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“A cultura brasileira é sedutora.
Nossos olhos brilham diante de um

mundo cansado”
Ronaldo Fraga, estilista
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“Nossa,
já fui
longe
demais”
Ronaldo Fraga
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É um dia de sol bom, década de 70, em Belo Horizonte.
Uma plateia ao redor do muro da casa, enquanto Ronaldo, 5
anos, grudava-se na perna da mãe, Luzia, o cheiro do sabão
no tanque, nas roupas estendidas, o orgulho de ser filho da
cantora que fazia a vizinhança largar a família para ir lá ou-
vir. Lupicínio, Dalva de Oliveira, Caymmi, todo um reper-
tório no quintal aprendido junto com uma colega da fábrica
de tecidos, Clara Nunes. Clara foi para os palcos, para a TV, o
Brasil decorou suas músicas. Luzia se casou e teve cinco fi-
lhos: José Roney, Robson, Rosilene, Ronaldo e Rodrigo.

Em menos de dois anos, Luzia teve câncer e morreu. A
casaescureceu.AtéesqueceramoRonaldoumdianaescola.
O pai dele, um homem forte que apagava a luz para não ser
visto aos prantos, morreria dois anos depois, no mesmo 2 de
novembro, dia de Finados. Os cinco filhos se uniram e se
criaram sozinhos, sem adultos. “Mas sempre tinha uma tia,
uma vizinha para olhar”, fala Ronaldo. A tia Maria, gaga, fa-
zia cena em velórios de gente famosa para arrumar namo-
rados. A tia Pombinha gostava de batonzão vermelho, à la
Carmen Miranda. E tem o tio Agenor, que jura que namorou
com a Pequena Notável. Dessa genealogia brotaria Ronaldo
Fraga, carregando uma coleção de histórias que poderiam
render filmes, músicas, romances ou peças de teatro. Ren-
deram tudo isso em roupas. Ronaldo virou estilista.

Levou para as passarelas a mãe, o quintal, o Lupicínio, o
Drummond das leituras de menino, a loja de tecidos em que
trabalhava. Até a parentada, já num de seus primeiros des-
files, Álbum de Família (tem quem acha que é Nelson Rodri-
gues, mas aquelas figuras são inspiradas nos Fraga), e sem-
prenasmemóriasafetivasquesaltamemcadacoleção. Seus
desfiles, esperadíssimos nos invernos e verões da São Paulo
Fashion Week, vêm com enredo e personagens, como se as
roupastivessemvidaprópria.Muitoslevaramaaudiênciaàs
lágrimas, como aquele em homenagem a Zuzu Angel, ou o
Giz, com velhos de cabelos brancos no lugar de Giseles. Ro-
naldo Fraga, 43, culto, viajado, tem contado também a Chi-
na, o mundo, a dança de Pina Bausch. A roupa, tão elabora-
da, é detalhe. Nesta entrevista bem-humorada ao Outlook,
ele mostra que moda é como novela, samba, é tema de pal-
pites na rua. São os amores de todo brasileiro.
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Pedro Lourenço (estilista) estreou em
Paris há pouco, outros brasileiros já
brilharam lá, já saíram. Você pensou
alguma vez em carreira internacional?
Eu nunca pretendi nada, muito menos ir lá
para fora. Olha, quando eu ganhei um
concurso promovido pela Santista, em
1990, foi a primeira vez que andei de avião.
Eu tinha 22 para 23 anos. Foram dois anos
de eliminatórias, um concurso demorado,
os organizadores receberam dois mil
projetos. Na época não tinha fax, e-mail,

nada, e eu recebi um telegrama: “Você foi
selecionado entre os 500”. E aí passavam
um outro tema para eu bolar uma nova
coleção e continuar no concurso. Pensei:
“Nossa, cheguei aqui, andei de avião, já
está bom demais”. Depois chegamos a 50
selecionados, e por uma semana ficamos
confinados num apart hotel em São Paulo,
das 9h às 18h, trabalhando.

