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RESUMO 

Investigar temas educacionais é instigante exige, a princípio, a escolha de uma perspectiva a 
ser seguida. Do rol de temas educacionais, elegemos a moda acadêmica para este estudo, 
buscando compreender o estado atual dos cursos de formação em moda no Brasil. O estudo 
foi desenvolvido dentro  do eixo temático Educação, Cultura e Sociedade, do Mestrado em 
Educação da Universidade Regional de Blumenau. Tem como objetivo entender como o 
campo de moda se reproduz por meio do ensino superior. Partimos da hipótese de que os 
cursos de moda formam para dois pólos distintos: para a moda de figurino e para a moda de 
confecção. Tomamos os Cursos de Moda da Faculdade Santa Marcelina, SP, e Curso de Moda 
da FURB, SC, como referências de pólos formadores em moda, e os submetemos à análise 
comparativa. O estudo de caráter sociológico analisa documentos de autorização, do 
Ministério da Educação, para funcionamento e reconhecimentos dos cursos de moda no Brasil 
e documentos referentes aos cursos de moda selecionados para este estudo. Constatamos que 
o campo de formação acadêmica para moda no Brasil não forma para pólos específicos, que 
as estruturas físicas e corpo docente dos cursos analisados apresentam semelhanças e que as 
ocupações profissionais no campo da moda são dirigidas pelo habitus e pelos capitais 
acumulados pelos sujeitos, somados a outros fatores de ordem política, geográfica e 
econômica.  
 
Palavras-chave: Educação. Moda acadêmica no Brasil. Formação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Researching educational themes is amazing and needs a choice of a perspective to be 
followed at first. Among all the possible choices we chose academic fashion as the focus of 
this study, trying to understand the present situation of the fashion courses in Brazil. The 
research aims to understand how fashion field is represented in superior education. We came 
from the hypothesis that fashion courses prepare students in two different ways: fashion 
figurine and fashion production. We concentrate our work in the fashion courses  at Faculdade 
Santa Marcelina and FURB as a reference of the formation centers in fashion, using them in a 
comparative analyses. The study of the sociological aspects analyses documents by Education 
Ministry that authorizes the institution to work and also that recognizes the courses offered in 
Brazil. We could perceive that the Brazilian formation field in fashion does not prepare 
students for a specific area, the physical structure and the professors have similarities, and the 
professional occupation in fashion field are guided by “habitus” and by the cumulative capital 
beyond many other political, geographical and economical aspects. 
 
Key words: Education. Academic fashion in Brazil. Professional formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho expõe resultados de uma pesquisa destinada à formação do profissional 

da moda no Brasil. Adotando o conceito sociológico forjado por Pierre Bourdieu, tratamos os 

cursos superiores de moda como “campos”1, onde se reproduzem de forma sistemática os 

conhecimentos necessários para a manutenção da indústria da moda. Podemos afirmar que a 

moda é um campo, pois é constituída por agentes e instituições mutuamente relacionados e 

competindo pelo mesmo objeto. Da mesma forma, o espaço no qual se dá aprendizagem das 

competências técnicas e éticas, necessárias para se tornar um profissional para o campo da 

moda, constitui-se, também, um campo semelhante, com os mesmos embates acerca do 

mesmo objeto. 

O objetivo deste estudo consiste, por conseguinte, em entender como o campo da 

moda se reproduz por meio do ensino superior. Como se dá a formação acadêmica do 

profissional de moda no Brasil? Esta é uma pergunta de partida adotada neste estudo. Para 

análise das estruturas e das oposições que se formam nos espaços acadêmicos de formação do 

profissional da moda, tomamos o Curso de Moda da Faculdade Santa Marcelina (FASM), SP, e 

o Curso de Moda da Universidade Regional de Blumenau (FURB), SC, como referências de 

dois pólos distintos. Definimos o Curso da FASM como representativo do campo de reprodução 

da moda que atua na educação mantendo filosofia humanista e global, conforme Pires (1999), 

voltado para a indústria da moda, mas não especificamente para a indústria de confecção. 

Tomamos o Curso da FURB como equivalente do campo de produção de moda em escala 

industrial. Além disso, a escolha do Curso da FASM como fonte de material para análise se 

justifica pelo fato de ter sido o primeiro curso de ensino superior na área de moda a ser 

autorizado no Brasil pelo Ministério da Educação. Já a escolha do Curso de Moda da FURB 

deve-se ao fato de ser um dos primeiros cursos voltados à indústria de confecção no país, 

instalado em Blumenau, no Vale do Itajaí, sede de um dos maiores pólos têxteis/fabris 

brasileiros, e também por possuir, de acordo com exigências do MEC, ensino, pesquisa e 

extensão, as três dimensões desejadas para a formação acadêmica completa.  

Em “Condições de Classe e Posição de Classe”, Bourdieu (2004, p. 9) observa que “a 

abordagem estrutural permite captar, pelo estudo sistemático de um caso particular, traços 

                                                 
1 A noção de campo de Bourdieu designa um espaço relativamente autônomo dotado de leis próprias como é o 
caso da moda. Bourdieu (1993, p. 155) relaciona campo a "um espaço de jogo, um campo de relações objetivas 
entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto". 
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transistóricos e transculturais, que aparecem, com poucas variações, em outros grupos com 

posições equivalentes”. Podemos adotar esse critério metodológico geral ao escolher para análise 

dois cursos representantes de toda a estrutura formada em âmbito nacional. Consideramos que os 

cursos de moda apresentam, por meio de suas estruturas e práticas, homologias que permitem que 

os resultados obtidos por intermédio da investigação de um recorte nesse campo sejam suficientes 

para o entendimento do contexto geral. Neste caso, a análise comparativa não buscou encontrar o 

que é comum a várias ou a todas as configurações históricas, mas procurou trazer à tona o que é 

peculiar a cada uma delas.  

Trata-se de um estudo sobre os cursos superiores de moda no Brasil e da formação 

acadêmica neles realizada. Não se objetivou um estudo sobre o fenômeno moda, tampouco de 

uma discussão sobre concepções teórico-metodológicas específicas desse universo. Com este 

trabalho, buscamos entender a “ordem prática” (DÜRKHEIM, 1978) dos cursos de moda no 

Brasil, ou seja, como se dá a reprodução de um campo específico de produção de bens de luxo 

e de consumo num outro campo específico e legitimado para tanto, que é o da instituição de 

ensino superior, onde há a correspondência do que chamaremos de etapas2. Em outras 

palavras, o campo de produção da moda se reproduz por meio do currículo acadêmico, 

possibilitando a manutenção e renovação do sistema de produção do vestuário, seja ele o da 

moda de figurino feita por costureiros e estilistas ou o do pronto-a-vestir desenvolvido pelas 

confecções.  

1.1 A HIPÓTESE DE TRABALHO 

O campo da alta-costura parisiense, ou da moda de figurino, como é chamada em 

outros países, é o lugar onde o “vestuário exclusivo é confeccionado por medida segundo 

modelos de uma coleção referente a uma estação do ano, cuja primeira apresentação é 

considerada determinante para a moda em geral” (LEHNERT, 2001, p.112). Por sua vez, o 

campo da moda produzida industrialmente em larga escala, a confecção, como é tratada 

comercialmente, consiste na “fabricação de vestuário pronto-a-vestir em série. Começou por 

volta de 1900, com a produção de vestuário feminino. Depois da Primeira Guerra impôs-se 

definitivamente” (LEHNERT, 2001, p. 112). 
                                                 
2 Cada uma das fases de um processo que, neste caso, trata-se de cada uma das fases da cadeia têxtil, da qual 
trataremos no capítulo 1. 
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A figura 1 apresenta a hipótese de trabalho condutora da pesquisa, na qual é possível 

verificar, pelas disposições, dois campos: o Campo de Produção e o Campo de Reprodução, 

os quais, possivelmente, se reproduzem por meio do que aprendemos e praticamos nos cursos 

de moda. No campo de produção, verificam-se duas formas distintas de manufatura da roupa: 

a moda de figurino, cujo artefato é produzido com exclusividade para clientes específicos 

pertencentes à “alta sociedade”, e o seu oposto imediato, a moda de confecção, na qual o 

artefato é produzido em série para clientes definidos apenas por um perfil de consumidor 

bastante abrangente, caracterizado por definição de faixa etária, classe social e hábitos. 

 
Figura 1 – Fluxograma dos campos de produção e de reprodução da moda, hipótese de trabalho para 

uma investigação científica 

Fonte: Fluxograma desenvolvido pela pesquisadora a partir do conceito de campo forjado por Bourdieu. 
 

Ainda sobre a figura 1, observamos que a moda estabelece a relação entre dois 

modos opostos e complementares de geração de práticas na produção de moda. No campo 

acadêmico, o seu equivalente são as instituições, que reproduzem, em seus cursos, os 

processos de produção da moda figurino com o objetivo de preparar futuros estilistas de 

grifes, como é o caso do Curso de Moda da Faculdade Santa Marcelina que, neste trabalho, 

representa esse tipo de instituição. De outro lado, a moda de confecção está voltada ao 
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desenvolvimento de modelos a partir de cópias e alterações de modelos da alta-costura 

parisiense e de modelos de figurino3. Seus equivalentes, no campo acadêmico, são 

representados, neste estudo, como já citado, pelo Curso de Moda da Universidade Regional de 

Blumenau.  

Observamos que os campos aqui apresentados se comunicam e que há, no campo 

acadêmico, uma relação direta entre a produção do conhecimento e o consumo do 

conhecimento produzido, da mesma forma que há, no campo de produção, uma produção de 

bens de consumo, cujo consumo gera um ciclo de produção e um de reprodução, que se 

tornam dependentes um do outro, formando uma cadeia. 

1.2 O QUE É PESQUISAR SOBRE UM UNIVERSO PRODUTOR DE ENCANTO? – AS 

RAZÕES DA ESCOLHA 

Para Bourdieu (2004, p. 159), estudar o campo da moda é estudar um espaço onde 

reina uma certa “magia”, pois, 

Se há uma situação em que são feitas coisas com palavras, como na magia – 
inclusive, melhor que na magia (se é verdade que o mago se limita a vender, através 
de palavras, a idéia de que faz alguma com palavras) – isso se verifica no universo 
da moda.  

 

O problema desta pesquisa nasceu da necessidade de compreender qual o espaço 

ocupado atualmente pelo Curso de Moda da FURB, no panorama da educação para formação 

do profissional de moda no Brasil, e o lugar onde se posiciona a pesquisadora, situada no 

exercício da ação docente deste curso. Isto fez com que, ao escolher um tema a ser 

desenvolvido, a mesma priorizasse a formação do profissional de moda. Buscamos, nesta 

pesquisa, um tema que, uma vez compreendido, pudesse orientar as novas ações que a 

instituição representada pretende desenvolver no curso, dentre elas, adequar a organização 

curricular às necessidades que o mercado exige atualmente, levando em consideração as 

perspectivas para o profissional formado neste curso. 

Pesquisar algum aspecto de um campo onde atuamos é particularmente difícil, sendo 

que estar muito próximo daquilo que desejamos entender pode dificultar a aceitação do que 

                                                 
3 Tomamos por modelos ou moda de figurino, o desenvolvimento de roupas produzidas por grifes similares às da 
Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne (Câmara Sindical de Alta-Costura). 
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vemos e, com isso, nos distanciar do que realmente nos interessa entender. Assim, pesquisar o 

nosso entorno requer vigilância constante em relação às nossas ações e aos juízos pessoais 

que estamos propensos a emitir a partir do lugar que ocupamos no campo. 

Uma das maiores dificuldades epistemológicas com que se depara o pesquisador da 

área de moda é a linha tênue que separa o senso comum dos conceitos científicos. Ao 

comunicar sobre a questão da moda de alta-costura, Bourdieu (1983, p. 154) escreveu: 

‘A moda é um assunto muito prestigiado na tradição sociológica e, ao mesmo tempo, 
aparentemente um pouco frívolo’. E que: ‘Um dos objetos mais importantes da 
sociologia do conhecimento seria a hierarquia dos objetos de pesquisa: um dos 
viéses através dos quais se exercem as censuras sociais é precisamente esta 
hierarquia de objetos considerados como dignos ou indignos de serem estudados’.  

 

Referindo-se à aparente frivolidade da moda, Bourdieu (1983, p. 154) se posiciona: 

“há lucros científicos em se estudar cientificamente objetos indignos”. Assim, a escolha deste 

estudo sobre o campo da moda acadêmica não busca entender como as coisas se dão na 

superfície de um campo, mas como se engendram nele. 

Ao estudar o campo da moda, Bourdieu (1983) a toma como um campo novo, ainda 

vulnerável. “Cada vez que se estuda um novo campo, seja o campo da filologia do século 

XIX, da moda atual ou da religião da Idade Média, descobrem-se propriedades específicas, 

próprias de um campo particular [...]” (BOURDIEU, 1983, p. 89). 

Discutir moda mesmo que superficialmente já faz parte dos assuntos de boa parcela da 

população ocidental, mas, ao escrever sobre a moda no Brasil, Joffily (1999, p. 8) afirmou que, 

“Na verdade, idéias estereotipadas ainda costumam pautar qualquer comentário sobre moda”.  

Porém, o preconceito ainda reinante acerca da moda não inibe o interesse de 

profissionais da educação superior na busca do entendimento dessa área no contexto 

educacional, fator que gera novos conhecimentos e que contribui para o desenvolvimento da 

cadeia têxtil, especificamente o setor de confecção. A respeito disso, Almeida (2003, p. 126) 

diz: 

Por um lado, em especial, para as empresas que trabalham em grande escala, a 
produção de novos conhecimentos tem valor estratégico na confecção e 
comercialização de vestuário; por outro, a difusão social cada vez maior da moda 
intensifica o papel que as roupas têm na vida cotidiana, processo que as constitui 
como um recurso valioso para os estudos sobre organização, desenvolvimento e 
mudança de sociedades.  
A atualidade desses problemas para as nossas sociedades é patente. A importância 
econômica do setor de moda no Brasil e no mundo é hoje amplamente reconhecida, 
fato ainda mais relevante quando se considera a crise generalizada de crescimento 
em muitos países. Entre nós, os números fornecidos pelas principais associações – 
ABIT, ABIC, ABRAVEST e outras – são sempre muito expressivos, senão 
impressionantes quando comparados a parâmetros internacionais.  
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Almeida (2003, p. 126) ainda diz que o conhecimento que “constitui hoje fator 

tecnológico e mercadológico, é uma exigência produtiva. Desta forma, o ensino e a pesquisa 

acadêmicos tendem a se acoplar aos interesses econômicos do mercado de moda”. 

O mesmo autor complementa sua afirmação expressando que “A riqueza desta situação 

salta aos olhos. Nas instituições que mantêm cursos superiores de moda, os objetivos já são 

claros neste sentido. Por isso, os estudos e as pesquisas aplicados dominam a docência e a 

produção do conhecimento” (ALMEIDA, 2003, p. 126). Retornando à condição sociológica 

da moda, Almeida afirma: “As roupas são, portanto, artefatos relevantes na vida social, tanto 

como mercadoria para reprodução do capital, quanto produto para consumo em diferentes 

segmentos da população” (ALMEIDA, 2003, p. 126).  

Visivelmente, os cursos de moda apresentam duplicidade de aspectos, ao mesmo tempo 

em que buscam, por meio dos seus currículos, características que os tornem únicos no contexto 

nacional. Essas mesmas características que poderiam torná-los únicos pertencem à constituição 

histórica do campo que reproduzem, ou seja, pertencem a todos, sendo que todos foram criados 

num mesmo contexto e com o mesmo fim: o de contribuir economicamente para o país.  

