida que os textos históricos não são autônomos, necessitam de outros para sua 

interpretação [...]” (MAUAD, 2005, p.143). Desse modo, propõe a intertextualidade como uma 
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estratégia de análise que favorece diálogos entre os textos verbais e não-verbais a fim de se 

compreender suas narrativas e seus significados em um determinado contexto cultural e 

histórico.  

No caso desse estudo, compreendemos que cada “história desvelada” é composta por textos 

verbais, que são os depoimentos e os textos de especialistas; e por textos não-verbais, que são as 

fotografias do acervo, as fotografias de divulgação e os croquis de confecção. Portanto, optamos 

por operar a intertextualidade entre os textos a fim de compreender os significados articulados 

em cada história. Além disso, entendemos que cada “história desvelada” guarda uma relação 

com o conjunto de histórias, pois juntas formam a narrativa da exposição. Sendo assim, 

estabelecemos uma intertextualidade entre as 18 histórias para compreender o modo como foi 

constituída a narrativa da exposição e as estratégias de edição promovidas pela curadoria da 

mostra. 

Quais foram os resultados? 

As exposições realizadas pelos museus e nos museus são eventos que articulam convenções 

visuais e espaciais na organização de objetos com a finalidade de produzir um sentido e 

comunicar mensagens (Meneses, 2013). Para Francisco Régis Lopes Ramos (2004, p.20), 

"qualquer exposição é, necessariamente, um ato comunicativo" e os museus são, por sua vez, 

instituições argumentativas que educam por meio das exposições. Esta fundamentação serve 

também para refletirmos sobre as exposições de indumentária e dos procedimentos envolvidos 

na sua realização. 

A partir das análises sobre a narrativa da exposição presente no conjunto de 18 histórias e na 

análise do conteúdo das 3 histórias selecionadas, notamos que as práticas expositivas resultam 

num tratamento dos documentos, um sumário de temas e um formato de apresentação visual, 

que estão inter-relacionados. 

A partir dos estudos da cultura visual, é possível compreender que existe um procedimento que 

orienta a apresentação das fotografias com textos. O uso de títulos, subtítulos, legendas, 

depoimentos escritos e análises escritas, proporcionam o estabelecimento de relações entre as 

imagens e as informações escritas. Tal procedimento explicita uma intenção de orientar a 

interpretação dos conteúdos das fotografias. Isto se observa a partir da reflexão sobre o contexto 

de circulação dessas fotografias, a exposição. Visto que elas foram retiradas de coleções e álbuns 

de família e foram digitalizadas, as fotografias se distanciam do contexto onde foram produzidas 

e pelos quais circulavam anteriormente. Ao relacioná-las com textos constrói-se uma narrativa 
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para cada história e para a exposição (que, inclusive será lida e interpretada posteriormente pelo 

público do museu e a partir de seu website). 

No estudo das narrativas, também pudemos inferir que os documentos (fotografias, 

depoimentos e textos das/os especialistas) abordam a história da indumentária por diferentes 

pontos de vista. As fotografias do acervo apresentam registros de acontecimentos específicos 

(como, por exemplo, viagens, casamentos e formaturas) e foram retiradas de coleções ou álbuns 

de família6. A interpretação de seus conteúdos é expressa pelas/os cedentes das fotografias e 

dizem respeito aos eventos e às experiências com o(s) traje(s) registrados. Por outro lado, o 

conteúdo do texto das/os especialistas apresenta uma argumentação teórica sobre a história da 

indumentária pautada pelos elementos das fotografias e no que foi explicitado nos depoimentos. 

Observamos também que há nos textos uma estratégia de se relacionar as narrativas pessoais 

com as narrativas canônicas da História da Moda.  

As narrativas canônicas da História da Moda podem ser compreendidas pelo conjunto de 

narrativas históricas que se sobressaem em livros, em exposições e em pesquisas sobre a História 

da Moda (CAMPI, 2013). Isabel Campi (2013) destaca que os primeiros debates sobre a 

historiografia do Design e da Moda procuravam refletir sobre os cânones que as orientavam e o 

modo como as narrativas foram construídas: de modo linear, partindo de um ponto e seguindo 

para frente (ideia de progresso), generalizante, eurocêntrica e generificada. Na História do 

Design e da Moda, observou-se também a proeminência da descrição dos artefatos, em especial 

de seus atributos estético-formais. 