Era um Big Brother.
Era como um reality show mesmo,
ficávamos todos trancados no hotel,
preparando nossos projetos de coleções. Eu
me lembro que na quinta à tarde tinha de
terminar e na sexta iam anunciar os cinco
finalistas. Aí seria a primeira vez que o
projeto ia virar roupa. E uma concorrente
carioca que estava muito nervosa, sentada
na minha frente, se virou para falar comigo
e derrubou o tinteiro sobre os meus
desenhos que estavam todos prontos.
Como eu não esquentava muito,
redesenhei tudo. Na sexta anunciaram os
finalistas e o último nome era o meu. Achei
de novo que já tinha ido longe demais.

E a carioca, passou?
Não. No fim eu tirei o primeiro lugar e o
prêmio era fazer um curso na (escola)

Pina Bausch falava
que dançar
é um detalhe.
Uma carícia,
um abraço, já
é um movimento
de dança. Moda
também é assim.
Porque na essência
de tudo está
a eterna busca
por ser amado.
O que a gente veste
é pelo retorno
do outro

Parson’s em Nova York, onde fiquei dois
anos. Depois disso morei por quatro em
Londres. Nunca pensei “vou aproveitar que
estou aqui e não volto mais”... Sempre tive
muito claro para mim que ia voltar. Gosto de
dialogar com a cultura, entender o Brasil.
Não me interessa fazer carreira lá fora.

A gente vê sua moda e entende que ela
é arte, não é só a roupa.
A moda é só suporte. Sempre foi isso para
mim. As pessoas que mais admiro na moda
têm essa mesma relação com ela, de que a
roupa é detalhe, o que importa é a arte, as
relações que ela faz. Lembro quando entrei
na loja da Comme Des Garçons, em Nova
York, eu nem sabia o que era, mas quando
vi eu estava chorando. Os manequins
flutuavam, a trilha era a Dalva de Oliveira
cantando Bandeira Branca, e a Marlene
cantando As Pastorinhas.

Só faltou a Clara Nunes... (Clara era
amiga de menina da mãe de Ronaldo, e
elas chegaram a cantar juntas).
Só. Entendi que era esse o lugar que eu
queria na moda. E aí terminei a pós, e fui
indicado para trabalhar numa empresa em
Nova York. Era perto da Páscoa, e
aproveitei o feriado para visitar meu irmão

Ronaldo e sua deliciosa linha
infantil, um grande sucesso,
com roupas divertidas e originais:
130 pontos de venda pelo país
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que morava na Escócia. Na volta, parei em
Londres e resolvi ficar. Entrei na (escola de
moda) St. Martins, que tinha umas
matérias que não tinham em Nova York,
como chapelaria. Nunca mais voltei para os
Estados Unidos, deixei tudo no meu
quarto, nunca fui ver o emprego
prometido. Fico até hoje fantasiando o que
fizeram com as minhas coisas no meu
quarto de estudante...

Sua roupa tem aparecido como arte em
várias exposições no mundo, não?
As coleções de literatura (inspiradas em
Drummond, Guimarães Rosa) estão
numa Bienal de Madri. Em Roterdã tem
roupas minhas numa exposição de arte
contemporânea brasileira, das coleções
Drummond, São Francisco, China e Giz.
E no Design Museum de Londres tem
peça minha numa exposição com dez
estilistas do mundo, ao lado de gente
como Hussein Chalaya e John Galliano.
Aí eu olho e falo: “Já fui longe demais”.
Não é ser humilde, não é conformismo, é
que fui muito além do que eu imaginava
mesmo. Hoje me agrada muito mais ter
condições para fazer o meu trabalho do
que a ideia de gastar R$ 1 milhão só para
desfilar lá fora.

Quanto custa fazer um desfile fora?
Uns US$ 500 mil em Nova York, e aqui uns
R$ 200 mil. Para mim sai barato assim
porque eu mesmo faço muita coisa, cuido
da cenografia, da trilha sonora, da memória
gráfica, o que me dá muito prazer.

Ocimar Versolato quebrou, Inácio
Ribeiro não fez o sucesso esperado na
Cacharel... É difícil para um brasileiro
brilhar na moda além-fronteiras?
Numa análise mais ampla, acho até que é
fácil. Manter uma engrenagem
funcionando é outra história. Mas esses
estilistas já nasceram buscando isso,
fazem uma moda coerente, produzida
para ser aceita no mundo globalizado,
então chegar em Paris é natural. Ao
mesmo tempo, o mundo está mais
tolerante com a diferença, porque está
tudo muito igual, as pessoas querem
saber o que acontece de moda na
Colômbia, no México, em todo lugar...