1.3 AS BALIZAS TEÓRICAS DA PESQUISA  

Sendo esta uma pesquisa bibliográfica e documental, não podemos deixar de 

mobilizar algumas categorias de análise para a realização da mesma. Algumas categorias de 

análise surgirão ao longo do texto, havendo, porém, duas que estarão presentes repetidas 

vezes. São elas: os conceitos de campo e habitus4, criados por Bourdieu, sociólogo que 

contribui para o entendimento do campo da moda, e que oferece outras categorias mobilizadas 

nas análises como a noção de capital5. Para o entendimento da moda como fenômeno 

                                                 
4 Habitus: O habitus é um conceito central da sociologia de bourdieusiana. Ele garante a coerência entre a sua 
concepção da sociedade e a do agente social individual; fornece a articulação, a mediação entre o individual e o 
coletivo. Por meio desta noção, surge uma teoria específica da produção social dos agentes e de suas lógicas de 
ação. Segundo Bourdieu, a socialização, realizando a incorporação dos habitus de classe, produz a filiação de 
classe dos indivíduos, reproduzindo ao mesmo tempo a classe enquanto grupo que compartilha o mesmo habitus. 
Este conceito está na base da reprodução da ordem social. Por isso, como princípio de conservação, ele também 
pode se tornar-se um mecanismo de invenção e, conseqüentemente, de mudança. (BONNEWITZ, 2003, p. 73) 
5 Capital: Conforme Bonnewitz (2003, p.53-54) a noção de capital está ligada à abordagem econômica. A 
analogia se explica pelas propriedades reconhecidas do capital: ele se acumula por meio de operações de 
investimento, transmite-se pela herança, permite extrair lucros de acordo com a oportunidade que o seu detentor 
tiver de operar as aplicações mais rentáveis. Bourdieu distingue o capital em quatro tipos: capital econômico 
(conjunto de bens econômicos), capital cultural (conjunto das qualificações intelectuais), capital social (conjunto 
das relações sociais de que dispõe um indivíduo ou grupo) e capital simbólico (conjunto dos rituais). 
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multiplicado, aplicamos conceitos como cultura de massa6, de Morin (1987). Além da 

bibliografia, que fornece as categorias de análise, outras referências mobilizadas são 

específicas da indústria da moda, do ensino superior no Brasil e de pesquisas já realizadas.  

1.4 O QUE SE PRODUZIU SOBRE A MODA ACADÊMICA NO BRASIL 

As pesquisas acadêmicas sobre moda no Brasil são bem recentes, exceto pela tese de 

doutoramento de Gilda de Mello e Souza, A Moda no Século XIX, defendida em 1950 e 

publicada na Revista do Museu Paulista. Essa tese tornou-se conhecida no país a partir de sua 

publicação em livro, no ano de 1987, com o título “O Espírito das roupas: a moda no século 

dezenove”. Passando a ser referencial teórico para os cursos de moda no Brasil, a sua 

publicação coincidiu com a abertura da primeira faculdade de moda no país. A partir de então, 

começaram a surgir, timidamente, pesquisas em diversas áreas, sendo grande parte delas na 

área de Comunicação.  

Atualmente, as pesquisas se ocupam das muitas faces que a moda possui. No entanto, 

são poucos, ou raros, os trabalhos pertinentes ao campo de formação do profissional de moda 

no Brasil, alguns aos quais nos reportaremos neste trabalho. As escolhas desses textos não 

foram aleatórias, o que faz com que se tornem referenciais para a pesquisa sobre o campo 

acadêmico. São suas condições de produção. Dentre os trabalhos desenvolvidos a respeito dos 

assuntos aqui tratados, que fazem parte dos nossos referenciais, estão algumas pesquisas 

desenvolvidas por Pires (2002 e 1999) e o trabalho de pesquisa de Marinho (2002), 

(componente do Núcleo de Interdisciplinar de Estudos em Moda – NIDEM), financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP), e cujo título é “Moda: seus 

condicionantes sociais de intitucionalização acadêmica em São Paulo”. Esse trabalho já foi 

analisado por Almeida (2003, p. 130), que escreveu:  

É de sua autoria um trabalho que examina o surgimento de importantes cursos 
superiores de moda na cidade de São Paulo, análise, então, do aparecimento de um 
campo institucional de estudos sobre moda. Ela analisa os cursos da Faculdade Santa 
Marcelina, da Universidade Anhembi Morumbi e da Universidade Paulista (Unip), 
os primeiros a surgirem na cidade de São Paulo [...]. 

                                                 
6 A cultura de massa  é identificada como a grande variedade de produtos que abrange os setores, moda, lazer 
(cinema, esportes, etc.), a imprensa (TV, rádio, jornais, revistas), espetáculos públicos, literatura, música, que 
influenciam o estilo de vida da sociedade, tendo como objetivo a obtenção de lucro. A cultura de massa é 
também chamada de indústria cultural. Surgiu no início do século XX, provocada pelo desenvolvimento 
industrial, dos meios de comunicação e pelo desenvolvimento das cidades. 
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Restringimos nossas escolhas teóricas, bastante pessoais, talvez, ao que tange 

diretamente à abordagem do objeto de estudo nesta pesquisa, ou seja, buscamos os 

documentos escritos com o mesmo cuidado com que escolhemos os cursos para análise; 

procuramos textos que fazem parte do início das reflexões sobre a moda na instância de 

conhecimento em nível superior no Brasil. 

1.5 AS FONTES 

O material submetido à análise compõe-se de fontes documentais do Ministério da 

Educação e  material empírico relacionados aos cursos analisados (FASM, FURB), e aos 

cursos superiores de moda no Brasil, tais como: informações extraídas de folders de 

divulgação, estrutura curricular, ementas, sites, relatórios de estágios, publicações de 

trabalhos de docentes e discentes, currículos do corpo docente das instituições analisadas e 

currículos do corpo docente de outros cursos, relatórios de atividades de pesquisa e extensão e 

contatos pessoais com membros dos cursos analisados. A metodologia de trabalho empregada 

na pesquisa consiste em análise comparativa entre os cursos, que inicia com delimitação do 

campo e a seleção dos cursos analisados.  

1.6 A ESTRUTURA DO TEXTO 

No segundo capítulo deste trabalho, encontra-se explicitado o contexto do campo da 

moda e a inserção desta no sistema educacional brasileiro, bem como os fatores que 

contribuíram para que a atividade de fazer roupas, há muito executada nos domínios 

domésticos e, posteriormente, nos ateliês e nas indústrias de confecção, se tornasse objeto de 

educação a ser instituído nas universidades. Apresentamos, nesse capítulo, a teia formada 

pelos cursos superiores de moda no Brasil, tendo como apoio os documentos de autorização e 

reconhecimento de cursos superiores do Ministério da Educação e os referenciais teóricos de 

pesquisas produzidas anteriormente.  
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No terceiro e no quarto capítulo, discutimos o campo de reprodução da moda. 

Analisamos os cursos selecionados no contexto geral, dos quais já tratamos no início deste 

capítulo introdutório, entendendo como se configura o espaço acadêmico por meio de cursos 

criados para manter e reproduzir os conhecimentos acerca da produção da moda como bem de 

luxo e distinção e como se apresentam os mecanismos de manutenção e distinção destes 

cursos tidos como referenciais no âmbito educacional brasileiro. Apontamos, também, as 

zonas de encontro, ou seja, os momentos em que os cursos e suas produções se assemelham, 

se aproximam ou se distanciam. O objetivo final é entender, por meio das sobreposições que 

se dão nos capítulos três e quatro, como é a formação acadêmica do profissional de moda no 

Brasil. 
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2 O CONTEXTO DA FORMAÇÃO DO CAMPO DA MODA ACADÊMICA N O 

BRASIL 

Este capítulo se propõe analisar a atual situação do campo acadêmico da moda no 

Brasil. Convém, entretanto, antes de iniciar esta discussão, explicar que a expressão “campo” 

ou “campos”, no contexto deste trabalho, é entendida como “espaços estruturados de posições 

(ou postos), cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser 

analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em parte determinadas 

por elas)” (BOURDIEU, 1983, p. 89). O campo ao qual nos referimos é o campo da moda, 

um espaço de luta, onde o que está em jogo, especificamente, é o monopólio dos bens 

materiais e simbólicos, produzidos nesse campo e disputados pelos agentes que o constituem. 

Em se tratando do campo acadêmico da moda no Brasil, há, também, o monopólio da 

autoridade legítima, quando se trata das instituições que se posicionam buscando para si a 

hegemonia do campo, estabelecida até determinado momento histórico na região Sudeste do 

País. Antes de analisar os cursos superiores de moda, que formam um campo reprodutor do 

campo da moda, fazemos, primeiramente, breve revisão de conceitos do fenômeno moda. 

Após esta revisão, fazemos, então, a análise das condições atuais do campo acadêmico de 

ensino sobre moda. 

2.1 O FENÔMENO MODA: notas históricas 

Inicialmente, as proteções de que os homens nômades necessitavam para seus corpos 

vinham das peles dos animais, tratadas de forma tosca. Posteriormente, os homens se fixaram 

em terras onde colhiam fibras naturais selvagens (ráfia, sisal, agave e urtiga). Por volta de 

6.000 a.C (Período Neolítico), passaram a cultivar outras fibras naturais (juta, linho, cânhamo 

e algodão); também fiavam as lãs dos animais que passaram a domesticar. As tecelagens eram 

produzidas de forma rudimentar com os fios se organizando no tear – o urdume (fio vertical) e 

a trama (fio horizontal que atravessa o urdume) –, dando origem aos tecidos. A forma de tecer 

foi mecanizada e, dos teares simples, originaram-se os teares industriais, capazes de produzir 

grandes quantidades de tecidos nos mais diversos padrões. 
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Na organização social construída no curso da história, couberam à mulher as 

atividades domésticas e, dentre todas as funções, a de tecer e coser as roupas. A produção da 

roupa de vestir foi ganhando novos contornos ao longo da história, passando do jeito simples 

ao sofisticado, do básico ao elaborado, até se transformar em moda. Assim, o nascimento da 

moda como movimento acelerado de reposição e troca das roupas, ocorreu por volta dos 

séculos XIV e XV, instaurado pela cópia e pela corrida para vestir o novo, que seria copiado 

imediatamente ao seu aparecimento a fim de diferenciar-se de um grupo e aproximar-se ou 

pertencer a outros grupos. A moda não aconteceu em todos os países. É fenômeno localizado 

em certas épocas e próprio de determinadas classes sociais.  

A partir do Renascimento, quando as cidades se expandem e a vida das cortes se 
organiza, se acentua no ocidente o interesse pelo traje e começa a acelerar-se o ritmo 
das mudanças. A aproximação em que vivem as pessoas na área urbana desenvolve 
efetivamente, a excitabilidade nervosa, estimulando o desejo de competir e o hábito 
de imitar (SOUZA, 1987, p. 20-21).  

 

Para Joffily (1999, p. 12), “a moda é um conjunto de relações que cria uma imagem 

estética e não é arbitrária, ou seja, tem uma razão de ser. Ela se adapta a novos ritmos de vida, 

noções de tempo, novos meios de comunicação”.  

Sobre o período pontual do surgimento da moda, há divergência entre os 

historiadores. No entanto, há o consenso estabelecido e percebido, nas entrelinhas das 

narrativas e das discussões históricas, de que foi no final da Idade Média que a moda se 

instaurou enquanto fenômeno. Há uma unanimidade no que diz respeito a alguns pontos: na 

Idade Média, o traje não alterava muito suas formas e cores, havendo homogeneidade; as 

profissões podiam ser identificadas pela roupa; até a Revolução Francesa, a moda era 

privilégio das cortes; a democratização da moda se deu com a Revolução Francesa e a 

Revolução Industrial; a primeira e a segunda guerra mundial foram fatores determinantes para 

a renovação da moda feminina. Junto a isto, houve o surgimento de grandes costureiros. O 

último fator e, talvez, o mais significativo, é o conhecido como segunda democratização da 

moda: o surgimento do pronto-a-vestir, junto com o surgimento dos magazins e das 

confecções. 

É preciso, contudo, lembrarmos que a moda se forma sobre suportes materiais e que 

esses suportes a fazem se constituir enquanto conjunto, dependendo não somente de um 

elemento, mas de vários que, juntos, dão sentido ao conjunto. Araújo e Castro (1984) definem 

três elementos como suportes para a moda: a cor, os modelos e os materiais. “Fibras têxteis, 

tecidos, modelos e cores são, assim, os instrumentos da moda, já que é através da variação 
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periódica das suas características que se realiza a renovação estética e funcional dos objectos 

de consumo têxtil a que se chama moda” (ARAÚJO e CASTRO, 1984, p. 970, grifei). Ainda 

para os mesmos autores, “a moda será, assim, o conjunto de acções que conduz à renovação 

periódica dos objectos de consumo, neste caso objectos têxteis predominantemente destinados 

ao vestuário” (ARAÚJO e CASTRO, 1984, p. 970, grifei).  

Neste mesmo sentido, Morin (1987, p. 142), ao tratar da moda no contexto da cultura 

de massa, apresenta dois motores propulsores para a existência e manutenção da mesma 

enquanto fenômeno, sobretudo nas sociedades ocidentais: “o primeiro motor da moda é, 

evidentemente, a necessidade de mudança em si mesma da lassidão do já visto e da atração 

pelo novo”. Assim, a saturação de um estilo, de um comportamento, um modo de vestir, 

conduz o consumidor ao desprezo desse estilo diante do desejo e da imposição de um novo. A 

diferença no design da nova moda, que se apresenta a cada estação climática, se impõe como 

traço distintivo de um produto novo se sobrepondo ao velho. 

“O segundo motor da moda é o desejo de originalidade pessoal por meio da 

afirmação dos sinais que identificam os pertencentes à elite” (MORIN, 1987, p. 142). Morin 

(1987) atribui a esse segundo motor a condição única e múltipla da moda: “[...] esse desejo de 

originalidade, desde que a moda se espalhou se transforma em seu contrário; o único, 

multiplicando-se, vira padrão. E é então que a moda se renova aristocraticamente, enquanto se 

difunde democraticamente” (MORIN, 1987, p. 142). Consiste, então, na duplicidade do seu 

caráter o que podemos considerar como eixo de tensão que mantém o campo da moda.  

Para Lipovetsky (1989, p. 43), “Com a moda começa o poder social dos signos 

ínfimos, o espantoso dispositivo de distinção social conferido ao porte das novidades sutis”. 

Na moda do vestir-se e do decorar ambientes estão presentes vários fatores psicológicos do 

indivíduo ou do coletivo, fatores econômicos, sociológicos e técnicos que determinam os 

limites da criação e da produção. A moda se transforma sazonalmente, e é essa transformação 

que garante o ritmo da produção da indústria têxtil. Assim, produzir moda é utilizar uma 

complexa estrutura industrial e comercial que lhe serve de base, de apoio. É amplificar e 

comercializar o estilo de determinados segmentos7 que nascem no movimento cultural 

cotidiano, como representação do espírito de um tempo. A indústria da moda busca atender às 

expectativas individuais ou coletivas dos grupos, funcionando como válvulas de escape para 

sentimentos e necessidades que beiram à vaidade, ao amor, à ganância, ao esnobismo e à 

sexualidade.  

Vista na perspectiva da produção, “a moda é [...] um fenômeno complexo que 

                                                 
7 Termo comumente utilizado para designar as divisões no universo da moda. 
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reflecte as condições gerais da concepção, produção, venda e consumo dos objectos têxteis” 

(ARAÚJO e CASTRO, 1984, p. 970, grifei), cujo campo de produção encontra-se subdividido 

em segmentos: a alta-costura, moda de luxo, alta-moda ou moda de figurino (nomes aplicados 

à produção exclusiva que tem como referência a alta-costura), o prêt-à-porter e a confecção 

em larga escala. 