Essas características puderam ser verificadas no modo como as/os especialistas criaram suas 

narrativas. Especialmente quando visam unir o conteúdo das imagens e dos depoimentos com os 

modelos e "estilos de se vestir" proeminentes nas décadas retratadas. E, ainda, pela citação de 

informações acerca da produção de indumentária, tais como os materiais empregados na 

fabricação das roupas, as técnicas de fabricação, suas modelagens, tipos de costura e 

aviamentos, entre outros.  

No entanto, a construção da exposição demonstra a adesão a outros cânones históricos, porque 

ela é construída com as imagens - não compõem imagens para simplesmente ilustrá-la. E, além 

disso, articula as narrativas presentes na exposição com as informações sobre os trajes com as 

práticas culturais. Portanto, se distancia da ideia de usar a imagem como referência para 

descrever as mudanças na estética dos objetos. 

                                                           
6
 Vale dizer que os álbuns por si só compõem uma narrativa biográfica de uma família (SILVA, 2008). 
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Os diferentes pontos de vista também podem ser vistos como camadas de informação sobre um 

mesmo assunto. Essa ideia de camada foi útil para notarmos que haviam relações entre elas, o 

formato das histórias e sua disposição no espaço. Para identificar essas relações, procuramos 

sintetizar os conteúdos de cada camada em temas. O resultado foi um sumário de temas, tais 

como a descrição do evento retratado, sua localização espacial e temporal, a identificação da 

origem familiar; informações sobre a criação e a produção da vestimenta, bem como de relações 

com estilos de moda vigentes e prescrições de comportamento; e significados simbólicos e 

afetivos atribuídos a indumentária.  

Os temas serviram como marcadores para verificar se eles eram enfatizados, excluídos, 

repetidos, ignorados ou se outros temas apareciam em uma só camada. Também observamos 

que esses recursos podiam ser articulados com os recursos de composição visual como, por 

exemplo, a existência de títulos e o tamanho de suas letras, o tamanho, a posição e a direção dos 

textos no espaço compositivo bem como os mesmos atributos das fotografias, a relação da 

posição dos textos com as fotografias e a comparação entre o tamanho dos textos com as 

fotografias, em cada parte da história e na comparação entre as duas partes7. Por fim, 

concordamos com Vânia Carneiro de Carvalho (2011) que as articulações entre os temas ora 

reforçavam as memórias sobre os eventos, ora as invisibilizam, tensionam e/ou as 

complementam com informações que refletem as narrativas canônicas sobre a história da moda.  

Considerações finais 

Em seu trabalho sobre exposições de vestuário e Moda, Valerie Steele (2008) examinou aspectos 

da curadoria e expografia historicamente constituídos e praticados em diferentes museus. 

Segundo a autora, as convenções visuais e espaciais que orientam as exposições dependem do 

referencial teórico adotado pelo museu e da temática a ser abordada. Nesse sentido, seus 

resultados mostram que existem duas abordagens proeminentes para a realização das 

exposições, ligadas a referenciais teóricos específicos.  

A primeira diz respeito a abordagem sustentada pela perspectiva teórica dos museus de História 

e de Antropologia, nos quais o vestuário é entendido e exibido como um artefato cultural, 

resultante de uma produção localizada histórica e geograficamente. A segunda abordagem 

prevalece nos museus de Arte tradicionais, nos quais a ênfase está na exibição do objeto isolado, 

privilegiando a perspectiva do especialista. No entanto, a autora observa que a "nova história da 

                                                           
7
 Nesse ponto, vale comentar que a própria plataforma do museu é também um artefato que deve ser 

considerado como um texto, pois exibe uma série de narrativas, em forma de imagens e textos. Estas 
foram organizadas e editadas conforme um desejo de comunicação do museu, alinhado aos seus objetivos 
institucionais. 
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arte" (the new art history) está influenciando a "nova história da moda" ("new" fashion history) e 

estabelecendo uma perspectiva que aborda os objetos e seus significados culturais em relação às 

práticas sociais nas quais estão inseridos. 