Está na hora de mostrar o novo.
Tá tudo dominado. As pessoas se vestem
igual em São Paulo, Nova York, na
China, e com isso nosso sotaque ganha
valor. Nós encurtamos distâncias. E a
cultura brasileira é sedutora, os
estrangeiros olham para gente e dizem:
“Vocês estão com a faca e o queijo na
mão”. Nossos olhos brilham diante de
um mundo cansado. A cultura brasileira
sempre veio do dramaturgo que escreve
novela, do carnavalesco que faz o desfile
da escola de samba, a gente aprende
história do Brasil pelo samba. Machado
de Assis para muita gente vem pela
novela. A moda entra na casa das
pessoas, de A a Z. As regras ruíram.

Você é uma prova disso: o homem que
começou fazendo desfile falando de
galinhas. Quem compra sua moda hoje?
O perfil do meu consumidor é uma figura
que consome minha roupa da mesma
forma que consome cultura geral,
contemporânea, popular. Ele entende a
moda talvez não com o mesmo peso, mas
se satisfaz comprando uma roupa
como quando vai ao cinema, ou
lê um livro. Mas é curioso: se
você fotografar o público que
vai aos sábados nas minhas lojas, tanto em
São Paulo como em Belo Horizonte, vê de
tudo: crianças, modernos, fashionistas,
velhos. Cada coleção traz mais um público,
um público diferente que entra e fica. Tem
um público que veio com o Drummond,
outro com o Guimarães, o pessoal da
terceira idade que viu o Giz, tem um
público do Pina Bausch.

Esse outro universo vem junto.
E fica. Cada público foi provocado por um
tema. Quando eu estava estudando a Pina
Bausch, percebi que tudo o que ela via
transformava em espetáculo de dança. Ela
falava que dançar era um detalhe. Uma
carícia, um abraço, já é um movimento de
dança. A moda também é assim. Porque na
essência de tudo está a eterna busca do ser
humano de ser amado. O que a gente veste
é para ser gostado, pelo retorno do outro.

Você sempre teve autoconfiança, a tal
certeza do caminho?
Acho que sim. Outro dia eu estava limpando
gavetas, pegando clipagens antigas,
matérias de dez anos atrás, comecei a ler e
tive uma constatação ruim e uma muito
boa: a boa é que falo hoje as mesmas coisas
que falava dez anos atrás. A ruim também é
essa. Hoje eu enlouqueço do mesmo jeito,
mas com menos. Nas outras coleções eu
botava tudo nas roupas porque sempre
pensava que aquele era o meu último
desfile. Hoje eu tenho de falar com o botão,
com o pesponto, com o detalhe.

É feito cantora que canta todos os dós e
agudos e depois vai para a síntese da
bossa nova?
Responderia que sim, mas de repente
mostro no desfile da Pina Bausch as
modelos com a cabeça virada para trás. Aí
acho que tô bem longe da bossa-nova
(risos). Ou faço um tricô feito com sacos de
lixo preto. Então acho que não me
simplifiquei tanto assim (risos).

Você sente a obrigação de sempre
surpreender?
Meu compromisso com a mídia não é meu
grande peso, não me angustia em nada, se
fosse por aí, eu manteria fórmulas de
coleções bem sucedidas, teria estendido
certos estilos por mais tempo. Mas quando
acho que o meu trabalho, a minha criação,
vai para uma região de conforto, aí preciso
mudar. Vou virar a cabeça para trás, botar
dez peças no corpo. Ponho dez camisas
juntas e proponho outra forma.

Com o que você se compromete?
Com a pessoa mais chata: eu mesmo.
Morro de medo do dia em que eu desistir
da moda. O dia em que meus olhos não
brilharem mais, que eu não ficar mais
louco para descobrir a música ou o livro
que me inspira, aí não vai ter Cristo, não
vai ter dinheiro que me convença disso.
Aí vou preferir ser um chef, ou vou abrir
um pequeno café, servir cafezinho.