2.1.1 As estruturas da alta-costura: luxo, marca e individualidade 

O conceito alta-costura tal qual como se conhece atualmente surgiu na França da 

década de 1850 do século XIX, pelas mãos do inglês radicado em Paris, Charles Frederick 

Worth, que se tornou, em menos de dez anos, o ditador da moda de Paris. Sua criatividade o 

fez costureiro oficial da corte francesa, costurando para a imperatriz Eugênia, esposa de 

Napoleão III. Para Moutinho (2000, p. 16), 

O primeiro costureiro a criar em Paris, uma Maison de couture [...] foi o inglês 
Charles-Frederic Worth (1825-1895), também o primeiro a ter a idéia de apresentar 
seus modelos em desfiles com manequins e a cobrar preços bem superiores aos 
usuais para quem quisesse usar sua griffe (marca). (Grifo no original) 

 

Há uma cena descrita pelo historiador francês Hippolyte Taine e transcrita por Laver 

(1989, p. 186-188) que apresenta um recorte da vida de Worth, por meio da qual é possível 

entender, em parte, as relações de poder que se estabelecem neste campo: 

Esta criatura pequena, seca, nervosa e vestida de negro olha para elas usando um 
casaco de veludo, recostada de forma descuidada em um divã, com um charuto entre 
os lábios. Ele lhes diz: 
- Ande! Vire! Muito bem! Volte dentro de uma semana e prepararei uma toalete que 

lhe cairá bem. 
Não são elas que escolhem, é ele. Elas já se dão por satisfeitas deixando-o escolher 
e, até para isso, precisam de uma apresentação. Mme. B. uma personalidade do Beau 
Monde e muito elegante, foi vê-lo no mês passado para encomendar um vestido. 
- Madame – disse ele -, quem a apresentou? 
- Não compreendo. 
- Temo que a senhora deva ser apresentada por alguém para que eu a vista. 
Ela foi embora sufocada de cólera. Mas outras ficaram dizendo: 
- Não me importo que ele seja mal-educado, desde que me vista. (Grifo no original) 

 

Até o aparecimento de Worth, os criadores de moda viviam sem poder de iniciativa, 

não sendo capazes de se imporem como artistas criadores, conforme Lipovetsky (1989). Foi 

com o surgimento do novo perfil de criador personificado na pessoa de Worth que o criador 
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de moda “subalterno, tornou-se um artista moderno, aquele cuja lei imperativa é a inovação” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 79). 

O estereótipo do costureiro de alta-costura tal qual apresentado no texto anterior faz 

parte da estratégia de produção da crença em um sistema, que depende de certos mecanismos 

para sua manutenção. De acordo com Bourdieu (2004, p. 154), “É a raridade do produtor (isto 

é, a raridade da posição que ele ocupa em seu campo) que faz a raridade do produto. Como 

explicar, a não ser pela fé na magia da assinatura [...]”, que o valor do objeto simbólico não 

está unicamente na matéria, mas na raridade da assinatura autêntica e única do produtor. 

“Neste campo que é o da alta costura, os dominantes são aqueles que detêm em maior grau o 

poder de constituir objetos raros pelo procedimento da ‘griffe’; aqueles cuja ‘griffe’ tem o 

maior preço” (BOURDIEU, 1983, p. 155). 

Atualmente, produzir alta-costura não é escolha livre; a alta-costura (haute couture) 

não pertence a todos que se dizem produtores de alta-costura. Este título é legitimado e 

exclusivo de um grupo formado por uma dúzia e meia de Maisons de couture que pertencem a 

Câmara Sindical de Alta-Costura (Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne), 

ligado ao Ministério das Indústrias da França, criado em 1968, e da qual fazem parte Chanel, 

Dior, Pierre Cardan, Yves Saint Laurent, Balmain, Versace, Lacroix, Ungaro, dentre outros.  

Os recém-chegados, só adentram ao círculo depois de convidados pelo Sindicato e 

nunca por outro meio. Dentre os recém-chegados está o empresário italiano Armani, que 

estreou na alta-costura em 2005. Para Bourdieu (2004, p. 139), “Os recém-chegados são, na 

maior parte das vezes, desertores das maisons estabelecidas que devem seu capital de 

autoridade específica à sua passagem anterior por uma grande Maison (sempre lembrada em 

suas biografias)”. É o caso do brasileiro Ocimar Versolato, que trabalhou na Lanvin e, 

posteriormente, foi convidado para fazer parte do Sindicato. Bourdieu (2004, p. 121) diz que:  

O jogo dos recém-chegados consiste, quase sempre, em romper com certas 
convenções em vigor (por exemplo, introduzindo misturas de cores ou de materiais, 
até então, excluídos), mas dentro dos limites da conveniência e sem colocar em 
questão a regra do jogo e o próprio jogo.  

 

Para Bourdieu (2004), o que os novos estão fazendo é tentar roubar a cena. 

O Sindicato, dentre todas as suas funções, também cuida para que não haja plágio 

dos modelos. Segundo Rosa (2005, p. 11), “Quem não integra a Chambre Syndicale de la 

Haute Couture Parisienne, ou produz traje de luxo ou festa sob medida em diversas 

localidades do mundo, confecciona produtos denominados prêt-à-porter de luxo ou uma 

moda inspirada na couture”. (Grifos no original) 
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De acordo com Villardo (2005), cada uma dessas marcas emprega cerca de 5 mil 

pessoas (antes da Segunda Guerra, eram 35 mil os trabalhadores da alta-costura). Estes 

empregados dominam uma mão-de-obra muitíssimo especializada e, geralmente, são 

especialidades que seguem de geração a geração.  

Assim, no campo específico da alta-costura, observamos que o habitus familiar 

funciona: 

para obedecer à necessidade imanente do campo, e satisfazer às exigências inscritas 
(o que em todo campo constitui a própria definição da excelência, sem que as 
pessoas tenham absolutamente consciência de estarem se sacrificando por um dever 
e menos ainda o de procurarem a maximização do lucro (específico). (BOURDIEU, 
1983, p. 94). 

 

A produção da moda de alta-costura obedece ao que poderíamos chamar de “ritual da 

produção”, em que todo o processo que envolve as sofisticadas técnicas das etapas de 

desenvolvimento das peças é controlado pelo Sindicato. 

Na moda de alta-costura, com mais intensidade que em outros segmentos, os códigos 

de representação se autonomizam por meio da cor, da forma e da matéria – os três elementos 

definidos por Araújo e Castro já mencionados – das quais se produz a roupa que, por sua 

constituição, fornece as informações do visual com padrão adequado ao modelo único à que 

serve. Para Bourdieu (2004, p. 117), 

Entre todos os campos de produção de bens de luxo, a alta costura é a que deixa 
transparecer mais claramente um dos princípios de divisão de classe [...]. Segundo 
uma série de equivalências que se encontram em todos os domínios, jovem se opõe a 
mais idoso, como pobre se opõe a rico, mas também como moderno se opõe a 
tradicional ou como aberto, antenado politicamente se opõe a conservador e 
tradicionalista, e, finalmente, no domínio do gosto e da cultura, como intelectual se 
opõe a burguês.  

 

É possível constatar, nos discursos midiáticos, o que diz Bourdieu sobre a divisão de 

classe representada na alta-costura. O texto do site Jornal Opção (2006) diz que “os estilistas 

do sindicato só fazem alta-costura sob encomenda. São roupas exclusivas, que apenas 5 mil 

pessoas consomem no mundo. 60 por cento dessa demanda é das norte-americanas, o resto é 

diluído entre as outras endinheiradas do mundo.”  

O campo da alta-costura é, também, o lugar onde as celebridades estão presentes; 

elas aparecem em eventos sempre vestidas com um modelo de grife. No entanto, fazem parte 

do processo midiático de divulgação da marca. Singer (2000) afirma que  
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as celebridades são, naturalmente, meras coadjuvantes neste mundo. Elas podem 
tomar emprestado um vestido por uma noite, para promover a marca de um designer, 
mas as pessoas que têm dinheiro são um grupo particular, que prefere manter um 
perfil low-key, geralmente representado por mulheres apaixonadas pela moda e de 
idades indeterminadas (as mais novas aparentam ser mais velhas, e as mais velhas 
têm aparência de mais jovens). 

 

Portanto, a alta-costura distingue classes sociais pelos seus mecanismos próprios, por 

meio da roupa sob medida, que é desenvolvida em meio à magia, onde há uma espécie de 

alquimia das coisas, como já observamos. Mas a alta-costura parisiense também passou por 

dificuldades, tendo que redimensionar a produção das maisons para se manter através do 

tempo. De acordo com Lehnert (2001, p. 92-93), 

Nos anos 80, a alta-costura deixara quase por completo de ter um papel decisivo no 
desenvolvimento de novas linhas, siluetas, cores ou formas. Entretanto foi o prêt-à-
porter que definiu os novos estilos. A alta-costura deixou de dar lucro, pois trabalhar 
para apenas algumas (poucas) clientes abastadas deixava de valer a pena do ponto de 
vista financeiro. Actualmente, o lucro das grandes casas provém, sobretudo, das 
licenças, que possibilitam a venda do nome das respectivas marcas em linhas de 
cosméticos, acessórios de todo gênero, sapatos, meias e malas.  

 

Porém, a alta-costura continua a ser a referência dos produtos oferecidos pelas 

grandes maisons, o que é o maior fator publicitário. Nos desfiles,  

as peças apresentadas [...]. São, isso sim, importantes para o renome e valorização da 
marca das respectivas casas. Entretanto, a marca tornou-se num factor cada vez mais 
importante da decisão de compra, tanto na moda jovem, como no ramo do vestuário 
de luxo (LEHNERT, 2001, p. 93). 

 

Conforme Singer (2000, p.268), “as coleções de Paris representam um extraordinário 

laboratório de novas idéias para os designers [...]”, o que contribui para a renovação da 

produção de moda a cada nova temporada.  

2.1.2 Prêt-à-porter: um sistema de produção intermediário entre a moda exclusiva e a moda 

de confecção 

Na década de 1960, começou a surgir, no panorama ocidental, um novo grupo de 

consumidores com perfil diferenciado do consumidor de alta-costura. É comum ouvir dizer 

que, nesse período, a pirâmide da moda se inverteu, pois a rua começou a interferir na 

produção de moda. Um novo perfil de consumidor nascia no mesmo período em que a cultura 
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de massa se expandia. Esse consumidor era jovem e idealista, tinha hábitos de vida que 

poderiam ser considerados modernos em relação às gerações anteriores e fez com que as casas 

de moda observassem a rua e se inspirassem nela para produzir suas roupas. O consumo da 

cultura de massa se ancora essencialmente no lazer moderno. Novos conteúdos vindos da 

imprensa, do rádio, da televisão e do cinema enchem a vida das pessoas, abrindo as portas 

para novas formas de viver e desfrutar a vida. O lazer não é mais um tempo só para atividades 

familiares e domésticas; é também para desfrutar a cultura oferecida e para consumir. 

(MORIN, 1997). A roupa, como parte integrante do processo de massificação de bens 

produzidos industrialmente, se insere nos hábitos de consumo e lazer. Este processo se dá, em 

muito, pelos meios de comunicação que são: indústrias ligeiras pelo aparelhamento produtor; 

ultraligeiras pela mercadoria produzida: esta fica gravada sobre a folha do jornal, sobre a 

película cinematográfica, voa sobre as ondas e, no momento do consumo, torna-se 

impalpável, uma vez que esse consumo é psíquico. (MORIN, 1987).  

 Assim, a produção de roupa em série, que surgiu nos Estados Unidos em 1948, 

ganha impulso para ser produzida em escala ainda maior. Yves Saint Laurent, um estilista 

arrojado, traz da rua a inspiração que influenciará a alta-costura, criando linhas de produtos 

para atender ao público jovem, que desfruta os produtos da indústria cultural, que passa a 

substituir as roupas rapidamente, mas que não tem muito dinheiro para consumir. Laurent foi 

o primeiro estilista a produzir para o público das ruas e a buscar nelas subsídios para as 

criações de seus modelos exclusivos (LEHNERT, 2001). Sobre o estilista, Lehnert (2001, p. 

83), observa:  

Em 1966, criou a sua linha de prêt-à-porter ‘Rive Gauche’, destinada a um público 
mais jovem. Esta nova coleção significava um compromisso entre o vestuário 
artístico, feito por medida, e a confecção que tentava copiar as linhas da moda 
impostas pela alta-costura. Com esta iniciativa, Yves Saint Laurent iniciou uma 
mudança no mundo da moda. O estilista pretendia criar uma marca que fosse actual 
e que correspondesse à evolução que da sociedade do pós-guerra vivia. A casa e seu 
estilista eram os detentores da imagem da marca ainda jovem. (Grifos no original) 

 

Na categoria prêt-à-porter reside a multiplicidade da moda, ou seja, a moda prêt-à-

porter é um sistema de produção que aproxima os dois pólos: o da Alta-costura e o da 

Confecção. O prêt-à-porter pertence ao limite entre o útil necessário (a roupa) e o fútil 

desnecessário (a moda). Rainho (2003, p.192) explica que “A roupa é uma necessidade 

enquanto a moda é um excesso”.  

Na década de 1970, surgiu a confecção em larga escala. Para Moutinho (2000, p. 16), 

o aparecimento dessas renomadas maisons – referindo-se às Maisons de couture parisienses – 
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coincide com a inauguração dos grandes magazins, onde os [...] “departamentos de 

confecção” expunham, com certo atraso, modelos copiados da alta-costura. Foi o momento da 

inserção do produto de moda massificado.  

Ao escrever sobre os valores femininos, em Cultura de Massas do Século XX, Morin 

(1987) apresentou argumentos suficientes para confirmar a alta-costura como um laboratório 

de idéias onde se engendram os primeiros modelos, ou melhor, os modelos exclusivos que, 

posteriormente, são reproduzidos parcialmente ou na totalidade por meio da produção em 

larga escala. “A moda desce das elites para as massas femininas” (MORIN, 1987, p. 142) e 

atinge, também, e em tempo curto, as massas masculinas e infantis de todas as idades. Isso se 

deu no momento em que a cultura passou a ser convertida em mercadoria para o consumo das 

massas (PIRES, 1999). 

2.2 A MODA INSTITUCIONALIZADA NO BRASIL: de atividade artesanal doméstica 

para conhecimento acadêmico  

[...], nenhuma teorização sobre profissões (sem falar de outros tipos de trabalho) 
pode tratar do trabalho reconhecido oficialmente sem considerar aquele não 
reconhecido, na economia informal, no mínimo porque muitas profissões tiveram 
suas origens na economia informal e só depois se tornaram reconhecidas 
oficialmente (FREIDSON, 1996, p. 143).  

 

No Brasil, assim como em outras partes do mundo, estudar moda na escola é coisa 

recente. As gerações das nossas mães e avós pouco ou nada sabiam a respeito dos aspectos 

legítimos que envolvem a moda. Porém, as atividades artesanais ligadas ao têxtil apresentam-se 

desde o princípio como uma atividade feminina. A mulher, por muito tempo, manteve-se distante 

(por exclusão) das atividades políticas e sociais e, por conseqüência, distante do sistema de 

ensino. A mulher foi um personagem da história “afastado das correntes de transformações sociais 

e políticas, afastamento este deliberadamente promovido pelos homens numa atitude francamente 

hostil à participação da mulher em toda e qualquer atividade, que extravasasse os limites da 

família” (SAFFIOT, 1996, p. 184). Até a inserção da moda na academia, o ensino da produção do 

vestuário consistia numa prática social utilizada como elemento da educação feminina, conforme 

Pires (1999), atividade que mantinha a mulher próxima do lar. 

A produção do vestuário e a transmissão do sistema de produção se manteve nos 

domínios do lar por muito tempo. Os conflitos políticos trouxeram mudanças bruscas na 
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forma de viver e pensar da sociedade moderna que se industrializou. Contudo, até boa parte 

do século XX, o currículo das escolas “era generoso em pequenas filigranas que recheavam o 

dia-a-dia das meninas exemplares: francês, latim, piano, harmonia e teoria musicais, pintura, 

trabalhos manuais, etiqueta e até corte e costura” (CHATAIGNIER, 1996, p. 18). Assim, o 

ensino sobre a moda se dava de forma indireta nos espaços educacionais. Desenvolver alguma 

habilidade era atributo desejável em uma boa moça. Ao analisar a educação pelo trabalho de 

costura, Pires (1999, p. 33) conclui que: 

Mesmo antes que pudesse freqüentar uma escola, a mulher, além de ser educada 
para a beleza e a sedução, era também desde pequena treinada a produzir objetos 
têxteis. Para isto, era necessário que sua educação domiciliar fosse voltada não 
somente para a vaidade, mas também para as habilidades dos trabalhos com agulha. 