Lou Taylor (2002), por sua vez, identifica as duas abordagens como: uma centrada no artefato 

(artefact-based aproach) e a outra baseada na história social econômica, nos estudos da cultura 

material e nos estudos culturais. Compreendemos que o MIMo se enquadra nessa categoria, pois 

sua auto definição apresenta o seguinte:  

O Museu da Indumentária e da Moda (MIMo) investiga modos de vestir e de viver e 

propõe desvendar significados do vestuário e seu uso, apontando articulações com os 

quadros socioeconômicos, políticos e culturais, em diferentes épocas, dentro do raio da 

memória, por meio da imagem fotográfica (Museu da Indumentária e da Moda, 2018a). 

Por meio do estudo da exposição “Momentos Inesquecíveis”, podemos entender que o museu 

tem interesse nas relações entre a produção, circulação e consumo do vestuário, estudas em 

relação a práticas sociais, culturais, econômicas, políticas e afetivas. 

A expressão "modos de vestir e de viver", por sua vez, indica a existência de uma relação entre o 

vestuário e as pessoas. Acreditamos que o museu quer tratar de uma relação de 

interdependência, cujo modo de ser das pessoas influencia o modo de se vestir e vice-versa. Essa 

ideia é corroborada por outra afirmação do museu, na apresentação do “Acervo Imagens 

Fotográficas”, que diz:  

 

[...] As imagens deste acervo apresentam modos de vestir, e estes, por sua vez, nos 

revelam as modas seguidas em uma determinada época, observados nas relações que as 

pessoas estabelecem com os artefatos. Aqui os artefatos contam histórias, por meio dos 

sujeitos, e, são meios de disseminar memórias, já que não entendemos a roupa como 

mera proteção ou superficialidade, e sim como constituinte de identidades. Assim, 

focaremos o estudo na cultura material e em sua eficácia simbólica. A moda é encarada 

como reguladora dos modos de vestir, por isso estabelecemos como mote deste acervo a 

relação entre modos e modas (Museu da Indumentária e da Moda, 2018b). 

 

A partir de Joanne Hollows (2008), podemos compreender que as relações entre as pessoas e os 

artefatos compreendem práticas de consumo. Para a autora, essas práticas não são 

simplesmente os procedimentos envolvidos na aquisição dos artefatos, mas envolvem uma 

prática de incorporação das coisas nas nossas vidas, mediante a produção de significados.  

A fórmula do museu também pode ser respondida pelos argumentos sustentados por Daniel 

Miller (2013). O autor tem a intenção de responder “como as coisas de fato fazem as pessoas” e, 

para isso, estuda a cultura material a partir da Antropologia. Para Miller, os artefatos 
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potencializam as relações entre as pessoas e favorecem experiências. Neste sentido, 

compreende que a indumentária constitui as pessoas na mesma medida em que é constituída 

por elas. Ou seja, as práticas de consumo geram sentidos e não apenas transmitem sentidos. 

O autor também destaca que “o estudo do vestuário tem sido tradicionalmente obcecado com o 

estudo de designers, especialmente designers de alta-costura, negligenciando quase que 

completamente os efeitos do vestuário sobre os usuários (MILLER, 2007, p.49).  

Por meio de Hollows (2008) e Miller (2013), podemos compreender que as práticas de consumo 

de vestuário envolvem uma dinâmica de criação de sentidos e significados. Sendo assim, a 

perspectiva do museu diz respeito à compreensão das apropriações que os sujeitos fazem dos 

artefatos, de acordo com suas vivências e seus contextos, e o modo eles afetam suas vidas.  

O estudo das práticas expositivas do MIMo revelou suas formas de estudar Moda, mas também 

apresentou alguns modos como a sociedade tratava ou trata a indumentária.  

A exposição contribui para explicitar como os artefatos materializam práticas culturais, relações 

sociais e familiares. Como os artefatos são produzidos e consumidos em um contexto específico, 

que está envolto em vários âmbitos da vida, e que isso se materializa de alguma forma nas suas 

materialidades. A exposição também contribui para ampliar a noção de consumo que temos - 

que muitas vezes é tomada só pelo momento da decisão de compra de algo, ou de uma ideia 

abstrata ou generalizante de que consumir é usar algo - sem se levar em consideração que os 

usos estão diretamente conectados às práticas culturais, aos códigos sociais, as noções de 

sujeitos, - uso não é função - função não é algo fixo, limitado, regrado e imutável. 
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