Perguntinha clichê e inevitável: tem
muita coisa fútil na moda?
Sim, sim. O estilista diz que é brasileiro e
enfia uma deusa grega não sei de onde na
coleção... Mas é preciso criar um universo,
ter um sentido. Nos anos 80 o tempo de
desfile era de uma hora, caiu para meia
hora, agora é de 8 a 10 minutos, mas a
magia não se perdeu. Em 8 minutos você
tem de transportar a pessoa para aquele
universo, tirar o chão dela. Ela tem de se

conectar com aquilo que viu no desfile, é
isso que faz a pessoa ir à loja.

Tem dificuldade de dialogar com o povo
da moda?
Eu me sinto estranho entre meus pares.
Estou ficando velho, intolerante, sinto uma
preguiça sem fim de certas conversas
fiadas. Nos dias de provas antes do desfile
assisti às entrevistas sobre a Fashion Week
na TV, e aquilo foi me deprimindo. Preciso
acreditar que o mundo é inteligente, é

Ele emoldura livros de infância, diploma do pai, óculos: a memória afetiva é seu playground
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Eu me sinto
estranho entre meus
pares. Estou ficando
velho, intolerante,
sinto uma preguiça
sem fim de certas
conversas fiadas.
Assisti entrevistas
sobre a Fashion
Week na TV, e aquilo
foi me deprimindo.
Preciso acreditar
que o mundo
é inteligente

bacana, sério. Não quero entrar nessa seara
de falar mal, mas tem muita bobagem.

Você fala de moda pelo Brasil, não?
Dou palestras pelo Brasil afora,vou para o
interior do Mato Grosso, e posso falar para
empresários ou artesãos. Digo: moda é
reafirmação cultural, gera imposto de
renda, é o meu discurso em qualquer
lugar. Desde o piso de terra batida até o
mármore, estamos encontrando um
caminho para a moda brasileira.

Tem muita gente nesse caminho hoje?
Ainda são poucos, mas tem. A Danielle
Jensen, na Maria Bonita, faz um trabalho
primoroso, de uma integridade. O André
Lima, a mulher paraense está ali do lado
dele em todo desfile, mesmo quando ele
tenta negar as estampas, dizer “agora sou
chique”, o cabaré tá lá, e isso é
maravilhoso. Tem o Alexandre
(Herchcovitch), super coerente com seu
estilo, é a cultura judaica, o apuro, a cara
dele, a cara de São Paulo. E dos mais novos
tem aquele menino do Recife, o Melk, que
tem dificuldades de gestão, mas está
mostrando uma escrita. O país que tem
mais escolas de moda no mundo é o Brasil.

Isso se traduz em qualidade?
Virou um negócio. Não estou falando em
qualidade de ensino, quem se formou
ontem à tarde hoje está dando aula na
mesma escola. As escolas do Brasil ainda
não possuem uma cultura de moda, e o
mercado não absorve tanta gente sendo
formada às pressas. Aí a criação sofre. Eu
fui curador de um evento, o projeto
Novo, numa galeria de arte na Fidalga
(rua de São Paulo). Fiquei surpreso. Os
candidatos, todos jovens, só fizeram
trabalhos brancos ou pretos. Não tem
cor, não tem cara de Brasil.

Por que isso acontece?
Eles não querem arriscar. Como pode um
projeto jovem que não teve uma única
peruca feita de Bom Bril? (Ivana, mulher de
Ronaldo, entra na conversa): “Eu me
apaixonei por ele justamente pela loucura,
quando vi aquele primeiro desfile, o das
galinhas (sobre uma galinha do interior que
mudava de vida), vi pelo Jornal Hoje com a
Cristina Franco, e pensei: Que pessoa
fantástica faz uma coisa dessas?”

Como vocês se conheceram?
Quando acabei a sociedade com um
investidor, comprei duas máquinas de
costura, e os funcionários vieram até mim,
queriam continuar trabalhando comigo. A

Ivana estava entre eles. Até que um belo dia
olhei com mais atenção para ela e tóim!!!
Começamos a namorar em dezembro de
2000, casamos em maio de 2001. Temos
nossos filhos: Ludovico, 8, e Graciliano, 6.