 

Produzir artigos têxteis foi, por muito tempo, parte das atividades domésticas, e a 

estrita relação da mulher com os trabalhos manuais serviu, muitas vezes, para afugentar as 

tristezas e desilusões, quando as atividades de tecer, bordar e coser eram pretexto para as 

relações afetivas com outras mulheres. Essas atividades propiciavam as trocas de 

informações, e o contato com um livro ou uma poesia, muitas vezes, vinha por esse meio.  

Desenvolver trabalhos manuais era, de certa forma, o ganho de um tempo e espaço 

de liberdade. Por meio da prática constante e do contato com outras mulheres, o processo 

criativo encontrou, também, campo para fertilizar-se. Com domínio de técnicas manuais para 

costurar e bordar, a mulher possibilitou uma fonte de renda, libertando-se economicamente do 

homem (PIRES, 1999). Assim, a atividade manual doméstica tornou-se, também, meio pelo 

qual a mulher se emancipou. A atividade de costura passou a ser trabalho remunerado, mesmo 

sendo doméstico, mas não fugindo do estigma de trabalho inferior, destinado quase sempre às 

mulheres que não se casavam. Mas a costura servia como elo com o mundo exterior, como 

forma de educação domiciliar. O contato com os fregueses permitia a atualização das 

informações que circulava em tempo onde a indústria cultural não havia atingido todos os 

pontos. A mulher vivia, ainda, em sistema domiciliar tradicional, dividindo seu tempo entre as 

tarefas do lar, a educação dos filhos e a costura.  

As atividades de costura e bordado igualmente contribuíram para a aproximação da 

mulher da leitura e da escrita, pois era preciso tirar medidas no corpo e anotá-las. Além disso, 

quando chegavam pedidos de cópias de modelos de revistas que os fregueses traziam, era 

preciso interpretar os modelos.  

O tempo passou e a disseminação da cultura de massa possibilitou o acesso à 

informação antes restrita às elites. As técnicas de costura foram aperfeiçoadas, muitos 
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aparelhos foram sendo incluídos nas máquinas e a atividade artesanal doméstica de fazer 

roupas se incorporou ao campo da moda, indo parar na academia. 

Atualmente, a moda acadêmica, que antes era uma parte tímida das atividades 

artesanais do currículo escolar, se tornou complexa e apresenta diferentes faces. Conforme 

Marinho (2002), é preciso ser pensada em perspectiva interdisciplinar e, ainda, faz-se 

necessário que consideremos quatro variáveis pertinentes a ela: a questão de produção 

material, ou seja, o ensino que, por meio da relação teoria-prática, prepara para a manutenção 

e inovação dos processos da “Cadeia Têxtil” (que será apresentada adiante); a instância de 

produção simbólica; a história que a constituiu; e a instituição acadêmica.  

A instauração da moda nas instituições de ensino superior é a manifestação de uma 

tendência da pós-modernidade e está submetida a uma série de fatores que unem aspectos 

objetivos e subjetivos. Isso porque o mercado por meio da cultura de massa estimula a 

valorização do eu, do ego, das vaidades, da profusão de produtos e serviços que valorizam a 

suprema estetização do indivíduo. A moda, em suas diferentes manifestações, é canal 

privilegiado para a realização dessa cultura narcisista (MARINHO, 2002). Assim, a 

instituição por meio dos cursos superiores se põe numa posição antagônica, ao mesmo tempo 

em que se propõe à preparação do cidadão de forma plena, formando um sujeito humano e 

solidário. Põe esse mesmo sujeito diante de conflitos gerados pelo próprio campo da moda, 

que se reproduz; um campo onde a distinção é a regra. Pires (2002, p. 89) não trata da questão 

da subjetividade presente no campo da moda, mas afirma a importância da moda como meio 

de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Sobre isto, a autora diz: 

Os anos 80 trataram a moda como importante área de negócio que abrange generosa 
fatia do mercado de produtos industrializados. Hoje a moda não é mais vista apenas 
como caráter efêmero das sociedades ocidentais. Formou-se uma nova visão 
empresarial numa área antes considerada menor pela Academia. Um valor 
assegurado no mercado veio conferir à moda, como produto, um amplo campo de 
trabalho, exigindo produção de qualidade, somente obtida com o ensino ofertado 
pelas Universidades. (PIRES, 2002, p. 89) 

 

A moda institucionalizada reproduz os elos da cadeia têxtil, uma estrutura que 

engloba os processos de forma sistemática, permitindo a transformação da matéria-prima em 

artigos têxteis para vestimenta ou forração. Este espaço, apresentado na figura 2, organiza-se 

da seguinte forma: 

 
Figura 2 – Elos componentes da cadeia têxtil 
Fonte: adaptado de Caldas (1999). 
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O fluxograma da cadeia têxtil (figura 2) serve como roteiro para elaboração dos 

currículos que compõem os cursos de moda e vestuário. No entanto, algumas categorias de 

cursos se ocupam do estudo da primeira parte da cadeia (cultivo, produção e manufatura de 

fibras sintéticas, naturais e artificiais), da segunda parte da cadeia, que é a fiação das fibras e 

do terceiro elo, a tecelagem de tecidos planos e malharias. No Brasil, esses cursos não são as 

faculdades de moda, mas cursos de engenharia têxtil, engenharia química e cursos técnicos 

oferecidos por escolas especializadas, sobre os quais este estudo não se propõe discutir. 

De forma geral, as estruturas curriculares dos cursos de moda reproduzem os três 

últimos elos da cadeia têxtil, que compreendem o desenvolvimento do produto de confecção 

ou vestuário, a gestão e o marketing do produto. Também comportam tantos nichos (áreas de 

conhecimento específicos), ou disciplinas, quantos forem necessários para reproduzir os 

fluxos do campo de produção e atender ao perfil de saída determinado no projeto de criação 

dos cursos, ou seja, de acordo com o perfil delineado para o curso no momento de sua criação, 

é que são eleitas as áreas a serem abordadas por meio de disciplinas específicas. 

Assim, a lógica das instituições é jogar, no campo de reprodução, com as mesmas 

regras com que jogamos no campo de produção. Os Cursos são comprometidos com a 

instrumentalização do acadêmico para que esse possa estar apto a ser um ganhador. Para 

tanto, as instituições se propõem transmitir a prática do campo, o que é feito por meio dos 

laboratórios específicos, criados nos moldes do campo que desejamos reproduzir e por meio 

da teoria, que propicia instrumentos de compreensão das práticas. 

 Marinho (2002) aponta para uma situação vigente nos Cursos de Moda: o fato de 

que há uma tensão no campo da moda, onde um único objeto é, por um lado, palpável, 

matéria, e, por outro, um objeto subjetivo, não-palpável, mas sentido simbolicamente; que 

essa mesma tensão se faz presente no espaço acadêmico, onde há uma dicotomia da moda 

enquanto objeto de estudo. Para a autora, “o corpo docente e discente reflete essa tensão entre 

a dimensão simbólica e material, representada no caso pela ênfase e afirmação entre 

conteúdos ou eminentemente práticos ou predominantemente teóricos” (MARINHO, 2002, p. 

164). Ao observar as estruturas curriculares dos cursos existentes no Brasil, percebemos que a 

divisão curricular coloca grande parte das disciplinas práticas no eixo específico, enquanto as 

disciplinas de formação geral e básicas ficam no eixo comum, sendo, em maioria, teóricas. 

De maneira geral, os conteúdos ministrados nos cursos não estão focados 

exclusivamente na questão da prática ou da teoria. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDB) (Lei 9.394/96), Art. 53, Item II, as instituições possuem 

liberdade para fixar os currículos de seus cursos. Dessa forma, cada instituição cria e ajusta os 
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conhecimentos oferecidos nos cursos de acordo com o perfil desejado, ajustando-se às 

demandas de oferta de trabalho de acordo com as vocações regionais, ou seja, a indústria 

regional é que, indiretamente, define o perfil dos profissionais a serem formados e quais os 

conhecimentos necessários para esta formação. O currículo dos cursos espelha o campo para o 

qual o profissional está sendo formado. Isto remete ao pensamento de Durkheim (1978, p. 

39), quando questionava: “Ainda hoje não vemos que a educação varia com as classes sociais 

e com as regiões?”  

Os cursos existentes no Brasil são em sua grande maioria voltados para o Design, 

dedicando-se ao processo criativo. Característica determinada por algumas variáveis, entre 

elas o interesse econômico da instituição e o custo para montagem de laboratórios, sobre os 

quais discutimos anteriormente. 

 Com perfis muito próximos ou semelhantes, o que contribui para diferenciar os 

cursos e torná-los atrativos são suas estruturas físicas (que, apresentadas por meio do 

marketing, promovem os cursos e podem ser constatadas facilmente pelo acesso à internet) e a 

localização da instituição. É fato que, dentre todas as instituições, as Universidades são as que 

oferecem os melhores e mais equipados laboratórios, condição facilitada por terem uma 

estrutura que possibilita o uso dos mesmos espaços por cursos que apresentam ou não 

interface com o curso de moda. Exemplo disso é o Curso de Moda da FURB, que utiliza, nas 

disciplinas de Tecnologia Têxtil, o Laboratório de Microbiologia, que é usado pelo Curso de 

Odontologia e por vários outros cursos. 

2.3 A GÊNESE DOS CURSOS SUPERIORES DE MODA: o surgimento de um novo 

campo na educação brasileira 

Uma vez entendidos os conceitos de que a moda se reveste, as subdivisões do campo 

e o percurso que o desenvolvimento do artefato têxtil fez até a academia, lançamo-nos à 

análise das condições de inserção do ensino sobre a moda no Brasil e das disposições sobre as 

quais este se estrutura.  

Ao observarmos os aspectos específicos da criação dos cursos de moda no Brasil, 

observamos que a aprendizagem caminhou de forma semelhante ao ensino de moda 

desenvolvido em outras partes do mundo. Os registros sobre a história da criação da roupa no 
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Ocidente8 mostram que, no século XVII, na França, já existiam escolas para ensinar o ofício 

do corte e da costura da roupa. Uma das primeiras escolas de que se tem notícia era parisiense 

e existe atualmente com o nome de ESMOD, possuindo filiais em vários países, dentre eles, 

no Brasil. Outros países, além da França, também possuem escolas para a formação de 

designers de moda, cujos perfis de formação estão voltados para áreas específicas, como a 

criação, a parte técnica da produção ou a gestão de negócios da moda. Na França, a moda 

tornou-se tão importante para vida socioeconômica do país que, no governo do Presidente 

Mitterrand, foi criado o Instituto da Moda em Paris. 

No Brasil, até a inserção do ensino nas faculdades, a aprendizagem se dava de forma 

rudimentar, muitas vezes em domicílios onde as costureiras ou os alfaiates repassavam seus 

conhecimentos.  

[...] os cursos que promoviam a aprendizagem das técnicas e métodos para a 
produção de roupas artesanalmente, ou em série, davam-se das mais variadas 
formas: no domicílio, nas oficinas, nas confecções, nos programas das emissoras de 
rádio, na imprensa escrita, nas fábricas e nas escolas. (PIRES, 1999, p. 61) 

 

No entanto, essas formas de transmissão de conhecimento técnico não garantiam ao 

país a possibilidade de desenvolvimento socioeconômico como o ensino superior poderia 

fazê-lo. Para Freidson (1996, p. 146), 

A educação universitária é superior em um sentido cultural mais importante, pois, ao 
contrário das escolas e dos institutos técnicos, está associada com valores e 
preocupações da alta civilização. Relaciona-se com o que Max Weber, ao falar dos 
literatos chineses, denominou ‘pedagogia da cultivação’ e oferece a seus alunos o 
ingresso em uma classe educada, mais que a mera proficiência técnica. Como notou 
Bourdieu, o que os economistas chamam ‘capital humano’ é nesse caso composto 
tanto de elementos culturais como vocacionais, enquanto o ensino técnico avançado 
provê somente o último. (Grifo no original) 

 

A primeira voz que se levantou para a criação de um ensino acadêmico na área de 

moda no Brasil, conforme Gibert (1993) veio da Suíça. Estamos nos referindo a Jeanne 

Villien, uma religiosa que freqüentava a Maison Dior (fato que possivelmente interferiu na 

consolidação do perfil atual do Curso de Moda da FASM, sobre o qual discutiremos no 

capítulo quatro deste trabalho) que, em 1967, introduziu no curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Desenho e Plásticas da Faculdade Santa Marcelina, a disciplina de Desenho 

de Moda. Essa disciplina deu origem, em 1997, ao primeiro curso de moda autorizado pelo 

MEC no Brasil. 

                                                 
8 Sobre a história da criação da roupa no Ocidente não temos referências. 
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Um dos pressupostos para a análise apresentada a seguir consiste na aparente 

manifestação de que a formação do profissional da moda funciona como um campo homólogo 

ao campo da alta-costura, que apresenta uma estrutura distribuída de forma desigual entre as 

diferentes casas de moda no triângulo parisiense, onde os capitais pertencentes a cada uma 

determinam os espaços ocupados por elas e estabelecem a concorrência nesse campo, ao 

mesmo tempo em que os capitais acumulados permitem ou não a entrada no campo 

(BOURDIEU, 2004). No Brasil, os cursos de moda apresentam distribuição desigual 

diferindo, assim, do campo da alta-costura na forma de ocupação espacial. Concentram maior 

ou menor número em diferentes regiões, ao longo da faixa litorânea do país, e se estabelecem 

em regiões que possibilitam a permanência no espaço, a qual se dá por meio de disputas 

institucionais. Tais disputas acontecem de várias formas, pelo uso de estratégias para atrair 

alunos para os cursos (mídia, eventos do curso, forma de acesso ao curso e valores financeiros 

diferenciados).  

Na alta-costura, “as características distintivas das diferentes instituições de produção 

e difusão, assim como as estratégias que elas utilizam na luta que as opõe dependem da 

posição que ocupam nesta estrutura.” (BOURDIEU, 2004, p.115) De forma semelhante 

acontece no campo educacional. As instituições se posicionam, como um campo reprodutor 

do campo da moda, criando distinção por intermédio dos meios de que dispõe para entrar e 

permanecer na luta. Na leitura do contexto da institucionalização da moda, estão evidentes 

três dimensões, que são os suportes pelos quais a distinção se marca:  

- Estruturas Físicas: salas ambiente, laboratórios, acervo bibliográfico;  

- Estrutura humana: corpo docente (com atributos de qualidade expressos por meio 

dos títulos acadêmicos e das experiências profissionais no campo da moda, como 

consultorias, projetos de produtos desenvolvidos, participações em feiras, etc.);  

- Estrutura de comunicação: programa de televisão próprio, página na internet, 

promoção e participação em eventos, programas de extensão, projetos de 

pesquisa, matérias em revistas e jornais especializados, produção científica 

docente e discente e, ainda, intercâmbio e lazer9. 

Os cursos superiores de moda, distribuídos em toda a extensão litorânea ocupam 

posições hierárquicas legitimadas de acordo com os capitais acumulados pelas instituições ao 

longo do tempo. Entendemos por capital o acúmulo de bens por meio de operações de 

                                                 
9 Orientado pela cultura de massa que, ao mesmo tempo, cria a distração e instrui, individualiza e socializa lazer 
mobilizado por meio dos espetáculos de teatro, dos programas de televisão, da música, do rádio, dos jornais e 
revistas (MORIM, 1987). 



