
Moda indígena: cultura, sustentabilidade e arte na industria têxtil 

 

Em abril deste ano, um evento dedicado exclusivamente à moda indigena 

captou a atenção da mídia. Assim, realizado em Manaus, a Mostra de Moda contou 

com mais de 30 estilistas de várias tribos dos povos nativos que apresentaram suas 

coleções.  

Ainda mais, com peças produzidas a partir de produtos originários da 

floresta, os desfiles despertaram a curiosidade do público. Isto é, em saber mais 

sobre essa vertente da moda, que evoca as próprias raízes culturais brasileiras.  

Ao total, foram 36 modelos, também de origens indígenas desfilando com 

peças de artesanato, produtos vegetais, como algodão cru, sementes. E, lógico, não 

poderia faltar, a tradicional pintura corporal.  

Dessa forma, com o intuito de apresentar um pouco mais da motivação e do 

passado cultural histórico nacional, o Mulheres de luta compilou um resumo com 

tudo o que você precisa saber sobre moda indígena. Confira a seguir! 

 

<h2> A moda indígena como forma de resistência cultural </h2> 

 

Decerto que não é segredo algum que a causa indígena, cada dia mais, tem 

sido alvo de debates e discussões. O movimento em torno da preservação das 

reservas, devassadas por garimpeiros, na Amazônia, atualmente, é uma causa 

política. 

Nesse sentido, dar voz aos povos indígenas, em qualquer setor da 

economia, é uma forma de resistência. Principalmente, na moda, essa expressão 

representa mais que o estilo de um povo. Ela remete apoio e conscientização a 

cultura dos povos originais.  

Em outras palavras, essa expressão descoloniza a moda tradicional, 

centrada na cultura branca europeia. Além disso, alerta para problemáticas muito 

maiores.  

 

<h2> O simbolismo cultural na moda indígena </h2> 

Assim como qualquer povo nativo ao redor do mundo, a cultura se transmite 

por meio da expressão corporal e da forma como se vestem. Índios, africanos, 

https://www.youtube.com/watch?v=53oPiuZCfjA
https://www.mulheresdeluta.com.br/


aborígenes, a lista segue. A moda de cada povo representa a sua identidade, status 

social, manifestos de guerra e cargos exercidos. 

 Então, no caso dos indígenas, por exemplo, essa identidade é representada 

por meio de: 

 

<h3> Pinturas corporais na moda indígena </h3> 

Primordialmente, os nativos usam a pintura natural para simbolizar diversos 

eventos sócio-culturais. Retirada de plantas, casca das árvores e até dos alimentos, 

a tinta corporal é, com toda a certeza, uma das maiores expressões da moda 

indígena.  

Então, existe pintura de guerra, pintura para casamentos, pintura corporal 

para caça e, até mesmo, para o luto e a morte.  

 

 

<h3> O uso do cocar na moda indígena </h3> 

Em seguida, o cocar tem diversos simbolismos e pode variar de tribo para 

tribo. Contudo, estudos revelam que alguns usos são universais, como servir de 

representação para determinadas posições sociais (cacique tem o maior cocar de 

todos).  

Ainda mais, é um sinal de respeito e orgulho, com invocações espirituais, 

através dos espíritos dos animais que compõem o ornamento.  

 

Enfim, a moda indígena representa o fenômeno sócio-cultural do povo 

nativo. Expressão dos povos ancestrais que guardam a verdadeira identidade dessa 

terra brasilis.  

Portanto, é nosso dever, como sociedade contemporânea, respeitar, admirar 

e proteger a cultura como forma de reconhecer a história para não repetirmos os 

mesmos erros do passado.  

  