Você já falou que o Ludovico lembra a
criança que você foi, triste...
O Ludovico é o homem que eu já fui,
carrega o peso do mundo; Graciliano é
o homem que eu sou hoje. Eles estão
numa escola Waldorf, que exige muita
participação dos pais, e minha agenda é
feita com a agenda deles. Às vezes me
param na rua pedindo autógrafo, e um
dia o Ludovico me perguntou: “Pai,
você é famoso?”

Como é a sua rotina?
Não tenho. Viajo muito, acontecem
coisas incríveis, como a Secretaria do
Desenvolvimento de Tocantins ter me
convidado para um ritual da tribo kraô.
É quando as crianças se reúnem e cortam
o cabelo, pintam, brincam, vivem a
cultura da tribo para que ela não morra.
Nadei num rio com 300 crianças num
final de tarde. Os convites rolam porque
o que eu faço aparece não só na
cobertura de moda, mas, por exemplo,
meu projeto com as artesãs de São Borja
apareceu no Globo Rural.

Desse jeito você vai fazendo sua
Aquarela do Brasil.
Aliás, me sugerem muito Ary Barroso.
Todo mundo, com essa história de TV, já
me conhece. Por exemplo, antes eu
pegava um vôo e ia pensando ideias para
o desfile, desenhando croquis no
caderno. Hoje não dá. Até o gordinho
engravatado do meu lado, o último
sujeito no mundo que pensaria em
moda, olha por cima do meu ombro e
diz, sorridente: “Tá fazendo a próxima
coleção, hein?” (risos). Ou um típico
executivo de Brasília: “Modelinho novo,
é?”. Aí não dá, fecho meu caderno.

Quando você faz um desfile de uma
história de amor, como Rute e Salomão,
ou afetivo como o Loja de Tecidos, as
pessoas se reconhecem nas suas
coleções?
Ah, sempre. Seja através do blog, ou então
no caderno de registros que temos na loja, a
gente vê essa repercussão e tem até um
apelo regional. Vira e mexe alguém escreve:
“Faz um desfile sobre o nosso estado, nossa
cultura é belíssima, ah, tem um poeta aqui
do Rio Grande do Sul...”, coisas assim. Em
todos os lugares que eu vou, sempre aparece

Na loja em SP: ‘Não quero
vender em multimarcas de loiras
de terninho querendo ser Daslu’

As mil caras de Ronaldo, o sujeito que observa as histórias e as transforma em desfiles Até a fralda dele ganhou toque criativo

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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alguém com uma ideia de tema para a
minha próxima coleção. Uma vez vi o
Gilberto Braga dizer numa entrevista que ele
ia pouco a festas, porque sempre aparecia
um sujeito dizendo: “Sabe que a minha vida
dá uma novela?” (risos). Comigo é assim.

Você recebe croquis de quem quer ser
estilista?
Muitos. Não é só isso. Eu recebo muitos
CDs do Brasil inteiro, livros, outro dia vi
o tamanho da pilha de CDs acumulados
que não deu tempo de ouvir. Isso porque
eu não sou produtor musical. Todo
mundo quer que eu faça um desfile do tal
livro, do tal disco. A demanda é muito
grande. Um belo dia estou na angústia da
criação e cai um livro da estante — e
descubro que era o que eu estava
precisando. Acontece.

Trotes de Deus. Você é espiritualizado?
Vou responder com duas citações. Uma é
do (poeta) Manoel de Barros falando
sobre o (artista) Arthur Bispo do Rosário:
“É aquele que acredita em nada e em
Deus”. A outra é do Drummond. Uma
garota pediu para entrevistá-lo para um
trabalho de escola. Quando ela
perguntou se ele acreditava em Deus, ele
respondeu: “Deus não me incomoda”.

Você ainda trabalha com os presos em
Contagem (MG)? (Ronaldo ensinava os
presos a bordarem roupas para
ganharem um dinheiro e isso o inspirou
para o desfile Cordeiro de Deus).
Em Contagem, não, mas sempre fiz
trabalhos assim, e a coisa cresceu. Fui
um dos mentores do projeto Talentos do
Brasil, que é financiado pelo Ministério
do Movimento Agrário, e acontece em 16
comunidades do Brasil, com oito
designers trabalhando nisso. A ideia é
diminuir o abismo entre o mercado e o
artesão. Temos parceria com o Sebrae, a
Abit, várias entidades. Trabalhei com
três grupos de artesãos: o Lã Pura, de São
Borja, no Sul; o Couro de Peixe, no
Pantanal, e o Bordado, na Paraíba.