 35 

investimento, cujos tipos podem ser: o capital econômico, cultural, social ou simbólico 

(BONNEWITZ, 2003, p. 53). Essa discussão preliminar será desenvolvida no capítulo três e 

quatro deste trabalho. O que se desejou com esta breve apresentação foi expor que, 

supostamente, o campo educacional da moda acadêmica não só reproduz, como também 

contribui para manter e renovar o campo de produção do vestuário por meio do conhecimento 

que é gerado nos cursos, situação que trataremos adiante.  

Antes de analisarmos as particularidades dos cursos de moda da amostra selecionada, 

convém analisar como se formou a teia composta pelos cursos superiores de moda no Brasil, 

pois muitos são os fatores que se pressupõem tenham contribuído para a inserção da moda no 

ensino superior. Dentre os fatores mais evidentes estão: primeiramente, a necessidade de mão-

de-obra qualificada para alavancar a indústria têxtil (da qual trataremos ainda a seguir) que, a 

partir da década de 1970, se encontrava em plena consolidação, mas, ao mesmo tempo 

começava a sofrer com a inserção dos produtos estrangeiros (principalmente dos produtos 

asiáticos) no mercado brasileiro. Assim, o fenômeno do surgimento dos cursos superiores de 

moda no Brasil se deu em conseqüência do aquecimento da economia num período em que a 

cadeia têxtil se expandiu fazendo surgir novas indústrias de fiação, de têxteis, de confecção do 

vestuário e, posteriormente com a abertura de mercado (PIRES 2002). O segundo aspecto 

constatado foi o surgimento, no Brasil, da “cultura de massa”, que permite, pelos meios de 

comunicação, a proliferação de modelos e a provocação para o desejo de consumo de novos 

produtos oferecidos pelo mercado. O terceiro, e não menos importante fator, foi a expansão 

do ensino superior privado que aliou seus interesses econômicos com as necessidades da 

indústria têxtil e de confecção. Esses fatores identificados confirmam os dados de outras 

pesquisas. Sobre isso, Marinho (2002, p. 163-164) diz que “a implantação dos cursos de moda 

responde tanto à manifestação cultural, simbólica, quanto à exigência do mercado, carente de 

informação e de mão-de-obra. Dialoga, portanto, com solicitações de natureza diversa – 

cultural e econômica – [...].”  

A confirmação desses aspectos se dá, também, por associação dos cursos à própria 

história da moda, que se desenvolve e se transforma em conseqüência dos fatos socioculturais, 

provocados pelas revoluções industriais e influenciados pelas grandes guerras na segunda e na 

quinta década do século XX. 
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2.3.1 A indústria têxtil no Brasil e a necessidade de mão-de-obra qualificada 

No Brasil, até o final do século XIX, a cadeia têxtil se limitava à produção de tecidos 

de algodão para sacaria de café e açúcar. Com eles eram confeccionadas roupas de cama e 

toalhas para se enxugar, e as famílias que não tinham acesso aos bens vindos da Europa, 

principalmente da Inglaterra, confeccionavam, também, roupas para vestir. Os tecidos finos, 

como sedas e cetins, eram todos importados. Segundo Joffily (1999, p. 12),  

o Brasil Colônia tentou fabricar seus tecidos elegantes, mas um famoso alvará de D. 
Maria I [...] mandou destruir os teares do Brasil e, com eles, a indústria brasileira 
que nascia. Em nosso país só se admitiam teares para a indústria das fazendas 
grossas de algodão, das que serviam para uso e vestuário dos negros. 

 

A partir da segunda Grande Guerra, a indústria têxtil nacional, a mesma indústria que 

D. Maria I (historicamente conhecida como A Louca) destruiu quando mandou quebrar os 

teares existentes no país, deslancha graças ao bloqueio provocado pelo conflito, “[...] fato que 

leva as maisons, (casa de moda) do centro do Rio de Janeiro a fabricarem, em território 

nacional, roupas, já que não havia como importar” (JOFFILY, 1999, p. 19). Esse processo 

acelerou, no país, a produção do vestuário, sendo que a indústria têxtil, na década de 1930, era 

a maior que havia no Brasil e já necessitava de qualificação para produzir em escala, tendo 

como parâmetro os padrões europeus de vestir.  

No período pós-guerra, São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que mais 

cresceram. Passando a assumir a hegemonia têxtil/fabril no país, tornaram-se, também, espaços 

atraentes para morar, pela pujança do desenvolvimento industrial que permitia o acesso 

imediato aos bens produzidos, pela diversidade de atividades de trabalho e lazer conseqüentes 

do avanço industrial e da expansão do sistema de ensino, e pela facilidade de acesso ao mercado 

de bens simbólicos que se fazia constituir a partir de então. Conseqüentemente, surgiu uma 

sociedade cosmopolita sedenta por bens de luxo e pela indústria cultural que produz e difunde 

bens simbólicos, provocando e satisfazendo os desejos de consumo. A cidade de São Paulo se 

consolidou como pólo industrial, com as fábricas produzindo a todo vapor para suprir as 

necessidades e desejos de uma nova classe emergente no país,  

[...] cujos contornos tornam-se mais nítidos com a intensificação da industrialização no 
período de JK e nos anos subseqüentes. Esse segmento cada vez mais significativo 
enquanto mercado consumidor passou a responder tanto pela demanda dos bens 
produzidos pela indústria têxtil e de confecção como pelo consumo de informação, que 
foi moldando um novo padrão de gosto estético, influenciado pelos modelos vindos da 
Europa e também dos Estados Unidos. (MARINHO, 2002, p. 14). 
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A expansão das capitais produziu, em seu bojo, muitos fenômenos particulares e, 

dentre eles, a produção de uma sociedade cosmopolita, consumidora de bens e de cultura 

produzidos por meio da indústria cultural que se fundou. 

A partir da década de 1960, instaurou-se no Brasil um período acelerado de produção 

e de consumo de novos produtos. A indústria têxtil e os meios de comunicação de massa 

caminharam no mesmo ritmo, a indústria procurou expandir-se acompanhando os padrões 

internacionais de produção ditados pelos Estados Unidos, e a comunicação de massa foi o 

meio pelo qual a população brasileira foi levada a conhecer as coisas do mundo e estimulada a 

consumir as coisas produzidas no mundo. A indústria têxtil, por meio dos Sindicatos da 

categoria e das associações, passou a solicitar a profissionalização para a indústria da moda 

brasileira. 

A indústria têxtil passou por um período de expansão nas décadas de 1970 e 1980, 

quando houve a abertura e instalação de muitas fábricas no Brasil. O crescimento horizontal 

se estabilizou, e iniciou um segundo momento, a verticalização da indústria de confecção, 

quando o mercado passou a exigir especialização da mão-de-obra qualificada. Eram comuns 

depoimentos de empresários manifestando duas situações que convergiam para a criação dos 

cursos superiores de moda no Brasil: a propaganda como impulsionador dos negócios e a falta 

de profissionais formados como uma dificuldade no desenvolvimento dos produtos de moda. 

Em entrevista à Revista Vogue Brasil, Tufi Duek, proprietário da marca Triton, declarou que 

“a propaganda foi a alavanca para meu crescimento. A repercussão foi nacional e acabei 

caminhando para uma posição de liderança no setor” (GUERREIRO, 1983, p. 112). Sobre a 

carência de profissionais especializados, foi categórico: “Não existe uma política educacional 

para a formação dos nossos profissionais. Aprendemos de tanto errar ou de tanto vermos 

outros errarem. Não deveria ser assim. Muito melhor para todos nós se o pessoal já viesse 

com condições de acertar sempre” (GUERREIRO, 1983, p. 113). 

No ano de 1995, o relatório de uma pesquisa desenvolvida por Keller para o Centro 

de Integração de Tecnologia do Paraná (CITPAR) indicou que poucas eram as indústrias de 

confecção que usufruíam dos serviços de um profissional de criação de moda e que muitos 

deles não eram habilitados, tendo formação prática. “Não é aceitável que um setor que deva 

oferecer novos lançamentos, em média a cada três meses, esteja usando apenas 10% de 

tecnologia e conceitos desta área, concebendo, criando e desenvolvendo produtos 

metodologicamente” (KELLER, 1995, p. 38). 
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2.3.2 A indústria cultural: fenômeno decisivo para a inserção da moda no ensino superior 

brasileiro 

A Indústria Cultural, expressão cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer, da 

escola de Frankfurt, entre as décadas de 1930 e 1940, designa o conjunto de subsistemas 

sociais e econômicos que produzem e difundem intensamente produtos e valores simbólicos, 

que conduzem para novos padrões estéticos em todos os segmentos da cultura e da arte. 

Fazem parte desse sistema a TV, o rádio, revistas, jornais, cinemas e entretenimentos, que são 

elaborados para modificar hábitos, aumentar o consumo, informar e educar. Para Marinho 

(2002, p. 18),  

É neste contexto que se pode compreender o conceito subseqüente, de mercado de 
bens simbólicos ou mercado das trocas simbólicas. Um espaço social regido por leis 
econômicas e que se encontra organizado em torno de mercadorias imateriais, por 
isso simbólicas, que são os valores e as percepções geradas a partir de produtos da 
indústria cultural - livros, jornais, revistas, filmes, publicidade, programas de TV, 
Rádio, sistemas informáticos ou multimídias.  

 

 A indústria cultural é fenômeno ocidental ou dos povos ocidentalizados, que 

massifica e padroniza hábitos e costumes, bem como depende da aceitação individual e/ou 

coletiva estabelecida em torno de algum objeto. Neste espaço a moda se insere como parte 

fundamental do sistema de trocas simbólicas que rege a vida das pessoas. A cultura de massa 

que se forja por meio da indústria cultural explica a moda como parte integrante do ciclo de 

produção e renovação de bens de consumo:  

A cultura de massa [...] é o instrumento de democratização imediata de aristocratismo; 
permite ao público imitar, o mais depressa possível, a elite; coloca-se a serviço da 
aderência identificativa por todos os meios: fotografias dos modelos de alta costura, 
conselhos práticos para adaptar à moda corrente as toilettes dos anos anteriores, 
receitas para adaptar a confecção ao estilo da alta costura, etc. [...] Por sua vez, a alta 
costura resiste: ela cerca de mistério a preparação das coleções, proíbe os fotógrafos 
antes da data pública, persegue os imitadores não patenteados... Mas ao mesmo tempo 
que resiste, ela se adapta à corrente, na medida em que encontra aí o seu lucro: a 
publicidade da grande imprensa estende seu raio de ação. [...]. Assim a cultura de 
massa efetua uma dialética de aristocratização e de democratização que funciona em 
todos os níveis para, finalmente padronizar no grande público as fruições da 
superindividualidade aristocrática. E a cultura de massa, no plano da moda feminina, 
revela sua função própria: dá acesso aos grandes arquétipos ‘olimpianos’, procura os 
prestígios da alta individualidade e da sedução. Ela permite a identificação mimética. 
Ao mesmo tempo, mantém uma obsessão consumidora das roupas, do enfeite, dos 
objetos, de padrão social, cuja importância como estimulante econômico se torna cada 
vez maior nas sociedades ocidentais. (MORIN, 1987, p. 142). 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a moda se deslocou dos cumes da alta costura 
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francesa para os Estados Unidos, que se distanciava dos conflitos, e acabou funcionando como 

uma espécie de incubadora, onde se forjou o processo de produção em escala, a partir da cópia 

de um modelo que, depois de determinado tempo, encontrava-se desgastado, perpetuando a 

busca do novo por meio dos ciclos de produção. A cultura de massa promoveu os valores 

femininos e desenvolveu uma mulher modelo. A moda se democratizou e, pelos meios de 

comunicação, envolveu rapidamente todos os atributos da sedução e certos atributos de standing 

(moda das formas automobilísticas, das formas eletrodomésticas, etc.). Dessa maneira, a moda 

se reorganizou, descendo das elites para as massas femininas (MORIN, 1987). 

A moda, desde então, depende da cultura de massa para existir (por meio da 

constante produção) e se renovar (suprindo o desejo pelo novo), funcionando como o motor 

propulsor, divulgando o novo e estimulando o consumo pelas massas, ou seja, a moda 

“modela” as pessoas por meio da imposição e da cultura de massa. 

2.3.3 A expansão do ensino superior privado no Brasil 

O aumento significativo de faculdades e cursos superiores no Brasil, conseqüência 

do crescimento demográfico e da economia interna, teve início na década de 1970, com a 

universidade funcional, período em que houve a abertura indiscriminada de cursos superiores, 

em que se firmou o vínculo entre universidades federais e oligarquias regionais e ocorreu a 

subordinação do MEC ao Ministério do Planejamento. A universidade dos anos de 1970 

adaptou seus currículos às exigências do mercado e empenhou-se em preparar mão-de-obra 

qualificada (CHAUÍ, 2003). 

A década de 1980 foi o período da universidade de resultados, conforme Chauí 

(2003), tendo continuidade o processo da década anterior, porém, apresentando duas novas 

situações: a expansão do ensino superior privado e o estabelecimento das parcerias entre 

universidade pública e empresas privadas. Com a Constituição Federal de 1988, as 

instituições públicas privadas receberam autonomia didática, administrativa e financeira 

(descrita no Art. 53, do cap. IV, da LDB), tendo, ainda, o direito de receber repasse de verbas 

públicas. Isso possibilitou, por parte dessas instituições, a abertura de muitos cursos que 

vinham ao encontro dos interesses sociais, econômicos e políticos de instituições e 

comunidades. Para Almeida (2003, p.130),  
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Trata-se de um novo ciclo [...] que envolve novas estratégias de crescimento – entre 
elas, a diversificação dos cursos com baixos investimentos em infra-estrutura. Os 
cursos de moda [...] representam uma alternativa segura para a abertura de mercados 
e investimento com grande possibilidade de retorno.  

 

No entanto, há uma condição a ser observada, que se opõe ao pensamento de 

Almeida (2003): há instituições de ensino superior cujos cursos são formatados com a 

dependência de laboratórios e tecnologias de ponta10, como é o caso dos cursos analisados 

nesta dissertação. Almeida (2003) indica para uma peculiaridade a ser observada, a qual 

consiste em um ponto de distinção no campo formador dos profissionais de moda: a 

possibilidade de que muitos dos cursos criados em instituições particulares determinam, em 

seus projetos, o perfil-saída dos acadêmicos, de acordo com os seus próprios interesses 

econômicos. Melhor explicando, muitos dos cursos em funcionamento têm a organização 

curricular moldada de forma que não haja grandes investimentos em estruturas, situação que 

pode ser constatada pela análise dos ementários. Essa constatação remete para uma pergunta: 

Para que cada curso forma? Todavia, também, a particularidade mencionada dá indícios para 

a reflexão sobre as posições que cada curso ocupa no campo de reprodução da moda. Com 

isso, fica evidente que fazem parte das estratégias de entrada e permanência no campo 

aspectos de ordem subjetiva que estão nas entrelinhas dos projetos de solicitação para 

funcionamento dos cursos.  

Já as instituições privadas, para entrarem nesse campo e lucrarem, desenvolvem 

estratégias para a distinção de um novo curso perante os demais, permitindo perceber como os 

interesses se fazem na subjetividade. No jogo aparentemente desinteressado para conseguir 

autorização para o funcionamento de um curso, as instituições apresentam pesquisas apontando a 

demanda de mercado existente, que só é possível a partir da expansão do ensino privado e da 

autonomia concedida a ele. Nesse sentido, pode a instituição de ensino manter um curso se lhe for 

interessante e com respaldo legal no Art. 53, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

2.4 AS DIMENSÕES DO CAMPO DA MODA ACADÊMICA 

Atualmente o campo da moda acadêmica, no Brasil, apresenta instituições de caráter 

público e particular, reproduzindo as faces da moda discutidas na primeira parte deste 

capítulo: a moda de figurino e a moda de confecção.  

