
Influencias Africanas na Moda: 
vestimenta e estamparia.

Ministrantes: Carminha, Flaviane e Sônia



Um continente de contrastes

• O continente africano sempre exerceu certo 
fascínio no mundo; seja  pela sua  exuberância 
territorial ou pelos elementos exóticos de sua 
fauna e flora  ou simplesmente por sua forte e 
diversificada identidade cultural traduzida em 
miscelânias de cores e estampas das 
indumentarias locais .



Moda africana

• A moda africana é acima 
de tudo um reflexo dessa 
diversidade cultural 
local.Segundo Adama
Paris, estilista senegalesa: 
“A nossa cultura tem essa 
paixão pela textura, pela 
forma, pela cor, por tudo 
aquilo que é vibrante e 
precisa ser mostrado.”



Tradição e Conceito

• Apesar das referências 
com animais, pinturas 
corporais e outros 
estilos de tribos 
tradicionais, a moda 
africana é muito mais 
conceitual do que se 
imagina.



Tradição e conceito



Tradição e conceito



Modelagem e Estampas

• As roupas africanas possuem um 
toque de tradição tanto em seus 
modelos como nas estampas. Muitos 
dos desenhos não são apenas 
grafismos mas remetem a algumas 
tribos antigas, são estampas 
rupestres Muitos dos símbolos nos 
vestidos são ligados a provérbios 
antigos da cultura oral. Os tecidos 
africanos são uma das maiores 
expressões da cultura local e de auto 
afirmação. Ou seja: enquanto as 
brasileiras se vestem para entrar em 
um grupo social, uma tribo, as 
africanas mostram em suas roupas o 
diferencial, sua expressão pessoal 
porque elas já fazem parte de uma 
tribo.
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Tradição e costumes

• As africanas vêem uma 
roupa de griffe e copiam o 
modelo, levam ao 
costureiro, e, se necessário 
elas adaptam a roupa ao 
próprio gosto.
O que importa, e, reza a 
tradição é a qualidade do 
tecido e se a roupa é bem 
feita.
Esse costume é comum 
entre ricos e pobres.Entre 
os últimos, também é 
bastante comum a compra 
de roupas de segunda mão.



Moda Afro Brasileira

• Aqui no Brasil, falar de 
uma moda somente 
afro é tentar resumir 
uma cultura imensa e 
fascinante. construímos 
a moda afro-brasileira. 
Nela, acontece a 
mistura do que se 
absorve com a cultura 
regional. 



Expoente regional

• Um dos principais nomes dessa referência 
está na Bahia, em Saraí Reis, e Goya Lopes, 
criadora da grife Didara. A estilista utiliza em 
suas criações estampas com grafismo 
inspirado na cultura afro-brasileira. 



África para o Mundo

• Quando Yves Saint 
Laurent apresentou ao 
mundo uma coleção de 
alta-costura inspirada na 
África, em 1967, sua grife 
alcançou fama mundial e 
fez história na moda. No 
ano seguinte, ele 
apresentou sua famosa 
jaqueta safári e espalhou 
o perfume do continente 
por várias gerações de 
estilistas.



Estamparia

• Um dos maiores 
acervos de técnicas de 
estamparia artesanal se 
encontra na África, 
onde durante milhares 
de anos processos de 
estampar nasceram ou 
foram assimilados de 
outros povos.



Batik

• A África sub-saariana
oferece um universo de 
técnicas de estamparia 
por impressão e 
tinturaria.

É uma técnica de
tingimento em tecido
artesanal, originária da
ilha de Java na Indonésia.

A técnica consiste em
desenhar com cera quente
sobre o tecido e em
seguida tingi-lo com cores
variadas.



Tingimento

• O domínio da tinturaria 
pelos africanos é antigo 
e há séculos é 
responsável pelas belas 
cores de seus têxteis. 
Tingidos com índigos e 
outros pigmentos 
naturais como os 
terrosos e a cochonilha.



Tapeçaria

• No norte da África, 
árabe desde o século 
VII, a tradição de 
estampas está ligada à 
tapeçaria.



Estampa Étnica

• A estampa étnica 
corresponde a 
padronagens que vão das 
bicolores às 
megacoloridas com boa 
dose de grafismo. Sucesso 
nos anos 1970, esse estilo 
resgata composições 
inspiradas nos índios 
americanos, nos povos 
astecas e nas tribos 
africanas.



Releituras...

• Por isso, cores e formas 
geométricas garantem a 
identidade visual dessa 
estampa, que hoje 
ganhou uma releitura 
moderna graças a vários 
detalhes e texturas 
que imprimem um 
toque de ousadia a 
qualquer produção.



Mix de estampas



Obrigada!