Falando em ritmo de trabalho, quais as
diferenças entre SPFW e Fashion Rio?
Antigamente eram bem diferentes, mas
agora que o Paulo Borges faz os dois,
ficaram mais homogêneos. No Rio tem
certa leveza no que ela tem de bom e de
ruim. Em termos de negócios, o grande
embaixador da moda brasileira lá fora é o
SPFW, os gringos ficam de queixo caído.
Em Nova York os desfiles são em tendas.
Paris não é só o Carrossel do Louvre, não
tem a nossa estrutura num lugar só.
Acho que apenas Milão tem o mesmo
profissionalismo de São Paulo. O SPFW

MAKING OF

Não estou devaneando, não, fingindo
que o papo não é comigo. Ronaldo me
mostrava o que fez com o telhado na
sua loja em São Paulo, falava do
projeto. Esta foi a terceira vez que eu
o entrevistei. Na primeira, em 2002,
em Belo Horizonte, uma conversa de
horas, com direito a restaurante e
passeio. Na segunda, falamos sobre
sua mãe para um livro que escrevi.
Ele chorou muito, abriu o coração, e
depois choramos de novo no
lançamento do meu livro, e no seu
desfile seguinte, sobre Guimarães
Rosa. Desta vez, saímos, comemos,
fomos a um bar com Ivana, sua
mulher. Ele ria: “Ando feliz demais”.

“Sempre aparece
alguém com uma
ideia de tema para
a minha coleção.
Gilberto Braga diz
que vai pouco
a festas porque
sempre aparece
um sujeito dizendo:
‘Sabe que a minha
vida dá uma novela?’.
Comigo é assim

gera uma mídia espontânea que só perde
para Copas do Mundo.

Fazer moda dá dinheiro?
Olha, dá, mas não só com roupa. A
marca Ronaldo Fraga é muito bem
sucedida. Estou fazendo uma linha de
cama, mesa e banho para a Tok Stok,
também criei duas latas de leite Moça,
roupa é apenas um dos negócios. Dou
consultoria de marcas para empresas de
engenharia, metalurgia, do que for. Faço
o conceito de tudo, o universo da marca,
do bufê ao cartão de visita.

O Gil, como ministro da Cultura, lhe deu
uma comenda. Moda já é considerada
cultura nos meios mais “sérios”?
O Gil teve uma pré-conferência comigo,
para vermos se a moda pode ter leis de
incentivo. Precisamos da formação de
cultura de moda no país. Agora consegui,
pela Lei Rouanet, o incentivo para uma
exposição das roupas da coleção São
Francisco, que vai percorrer 15 cidades.
Começa em julho, no Palácio das Artes,
em Belo Horizonte, patrocínio da FIAT.

Quem traduziu melhor o Brasil na
moda?
Zuzu Angel (tema de um emocionante
desfile de Ronaldo) e Ney Galvão. O Ney
era uma pessoa solar, baiana, riso aberto,
teve uma loja chamada El dia en que me
quieras, mas sofreu preconceito porque
aparecia na TV Mulher falando com as
espectadoras. A moda tem de ser como
ele era, contar quem a gente é.
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Estes croquis acima o estilista Ronaldo Fraga desenhou para a coleção Nara Leão, verão 2007/2008, um desfile com clima garota
bossa nova, trilha cantada pela amiga e parceira de muitos, Fernanda Takai, e que acabou exibido até em Tóquio. Como de

outras vezes, Ronaldo escolheu como tema algo ligado à música. Já fez desfile sobre Lupicínio Rodrigues, Tom Zé, e encantou até
uma cliente impossível: Elza Soares, que anos atrás entrou correndo no seu ateliê querendo algo explosivo. Ele sacou do

cabideiro um terninho com nuvens e propôs, sorriso vendedor: “Que tal um terninho de aeroporto?” Ela cintilou: “Amo terninho
de aeroporto”. Saiu feliz, fingindo até que estava numa sala de embarque. Ronaldo entende bem os espíritos musicais brasileiros.

Com açúcar, com afeto