                                                 
10 Tecnologia de última geração. Os laboratórios são equipados com equipamentos atualizados, iguais aos das 
indústrias e empresas. 
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A Tabela 1 apresenta, com suas datas e em ordem de autorização, os cursos 

superiores de moda, autorizados pelo Ministério da Educação, em todo o país, até maio de 

2006. Organizamos os dados com base nos documentos de autorização e reconhecimento de 

cursos superiores do MEC. 

 

Tabela 1: Cursos superiores de moda: ano de criação, nome da instituição,                                                       
nome do curso e município de funcionamento  

1987   
Faculdade Santa Marcelina Desenho de Moda São Paulo 
1989   
Universidade Anhembi Morumbi Negócios da Moda São Paulo 
Universidade Paulista Moda - Paulista São Paulo 
1991   
Universidade de Caxias do Sul CST em Moda e Estilo Caxias do Sul 
1993   
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Moda - Estilismo Florianópolis 
Faculdade Paulista de Artes Desenho de Moda São Paulo 
Universidade Federal do Ceará Moda Fortaleza 
1995   
Universidade Federal de Goiás Design de Moda Goiânia 
Universidade Veiga de Almeida Superior de Moda Rio de Janeiro 
1996   
Universidade Estadual de Londrina Estilismo em Moda Londrina 
1997   
Centro Universitário Moura Lacerda Moda Ribeirão Preto 
Universidade de Passo Fundo CST em Produção do Vestuário Passo Fundo 
Universidade Regional de Blumenau Moda - Estilismo Industrial Blumenau 
Universidade Salgado de Oliveira Design de Moda Goiânia 
Universidade Salgado de Oliveira Moda Estilo e Marketing Niterói 
Universidade Salgado de Oliveira Design de Moda São Gonçalo 
Universidade Tuiuti do Paraná Design - Moda Curitiba 
1998   
Centro Universitário de Maringá Moda Maringá 
Universidade Anhembi Morumbi Design de Moda São Paulo 
1999   

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas 
Moda - Coordenação de Moda - 
Gerência de Produto 

São Paulo 

Centro Universitário Plínio Leite Moda Niterói 

Centro Universitário SENAC 
Design de Moda - Estilo / 
Modelagem 

São Paulo 

Universidade do Extremo Sul Catarinense Tecnologia em Moda e Estilo Criciúma 

Universidade Federal de Pelotas 
Administração da Produção do 
Vestuário 

Pelotas 

2000   

Faculdade SENAI de São Paulo 
CST do Vestuário - Gestão de 
Processos Produtivos 

São Paulo 

Universidade do Vale do Itajaí Moda - Design Baln. Camboriú 
2001   
Centro Universitário de Ribeirão Preto Moda São José do Rio Preto 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo Moda - Design São Paulo 

Centro Universitário de Jaraguá do Sul 
Engenharia da Produção - 
Confecção do Vestuário 

Jaraguá do Sul 

Centro Universitário do Vale do Itajaí Moda - Design Indaial 
Centro Universitário FEEVALE Design de Moda e Tecnologia Novo Hamburgo 
Faculdade de Cariacica Moda - Design Cariacica 
Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau CST em Vestuário Blumenau 
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Continuação... 
 
2001   
Faculdade Novo Milênio Moda - Design Vila Velha 
Faculdade SENAI-CETIQT Design - Moda Rio de Janeiro 
Faculdades Integradas Espírito Santenses Design de Moda e Vestuário Vitória 
Universidade de Franca Design em Moda Franca 
Universidade FUMEC Design de Moda Belo Horizonte 
Universidade Paranaense CST em Moda e Estilo Cianorte 
Universidade Paranaense CST em Moda e Estilo Cascavel 
2002   
Centro Universitário de Jaraguá do Sul Moda Jaraguá do Sul 
Centro Universitário do Triângulo Design de Moda Uberlândia 

Centro Universitário FEEVALE 
Engenharia de Produção - Calçados 
e Componentes 

Novo Hamburgo 

Faculdade AD 1 CST em Produtos da Moda Brasília 
Faculdade de Moda de Passos Moda Passos 
Faculdade de Tecnologia das Américas Gestão de Negócios da Moda São Paulo 
Faculdade de Tecnologia e Ciências Moda Salvador 
Faculdade de Tecnologia Flamingo Gestão de Negócios da Moda São Paulo 
Faculdade de Tecnologia João XXIII CST em Gestão de Negócios da Moda São Paulo 
Faculdade de Tecnologia Uirapuru Gestão de Negócios da Moda Sorocaba 
Faculdade Educacional de Dois Vizinhos CST do Vestuário Dois Vizinhos 
Faculdade Politécnica de Jundiaí Design - Moda Jundiaí 
Faculdades Integradas do Planalto Central Design de Moda Luziania 

Universidade Bandeirante de São Paulo Tecnologia em Design de Moda 
São Bernardo do 
Campo 

Universidade Bandeirante de São Paulo Tecnologia em Design de Moda São Paulo 
Universidade de Uberaba Negócios da Moda Uberlândia 
Universidade de Uberaba Negócios da Moda Uberaba 
Universidade do Planalto Catarinense Design e Tecnologia de Moda Lages 
Universidade Estácio de Sá CST em Moda e Figurino Petrópolis 
Universidade Estácio de Sá CST em Moda e Figurino Rio de Janeiro 
Universidade Estadual de Maringá Moda Cianorte 
Universidade José do Rosário Vellano Design - Moda e Estilo Divinópolis 
Universidade Potiguar CST em Moda Natal 
2003   
Centro Universitário de Brusque Design de Moda Brusque 
Centro Universitário Monte Serrat Moda Santos 
Centro Universitário Plínio Leite Tecnologia em Moda Niterói 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo Moda Americana 
Centro Universitário UNA Moda Belo Horizonte 
Faculdade Católica do Ceará CST em Estilismo em Moda Fortaleza 
Faculdade Cidade de Salvador Design - Moda Salvador 

Faculdade de Tecnologia SENAI Rio do Sul 
CST em Processos de Produção do 
Vestuário 

Rio do Sul 

Faculdade do Vale do Itajaí Mirim Design de Moda Brusque 
Universidade de Cuiabá Tecnólogo em Design de Moda Cuiabá 
Universidade do Sul de Santa Catarina Tecnologia em Moda Tubarão 
Universidade Presidente Antônio Carlos CST em Moda e Acessórios Bom Despacho 

Universidade Santa Cecília 
Tecnologia em Gestão de Negócios 
da Moda 

Santos 

2004   
Centro Universitário de Araras CST em Design de Moda Araras 
Faculdade CIMO Design e Negócios da Moda Belo Horizonte 
Faculdade de Arte e Design Design de Moda Divinópolis 
Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade Gestão de Negócios da Moda São Paulo 
Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis CST em Gestão do Varejo de Moda Florianópolis 
Faculdade de Tecnologia SENAI Jaraguá do Sul CST em Produção do Vestuário Jaraguá do Sul 
Faculdade Metropolitana de Guaramirim Moda - Design Guaramirim 
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Continuação... 
 
2004   

Faculdade Novo Milênio 
CST em Planejamento de Coleção 
de Moda 

Vila Velha 

Universidade de Passo Fundo CST em Produção do Vestuário Sarandi 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Tecnologia em Produção do 
Vestuário 

Maravilha 

Universidade do Vale do Itajaí Tecnologia em Design de Calçados Tijucas 
Universidade Paranaense Moda Umuarama 
Universidade Paulista Moda Manaus 
2005   
Centro universitário de Campo Grande Design de Moda Campo Grande 
Centro Universitário de Belo Horizonte CST em Design de Moda Belo Horizonte 

Centro Universitário do Espírito Santo 
Tecnologia em Planejamento em 
Coleções de Moda 

Colatina 

Centro Universitário Nossa Senhor do Patrocínio Tecnologia em Design de Moda Salto 
Faculdade Boa Viagem Design - Moda Recife 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Design - Moda Xaxim 
Faculdade de Desenho Industrial de Mauá CST em Estilismo em Moda Mauá 

Faculdade de Desenvolvimento e integração Regional Moda - Design 
Santa Cruz do 
Capibaribe 

Fonte: Dados tabulados pela pesquisadora. Brasil. Ministério da Educação. Educação Superior: cursos e 
instituições. (2006, site).  

2.5 O ENSINO DA MODA E AS VOCAÇÕES PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS DAS 

REGIÕES BRASILEIRAS 

O primeiro estado brasileiro a implantar curso superior para formar profissionais na 

área de moda foi São Paulo. Tal fato estimulou, nos anos seguintes, a criação de novos cursos 

para atender às necessidades específicas de cada região, condição que permitiu que o MEC, a 

partir do ano 2000, autorizasse o funcionamento de muitos cursos num curto período de 

tempo, estando na Região Sul e na Sudeste a maior concentração deles. 

Os cursos de formação de nível superior na área de moda/vestuário se apresentam em 

duas categorias de formação: de Bacharel e de Tecnólogo. De acordo com as definições do 

MEC, os cursos bacharelado formam para o exercício de uma profissão em nível superior, e o 

Bacharel pode, ainda, exercer atividades acadêmicas. A maioria possui duração de quatro 

anos, com Estágio Obrigatório ou Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do grau de 

Bacharel (BRASIL, 2006). Na organização curricular dos bacharelados, estão inseridas 

disciplinas formativas que fazem parte de um eixo comum onde se inserem as de formação 

geral, tais como Português, Matemática, Metodologia e Técnicas de Pesquisa, e as disciplinas 

que constituem a formação básica de acordo com o perfil do curso, como as disciplinas que 
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tratam dos Fundamentos da Linguagem, Cultura e História do objeto do Curso, e o eixo 

profissional, em que estão as disciplinas específicas para a formação de um determinado perfil 

profissional (BRASIL, 2006). 

Os cursos de graduação que formam Tecnólogos têm como base legal a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e a Resolução CNE/CP3, do Conselho 

Nacional de Educação. São cursos de Educação Tecnológica ou Cursos Superiores de 

Tecnologia, os CSTs de curta duração, que variam de dois a três anos, e que têm a opção de 

oferecer certificações intermediárias a cada período, desde que estejam regulamentadas no 

projeto do curso. Habilitam o profissional para o exercício da profissão a que o curso se 

propõe. A organização curricular dos Cursos de Tecnologia é voltada para a formação 

tecnológica. Inicialmente, essa modalidade de curso foi oferecida pelos Centros de Educação 

Tecnológica (CETs ou CEFETs), com cursos em diversas áreas. No entanto, o primeiro Curso 

Superior de Tecnologia na área têxtil/fabril autorizado no Brasil foi o Curso Superior em 

Moda e Estilo, criado em 1991, pela Universidade de Caxias do Sul. 

No mapa a seguir, é possível visualizar a distribuição dos cursos superiores de moda 

no território brasileiro.  

 
Figura 3 – Mapa do Brasil com a distribuição geográfica dos Cursos de Moda/Vestuário autorizados 

pelo Ministério da Educação – até dezembro de 2005 

Fonte: Dados Tabulados pela pesquisadora. Brasil. Ministério da Educação. Educação Superior: cursos e 
instituições. (2006, site).  
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Observamos, na figura 3, que há uma pulverização dos cursos na costa litorânea, 

concentrados, em sua grande maioria, em torno dos pólos têxteis/fabris e dos pólos de maior 

produção cultural, o que confirma a tese de Maria Gabriela Marinho, no que tange à indústria 

cultural, de que o mercado de bens simbólicos (ao qual pertence a moda) encontra em 

determinados espaços maior possibilidade de associar a produção de bens materiais e 

imateriais. 

A tabela 2 apresenta o número de unidades fabris do vestuário em todas as regiões do 

Brasil, de 1997 a 2002. 

Tabela 2: Número de unidades fabris da indústria do vestuário no Brasil, de 1997 a 2002  

Regiões 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norte  447 435 427 402 459 421 
Nordeste 2312 2388 2430 2587 2599 2607 
Sudeste 11856 11757 10072 10852 10192 9667 
Sul 3731 3733 3738 4151 4310 4208 
Centro-Oeste 668 696 711 805 878 863 
Total 19014 19009 17378 18797 18438 17766 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) (2006, site). 
 

O confronto do mapa apresentado na figura 3 com a tabela 2 mostra o quanto a 

vocação regional para a indústria têxtil/fabril é determinante no processo de instauração do 

campo da moda acadêmica. As concentrações de cursos estão nas regiões Sudeste e Sul e 

correspondem ao número de indústrias dessas regiões. É possível observar, também, que 

houve diminuição de indústrias na região Sudeste e aumento nas outras regiões, o que 

contribui para ao surgimento de cursos superiores, principalmente, nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 
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3 O ENSINO DE MODA DA FASM: uma concepção humanista e global 

Neste capítulo, discutiremos o Curso de Moda da Faculdade Santa Marcelina por 

meio de análise comparativa com o Curso de Moda da FURB e com outros cursos de moda. 

Focaremos os aspectos que dizem respeito à estrutura humana que forma (docentes) e que é 

formada (discente), estrutura curricular e estrutura física. 

3.1 O CURSO DE MODA DA FACULDADE SANTA MARCELINA 

O Curso de Desenho de Moda da Faculdade Santa Marcelina, criado em 1988, teve 

sua origem no currículo do Curso de Formação de Artes Plásticas, em 1964, com a disciplina 

Desenho de Moda. Foi Eugenie Jeanne Villien, religiosa de origem suíça que morava na 

França, freqüentava a Maison Dior vestida com trajes religiosos e acompanhava os desfiles de 

alta-costura que, ao assumir a direção da extinta Escola de Belas Artes Santa Marcelina, 

iniciou o ensino da moda em nível superior no Brasil. A figura 4 mostra a imagem que ilustra 

a página principal do site do Curso de Moda da FASM.  

 
Figura 4 – Fotografia de modelo vestindo roupa autoral, desenvolvida com fios de cabelo, que ilustra a 

página principal do Curso de Moda da FASM 

Fonte: site Faculdade Santa Marcelina (2006). 
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3.2 A MODA NA FACULDADE SANTA MARCELINA: priorizando a criatividade 

O curso tem como “objetivo formar profissionais aptos a atender a realidade do 

mercado, tanto na produção do vestuário, como na linha casa [...],” (PIRES, 1999, p. 100). A 

prioridade no ensino é conduzir o aluno ao desenvolvimento pleno da capacidade criativa.  

Ao iniciar a análise dos cursos de moda pelos folders e páginas na internet, 

percebemos que surgem, nas imagens oferecidas, as primeiras evidências de distinção dos 

mesmos. As imagens tomadas para exemplificar essa condição são as do curso da FASM e do 

da FURB. O resultado da observação não seria diferente se fossem imagens de outros cursos, 

pois as imagens disponíveis nos meios de comunicação de cada curso se assemelham. A 

forma de entendimento adotada nesta pesquisa também não difere de outras leituras que 

buscam identificar, pela análise objetiva, a representação da roupa como intermediação 

simbólica.  

 A imagem da FASM apresentada na figura 4 mostra uma modelo trajando um 

modelo conceitual ou autoral, termos comuns na linguagem da moda, que querem dizer: feito 

com autoria, assinado por quem o produziu e desenvolvido com conceitos adquiridos por 

meio da fonte de criatividade individual (CASTRO, 1992). A imagem evoca a sensualidade 

feminina, distingue a mulher vestida por meio do que adorna seu corpo. Enquanto o modelo 

da imagem que representa o curso da FURB é clássico, tradicional e masculino (que 

discutiremos no capítulo seguinte).  

A imagem da FASM apresenta o belo feminino, o diferente, o moderno. Três 

situações percebidas, dentre tantas outras possíveis. A beleza feminina expressa na imagem 

está relacionada à sensualidade do modelo que envolve o corpo moldando seios, culotes e 

ventre e desnudando as pernas por meio da transparência provocada pela tecitura da peça. A 

maquiagem e a expressão do rosto da modelo contribuem ainda para a marca da aparência de 

polidez, característica de um grupo social específico (reafirmado no texto do quadro 1). O 

aspecto diferente está diretamente relacionado com a condição de conceitual, mostrando uma 

vestimenta que não foi feita para ser usada no cotidiano. As peças conceituais ou autorais 

servem como pretexto para apresentar um sujeito pensante que se oculta no objeto finalizado: 

o estilista de moda que ganha identidade por meio dos materiais inusitados, como o cabelo, 

matéria-prima do vestido da fotografia (figura 4). Ainda podemos ressaltar que a imagem da 

roupa encerra em si o conceito de moderno, se opondo à concepção tradicional de vestir, pois 

a roupa apresentada foge do comum, nesse caso confirmando que, na moda, a marca de 
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distinção do que é tomado como moderno é o novo, novo na construção, na forma ou 

apresentação. Assim, a roupa é uma construção racional que permite comunicar o sentido da 

posição do indivíduo no meio social. É um instrumento de realização (BERGAMO, 1998).  

Na imagem apresentada na figura 4 está uma roupa que se distancia do cotidiano 

doméstico. Não é feita de pano e está lá para comunicar. Com isso, a forma de apresentação do 

curso (entendida a partir de uma leitura particular) indica que o propósito da formação está em 

romper com o comum, legitimando a tradição da instituição como formadora de profissionais 

que são referências no campo da moda. Isso comprova o que Gilda de Mello e Souza escreveu 

em sua tese de doutoramento: “[...] vestimenta é uma linguagem simbólica, um estratagema de 

que o homem sempre se serviu para tornar inteligível uma série de idéias, como o estado 

emocional, as ocasiões sociais, a ocupação ou o nível do portador” (SOUZA, 1987, 125).  

Seguindo a imagem, mostrada na figura 4, está, no site da FASM, o texto 

apresentado no quadro 1, funcionando como o protocolo das informações institucionais que se 

abrem a partir dele. 

 

 

O mercado de Moda é um dos mais ricos e influentes nos dias de hoje. No Brasil 

e no mundo bilhões de dólares são movimentados nos desfiles, nas exposições, nas 

lojas, nas fábricas, no cinema, na televisão, na música... Cada vez mais, os profissionais 

brasileiros são aclamados por sua atuação no universo fashion, e este destaque não se 

restringe à beleza física de modelos nacionais. As empresas do país agora investem na 

criação e no desenvolvimento nacional ao invés de simplesmente fabricar o que é 

desenhado nos EUA e Europa. Eventos realizados no país atraem profissionais da área e 

jornalistas de todo o mundo. Essa mudança de papel deve-se principalmente a uma 

profissionalização do setor na qual o ensino superior tem uma participação bastante 

significativa. E no Brasil a referência nesta área é o curso de Moda da FASM, primeiro 

do país, criado em 1987. São 18 anos de tradição reconhecida por alunos, pela imprensa 

especializada e pelo mercado profissional como um padrão de excelência único, que 

comemora sua “maioridade” tendo formado alguns dos nomes mais significativos da 

Moda brasileira na atualidade e que já adquiriu renome entre os centros de ensino de 

moda no exterior. 

 

Quadro 1 – Apresentação do Curso de Moda da FASM no site da instituição 

Fonte: site Faculdade Santa Marcelina (2006). 
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O texto apresentado no quadro 1 traz alguns pontos em evidência, como a 

importância da comunicação, o que reforça a interdependência do sistema da moda com a 

indústria cultural, discutida no capítulo dois desta dissertação. Outra evidência é a vinculação 

entre a criação, a produção do vestuário e o modo de vestir com o ramo das artes visuais, 

aspecto que é determinante para a classificação do Curso de Moda da FASM como um curso 

voltado para a criação de figurino, confirmando a hipótese de trabalho apresentada na 

introdução.  

A referência do Curso de Moda da FASM como o mais antigo atribui caráter 

consagrado, e acadêmicos formados por esta instituição incorporam os capitais institucionais, 

conforme veremos adiante. Para Weber (1987, p. 68), “a legitimidade da autoridade mais 

antiga e mais universalmente mantida baseia-se no caráter sagrado da tradição”. Assim, a 

FASM se mantém por meio da “tradição reconhecida”. Para Bourdieu (1983, p. 156), 

A partir das posições que os diferentes agentes ou instituições ocupam na estrutura 
do campo e que, neste caso, correspondem bem estreitamente à sua Antigüidade, 
pode-se prever, e em todo caso compreender, suas tomadas de posição estéticas, tais 
como elas se exprimem nos adjetivos empregados para descrever seus produtos ou 
em qualquer outro indicador [...]. 

 

O Curso de Moda da FASM é um clássico no campo de reprodução da moda e se 

construiu pela força e imposição do habitus, e pela magia que reveste o campo. Está explícito 

no texto o reconhecimento do valor simbólico que se perpetua por meio de códigos 

específicos (os capitais acumulados desde a criação do Curso) e que exercem um poder 

mágico. O nome FASM é, no campo de reprodução, uma marca consolidada. Em “Alta 

Costura e Alta Cultura”, Bourdieu (1986, p. 160) diz que “a grife é a marca que muda não a 

natureza material do objeto, mas a natureza social do objeto.” Da mesma forma, no campo de 

reprodução da moda, a marca (grife) da instituição transforma a natureza do diploma. O que é 

oferecido não é um diploma de curso superior em moda, mas um diploma de curso de moda 

da instituição “tal”. Nesse sentido, a FASM se destaca no panorama dos cursos de moda no 

Brasil, sendo seguida por outros cursos.  

No que se refere ao Curso de Moda da FURB, o Guia do Estudante 2005 o aponta 

como um dos oito melhores cursos de moda no Brasil, utilizando o critério de “pólo” e 

categorizando os melhores em cada perfil. 
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3.3 O CORPO DOCENTE QUE FORMA PROFISSIONAIS PARA A MODA 

A análise feita do corpo docente (Anexo 1) que contribui para a formação dos 

profissionais da moda se aplica a todas as instituições. Constatamos que o corpo docente que 

ensina moda na FASM não difere do nível titulação dos docentes dos cursos de outras 

instituições e que a maior parte dos professores atua como profissionais do mercado de moda, 

conciliando a atividade acadêmica com a prática na indústria da moda. O fato de a maioria 

dos docentes da FASM, como das demais instituições do país, estarem atuando 

simultaneamente em dois campos, dificulta a qualificação para a academia. Como área 

formação recente, há muitos professores com titulação mínima, em sua maioria, com 

especialização.  

No país, existe somente um Mestrado em Moda no SENAC de São Paulo, iniciado 

recentemente. Os professores caminham para mestrados e doutorados em áreas afins aos 

interesses profissionais de cada um e, aos poucos, estão mudando o quadro de qualificação 

dos docentes nas instituições, fato constatado pela comparação do quadro de docentes em dez 

cursos de moda mais antigos, em períodos diferentes. Esses dados, por si sós, merecem uma 

pesquisa, pois, ao que tudo indica, a qualificação docente tem contribuído para mudanças nas 

estruturas dos cursos no que tange ao ensino, pesquisa e extensão. Freidson (1996, p. 146), ao 

discutir as diferenças entre o ensino técnico e o ensino superior declara que  

o fato de que o corpo docente nas escolas de profissões possa se devotar tanto ao 
ensino como à pesquisa e ao estudo melhora grandemente a capacidade de uma 
profissão para justificar, adaptar e expandir sua jurisdição diante da competição de 
ocupações. 

 

Freidson (1996) ainda afirma que há lucros na dedicação integral do docente e que o 

fato de se distanciar do campo de produção lhe permite enxergar o que a proximidade não 

permite, pois 

o corpo docente se apóia em um mercado acadêmico, e não comercial, ele se isola 
das demandas práticas do mundo cotidiano e é livre para se engajar em pesquisa 
‘pura’ ou ‘básica’, ou em investigações e raciocínios sem relevância imediata para 
os problemas cotidianos. Isso pode levar ao conhecimento de novas formas de 
conhecimento e qualificação, bem diferentes das antigas, bem como à especulação e 
ao pensamento conduzindo a avaliações profundamente críticas do statu quo 
(FREIDSON, 1996, p. 146, grifos no original). 
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3.4 O PROFISSIONAL DA MODA FORMADO PELA FASM 

Podemos perceber, por meio da apresentação do curso da FASM na página da 

internet, que passar pelos ensinamentos da Faculdade Santa Marcelina é estar dotado da 

percepção e da intenção comum dos que lá estudam. Em se tratando diretamente das intenções 

do mercado de moda, é estar apto a disputar espaço no mercado de trabalho exigente, seja 

onde há produção em série, onde os seus criadores são aqueles que costumeiramente 

coordenam um grupo de estilistas, seja onde são produzidas peças exclusivas e com 

características facilmente identificáveis que tornam seus produtores pertencentes a uma 

mesma categoria profissional. 

Sobre as funções da escola na inculcação de valores, Bourdieu (2004, p. 207) diz que 

“o que os indivíduos devem à escola é, sobretudo, um repertório de lugares-comuns, não 

apenas um discurso e uma linguagem comuns, mas também terrenos de encontro e acordo, 

problemas comuns e maneiras comuns de abordar tais problemas comuns”. Observando os 

destaques dos desfiles e eventos de moda no país, identificamos muitos dos ex-alunos sendo 

apresentados como referências entre os criadores de moda brasileiros, todos pertencentes a 

uma mesma linhagem, estilo ou categoria, como quer que seja chamado. 

Na página de apresentação do curso da FASM, no enunciado “você vai ver”, está 

uma condição que o diferencia dos demais cursos existentes, e que a professora Dorotéia 

Baduy Pires descreveu em sua dissertação de mestrado:  

A proposta de FASM mantém uma filosofia de ensino humanista e global. È voltada 
para a criação industrial de moda e não busca especializações fragmentárias, mas 
sim uma formação unificadora e abrangente dos conhecimentos, que permita ao 
aluno trabalhar profissionalmente na criação, na promoção e divulgação de 
tendências do vestir e do morar, coordenando-as ou identificando novas tendências, 
sugerindo novos produtos para todos os elos da cadeia têxtil (PIRES, 1999, p. 100) 

 

Confirma-se, então, que, no Curso de Moda da FASM, há uma proposta de 

formação, sendo que o fator que define a escolha de atividade do futuro profissional não está 

determinada pelo perfil de saída do curso, mas pelos capitais adquiridos no período de 

formação, de acordo com a tendência profissional de cada acadêmico em particular, ou seja, a 

valorização do “talento individual”, como aparece em outra parte do texto 

Observamos que muitos ex-acadêmicos da Faculdade Santa Marcelina se tornam 

proprietários de marcas, confirmando que há, na FASM, uma tendência para auto-suficiência 

para desenvolver figurino. Esse fato está evidenciado nas atividades profissionais dos que 
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estão atuando, tanto na produção de peças exclusivas quanto na produção de prêt-à-porter, 

como Alexandre Herchcovitch (figura 5), que tem, na marca própria, peças elaboradas e em 

quantidades reduzidas, e que também desenvolve coleções em parceria com magazines. 

Gisele Nasser (figura 6), que atuou em marcas de referência e atualmente possui sua própria 

marca, desenvolvendo prêt-à-porter e peças exclusivas, tem como tema de suas coleções 

fontes culturais, desenvolvendo peças elaboradas e sempre bordadas artesanalmente: Vinícius 

Campion, da marca Mulher do Padre; Érica Ikezili (figura 7), estilista que explora volumes 

em suas peças; Thaís Losso que, atualmente, é estilista da marca catarinense COLCCI; Fábia 

Bercsek, estilista e ilustradora de moda; Karlla Girotto (figura 8), que atua como docente, 

possui marca própria com características marcadas pela arte, e os desfiles de suas coleções são 

sempre novidades, tendo encenações e instalações efêmeras como parte da roupa; Brenda 

Vidal (criadora de Jóias); Talitha Savordelli; Thiago Marcon; Michele Yumi; Aline Prado; 

Emanuelle Junqueira; Simone Mina; Adriana Barra; Mariana Rocha; Icarius de Menezes; Igor 

Bezerra de Barros; Andréa Simone; Emilene Galende, dentre outros.  

 
Figura 5 – Desfile da coleção primavera – verão 2005/2006 de Alexandre Herchcovitch 

Fonte: Vogue Brasil – Especial passarelas verão (2006, s/p).  
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Figura 6 – Desfile da coleção primavera – verão 2005/2006 de Gisele Nasser 

Fonte: Vogue Brasil – Especial passarelas verão (2006, s/p).  
 
 

 
Figura 7 – Desfile da coleção primavera – verão 2005/2006 de Érica Ikezili 

Fonte: Vogue Brasil – Especial passarelas verão (2006, s/p).  
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Figura 8 – Desfile da coleção inverno 2005 de Karlla Girotto 

Fonte: Caras Especial Moda (2005, s/p).  

3.5 O QUE SE APRENDE NA FACULDADE DE MODA 

De forma geral, desde os primeiros semestres, os cursos de moda se dedicam a 

instruir os acadêmicos segundo a lógica do campo, repassando teoricamente as informações e 

exercitando a prática nos laboratórios. As disciplinas estão distribuídas entre teóricas e 

práticas em todos os semestres e em todos os cursos, ou seja, há o pensar e o fazer que 

estimulam os acadêmicos a guiarem suas escolhas para a tomada de posição no campo, 

escolhas que, conforme visto anteriormente, são determinadas pelos capitais possuídos e pelo 

habitus.  

No Curso de Moda da FASM, assim como nos demais cursos de moda do Brasil (uns 

com maior estrutura, outros com menor, como veremos adiante), há um equilíbrio entre 

matérias teóricas e práticas para garantirem ao acadêmico a possibilidade de fazer a relação 
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dos conceitos teóricos apreendidos com a experiência prática em laboratórios (Anexo 2). 

Como diz o texto da página do curso da FASM (Anexo 3), a relação do conhecimento teórico 

com a prática coloca o acadêmico em vantagem frente a outros estudantes que tiveram 

formação mais técnica. Sobre o assunto, Freidson (1996, p. 146) assim se manifesta: 

quando idéias gerais e alta cultura são um pré-requisito para o ensino das profissões 
e quando a própria instrução enfatiza conceitos e teorias abstratos, pode-se 
reivindicar plausivelmente um tipo de especialização capaz da flexibilidade, da 
profundidade e da visão requeridas pelo trabalho criterioso, que não é meramente 
técnico, sendo portador de autoridade tanto técnica como cultural. 

  

Na FASM, a matriz curricular (Anexo 4) do curso passa por atualização sempre que 

a Faculdade sente a necessidade de modificar ou adequar algum aspecto. O Curso de Moda da 

FASM, assim como outros cursos que não estão alocados em universidades, possui a 

facilidade de poder interferir e fazer alterações na matriz curricular sem ter que passar por 

trâmites burocráticos que tornam o processo moroso, como acontece nas universidades.  

Com o campo de produção da moda em constante renovação, novos nichos de 

trabalho se abrem constantemente. Da mesma forma, funções nesse campo também podem se 

tornar desnecessárias. Para manter a reprodução do conhecimento mais próximo do modelo 

que reproduzem, os cursos necessitam de um currículo atualizado. 

Ainda com currículos que não podem ser alterados a cada semestre, constatamos, na 

análise das atividades dos Cursos da FURB e da FASM, assim como de outros, que a estrutura 

do campo de formação do profissional de moda é organizada a partir das categorias antigo e 

moderno que, nas suas sobreposições, garantem a manutenção do sistema, tanto no campo de 

produção da moda de figurino e produção industrial de larga escala, como nas instâncias que as 

reproduzem, ou seja, os currículos escolares são organizados de forma a permitirem a 

maleabilidade do ensino que é influenciado diretamente pela sazonalidade da moda. As 

disciplinas de Planejamento e Desenvolvimento de Coleção, por exemplo, oferecidas em todos 

os cursos sem distinção, dependem dos processos da cadeia têxtil que antecedem o 

desenvolvimento do produto propriamente. Esses processos anteriores fornecem os materiais 

para o desenvolvimento de novos produtos, que são desenvolvidos sempre guiados por uma 

determinada estação climática (primavera, verão, outono, inverno). Todas as informações e os 

fluxos produtivos da cadeia têxtil convergem para o mesmo ponto comum. Dessa forma, as 

organizações curriculares procuram reproduzir fielmente o sistema de produção. 

Outra evidência constatada diz respeito à relação que a cultura de massa estabelece 

com o ensino da moda, que funciona como um jogo duplo: ao mesmo tempo em que a moda 
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está contida na indústria cultural e dela depende, nos cursos há disciplinas que objetivam 

ensinar como se multiplicam esses mecanismos. Algumas dessas disciplinas são: Fotografia, 

Vídeo, Produção de Moda (que instrui o que tange à exposição do corpo, da roupa e do 

acessório, por meio dos mecanismos de sedução), Marketing de Moda, Vitrinismo, Moda e 

Mídia, Cenografia e outras.  

3.6 O PROFISSIONAL COM QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA PARA A MODA: um 

diferencial no campo de atuação 

As profissões ou atividades ligadas à criação do vestuário são relativamente modernas.  

Houve um constante aumento nas ocupações de formação universitária, que 
ganharam posições privilegiadas tanto no serviço público civil como no mercado 
privado, o mesmo ocorrendo quanto à proporção de profissionais na força de 
trabalho como um todo (FREIDSON, 1996, p. 142).  

 

A moda que troca periodicamente seus aspectos visuais e formais por meio da 

substituição do modelo antigo pelo novo é recente, estando ligada ao pólo moderno da vida 

social, em que impera o desapego à construção tradicional de família, casamento, etc. Por 

vezes, esse desprendimento distancia os sujeitos de profissões tradicionais que possuem 

relação direta com a família e o modo de vida doméstico. As estruturas mentais que, na 

atualidade, comandam as escolhas profissionais estão inclinadas à modernidade. Essas 

escolhas são sempre definidas pelo habitus (mesmo quando aparentam ser acidentes) e 

pertencem a um campo específico, no qual a autonomia e a liberdade constituem, via de regra, 

elementos essenciais para o sucesso profissional, regulado por padrões e ética incorporados. 

A formação do profissional de moda em nível superior é chamada de “qualificada”, 

se enquadrando nas profissões de treinamento prolongado. Distingue-se da formação não-

qualificada por um critério adicional: o grau de complexidade que envolve o trabalho, pela 

variação ou não de um ofício para outro (FREIDSON, 1996). 

A fim de explicar melhor essa classificação, Freidson (1996) diz: “Aquilo que Karl 

Marx chamou de ‘divisão de trabalho parcelar’, um número pequeno de ações simples, 

repetitivas e invariáveis, representa o que decidi chamar de especialização mecânica” (Grifos 

no original), situando, assim, a atividade profissional de formação técnica. O autor define, 

ainda, a profissão de formação acadêmica como especializada:  
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No outro extremo fica o trabalho especializado que não pode ser desempenhado 
mecanicamente, pois as contingências de uma tarefa em particular variam tanto, em 
relação a outras, que o trabalhador precisa ter considerável discernimento para 
adaptar seu conhecimento e sua qualificação a cada circunstância, a fim de trabalhar 
com sucesso (FREIDSON, 1996, p. 143). 

 

Observando a disposição das disciplinas em todos as fases do curso de Moda da 

FURB e do Curso de Moda da FASM e comparando com os outros cursos existentes, 

constatamos que, desde os primeiros semestres, os cursos se dedicam a instruir os acadêmicos 

segundo a lógica do campo, repassando teoricamente as informações e exercitando a prática 

nos laboratórios. As disciplinas estão distribuídas entre teóricas e práticas em todos os 

semestres e em todos os cursos, ou seja, há o pensar e o fazer que estimulam os acadêmicos a 

guiarem suas escolhas para a tomada de posição no campo, as quais, como já mencionado, são 

determinadas pelos capitais possuídos e pelo habitus. 

O mecanismo de recrutamento para as profissões do campo da moda está ligado às 

duas formas de manifestação da moda: ao necessário (que é urgente) e ao supérfluo (o luxo 

desnecessário). É justamente nesses dois aspectos que se evidencia a duplicidade do campo de 

formação da moda, a tendência em formar para áreas mais urgentes que suprem necessidades 

ou em formar para o luxo, para a produção da roupa moderna, para a joalheria, etc. Na 

manifestação das opções por uma área estão associados os gostos, os estilos, a distinção (a 

criação da moda, a promoção da moda, a pesquisa no exterior, etc.); não estão as urgências e a 

produção (pilotagem de modelos, modelagem, controle de produção). 

3.7 FÓRUM DA FASM: sob holofotes, a estréia (oficial) do profissional: prêmio para os 

melhores criadores 

Analisaremos, aqui, a forma de apresentação final de trabalho de conclusão de curso 

como requisito parcial para a obtenção do diploma no Curso de Moda da FASM. Sobre o 

trabalho de conclusão do Curso de Moda da FURB, discutiremos no capítulo seguinte. 

Entretanto, estaremos sobrepondo às situações dos dois cursos para, na comparação dos 

dados, entendermos o que é peculiar a cada um.  

O FÓRUM de Moda da FASM reúne desfiles, exposições de joalheria, calçados, 

acessórios e fotografias. Nesse evento, são apresentados os trabalhos resultantes do Estágio 

Orientado Obrigatório, de 160 horas. Os trabalhos são apresentados para uma banca interna de 
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professores da FASM e uma outra externa, composta por profissionais dos diversos setores da 

moda. Os melhores trabalhos são apresentados para a imprensa e o mercado. 

A apresentação no FÓRUM é a consagração por meio da apresentação das roupas 

criadas. Desfilar as coleções de roupas apresentadas para as bancas por meio de projetos 

funciona como prêmio para os que foram considerados os melhores. 

 A possibilidade de poucos serem aclamados como os melhores no final do curso 

estabelece, desde o início do mesmo, uma competição interna. Para Weber (1987, p. 71), 

“uma luta será chamada de competição quando for uma tentativa claramente pacífica de obter 

oportunidades e vantagens também cobiçadas por outros”. Todos querem estar entre os 

melhores, ou ainda, todos querem ser os melhores. Todavia, a regra do jogo estabelece que 

poucos podem ser os melhores. 

Tomamos aqui o Fórum como um ritual de passagem, momento em que, por meio do 

desfile de coleções, se encerra o ciclo ensino-aprendizagem. É o momento em que os capitais 

acumulados são mobilizados, as cartas são postas na mesa como num jogo, ou seja, é o 

momento em que os acadêmicos recebem a chancela institucional para adentrar o campo: “um 

espaço de jogo, um campo de relações objetivas entre indivíduos ou instituições que 

competem por um mesmo objeto” (BOURDIEU, 1983, p. 155), como novos profissionais.  

O FÓRUM, em todos os seus aspectos, reproduz de forma simplória (se é que assim 

é possível classificar um evento com poucos convidados e com aparato técnico e midiático 

reduzido) os desfiles de alta-costura ou evento similar.  

Os novos profissionais, estilistas em sua maioria, que aspiram por uma própria 

marca, ou assinar coleções de grandes marcas já estabelecidas, desenvolvem, a partir desse 

momento, a estratégia dos recém-chegados que  

consiste, quase sempre, em romper com certas convenções em vigor (por exemplo, 
introduzindo misturas de cores ou de materiais, até então, excluídos), mas dentro 
dos limites da conveniência e sem colocar em questão a regra do jogo e o próprio 
jogo (BOURDIEU, 2004, p. 121).  

 

Os desfiles das coleções desenvolvidas pelos acadêmicos de moda da FASM são 

inspirados nos eventos de alta-costura que, até a década de 1960, apresentava desfiles 

silenciosos e muito intimistas, quase que exclusivos para os poucos que tivessem acesso ao 

meio.  

normalmente um círculo restrito de clientes da alta sociedade, jornalistas de moda e 
compradores para licenças no estrangeiro, eram recebidos por uma colaboradora da 
casa, que ia dizendo os nomes das criações que iam sendo apresentadas (LEHNERT, 
2001, p. 83).  
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Para compreensão das coleções desenvolvidas pelos acadêmicos da FASM, é 

produzido um release, texto explicativo sobre o conjunto das peças apresentadas, que 

funciona como um protocolo, dando as diretrizes para os observadores. Ao final de cada 

desfile, surge na passarela o (a) acadêmico(a) criador(a) da coleção, acompanhando os(as) 

modelos que retomam o espaço em conjunto, reproduzindo o ritual criado na alta-costura: ao 

final de cada desfile, “o costureiro costumava conduzir uma modelo vestida de noiva ao longo 

da passarelle” (LEHNERT, 2001, p. 83).  

Depois da década de 1960, e em conseqüência do aparecimento de um público 

consumidor mais jovem, exigente, determinado, e que tinha, a partir da ampliação dos meios de 

comunicação, a informação a seu dispor, as apresentações dos modelos se modificaram a fim de 

atingir esse novo perfil de consumidor. “Nos anos 70, surgiu a idéia de apresentar as novas 

coleções em locais originais. Com música e extravagantes efeitos de luz, o desfile de moda 

transformou-se num show” (LEHNERT, 2001, p. 83). Com isso, o vestuário passou a dividir 

com as modelos a atenção do público que, ora observa o modelo, ora é atraído pelo movimento 

do corpo que o veste. Assim também acontecem os eventos de moda da FASM, ocasião em que 

surgem bandas tocando na passarela e performances fazem parte da magia do desfile.  

3.8 O ACESSO E A PERMANÊNCIA NO CURSO DE MODA FASM 

O Quadro 2 mostra o investimento econômico e temporal feito para cursar moda na 

FASM. 

DADOS  
 
4 anos - períodos matutino ou vespertino (na opção vespertino, somente o primeiro ano 

do curso é ministrado à tarde. Todos os segundos e terceiros anos têm aulas pela manhã. No 
último ano, é possível optar por cursar as aulas do quarto ano de manhã ou à noite). 

 
Carga horária total:  
� 3960 horas (4080 com disciplina optativa) 
� 165 vagas anuais (83 - matutino, 82 - vespertino) 
 
Mensalidade:  
� (valor base para 2006): R$ 1.243,00 
� (valor na data do vencimento): R$ 1.191,00 
� (valor antecipado): R$ 1.105,00 

Quadro 2 – Investimento econômico e temporal para cursar moda na FASM 

Fonte: site Faculdade Santa Marcelina (2006). 
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O acesso ao Curso de Moda na FASM, como em outras instituições, se dá pelo 

vestibular. Porém, há provas de habilidade específica, de desenho de observação e desenho de 

criação, que são eliminatórias. Isso diferencia a FASM de outras instituições públicas, que 

não possuem autonomia para selecionar os candidatos pela habilidade específica.  

Os períodos das aulas, conforme podemos observar no quadro 2, passam por 

modificações durante o período de formação, e o fato de o aluno ter que, em determinado 

momento do curso, freqüentar aulas em outro período, é um indicativo de que deve ter 

disponibilidade e flexibilidade de horários.  

O valor da mensalidade, os períodos de aulas e a prova eliminatória são condições 

que põem em evidência os capitais dos que fazem parte de um seleto grupo. É necessário ter 

domínio do desenho para ser admitido, e ter domínio de desenho é estar a um passo da criação 

ou já ser criador. É fator relevante a disponibilidade de tempo, ou seja, não é possível cumprir 

uma jornada de trabalho de oito horas diárias, como muitos alunos da FURB fazem. É preciso 

ter tempo, e ter tempo significa, ainda, disponibilidade para pesquisa e estudos extras. Um 

terceiro fator é o alto valor das mensalidades. Consideramos indiscutível que um aluno que 

não tenha capitais econômicos consiga permanecer em um curso com os valores 

mencionados. 
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4 O ENSINO DA MODA NA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN AU 

Para Morin (1987, p. 142), “[...] desde que a moda se espalhou se transforma em seu 

contrário; o único, multiplicando-se, vira padrão”. Esse pensamento de Morin (1987) sintetiza 

o sistema de produção da moda de confecção, desenvolvido a partir da década de 1970, 

impulsionado pela indústria cultural, que permite a reprodução dos modelos exclusivos, 

veiculados pelos meios de comunicação e, como visto no segundo capítulo desta dissertação, 

um sistema que consiste em um dos fatores que contribuíram para a criação dos cursos de 

moda no ensino superior brasileiro.  

Especificamente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, região na qual, atualmente, é 

produzida grande parte das confecções para os grandes magazines pelo sistema Private 

Label11, os cursos de moda estão voltados a contribuir para o desenvolvimento regional, tendo 

as matrizes curriculares focadas para formar profissionais que atuarão na indústria 

têxtil/fabril, criando e desenvolvendo produtos para prêt-à-porter e confecção em larga escala. 

Dentre todos os cursos situados na referida região, encontra-se o Curso de Moda da 

Universidade Regional de Blumenau, o mais antigo, tendo formado, até o momento, o maior 

número de profissionais para atuar no mercado da moda em Santa Catarina, um dos motivos 

pelo qual se tornou objeto de estudo desta pesquisa.  

No capítulo três, buscamos analisar os aspectos que evidenciam o Curso de Moda da 

FASM como um curso formador de profissionais para atuar na produção de peças exclusivas 

e elaboradas para públicos elitizados. Neste capítulo, objetivamos estudar os aspectos que 

evidenciam o Curso da FURB como formador de profissionais da moda para o pólo específico 

da indústria de confecção, como indica o próprio nome do curso – “Moda – Habilitação em 

Estilismo Industrial”. Assim submetemos a hipótese de trabalho desta pesquisa aos fatos 

constatados para, então, obtermos o panorama dos moldes da moda acadêmica brasileira no 

que diz respeito ao estado dos cursos de formação do profissional de moda no Brasil. 

 

 

 

                                                 
11 Sistema de produção terceirizado, em que as empresas criam e desenvolvem produtos para outras marcas, 
tanto para prêt-à-porter como para grandes quantidades. A auto-suficiência neste sistema de produção, que exige 
competências e domínio da complexidade do sistema de produção industrial, garante ao Vale do Itajaí uma 
demanda efetiva do mercado nacional e internacional. 
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4.1 CURSO DE MODA - ESTILISMO INDUSTRIAL: a conciliação do design com a 

produção em larga escala 

 
Figura 9 – Atividade do profissional da moda, que ilustra a página do Curso de Moda da FURB. 

Fonte: site Universidade Regional de Blumenau (2006). 
 

O curso de Moda da FURB iniciou em agosto de 1997 e oferece Habilitação em 

Estilismo Industrial. Foi criado com o objetivo de formar profissionais de moda com 

capacidade para diagnosticar as necessidades de mercado e aprimorar a produtividade e a 

qualidade dos produtos industriais têxteis e de confecção. 

Conforme o Projeto do curso, o profissional formado pela FURB poderá atuar na 

consultoria de moda, coordenação de moda, design têxtil, estilismo, fotografia, 

gerenciamento de moda e modelagem. O curso também proporciona a participação de seus 

acadêmicos em programas de pesquisa e extensão universitária, feiras, eventos e promoções 

do setor de confecção.  

O curso de Moda da FURB, assim como os outros cursos de moda que pertencem a 

Universidades ou a Centros Universitários, obedece a uma hierarquia. Na FURB, o Curso de Moda, 

desde sua criação, está alocado no Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, não possuindo 

um Departamento próprio. Os professores das áreas específicas de moda pertencem ao 

Departamento de Artes do Centro de Ciências da Educação. O que deveria ser uma situação 

provisória até que o curso tivesse com todos os períodos em funcionamento, se estende até o 
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momento atual. Encontra-se em processo de construção o Projeto Político Pedagógico do 

Curso, que possibilitará a atualização da matriz curricular de acordo com as demandas sócio-

culturais e de mercado. 

A entrada do Curso em Programas de Extensão Universitária vem indicando novos 

espaços de atuação para o profissional formado na Universidade Regional de Blumenau. Um 

dos campos de atuação que tem atraído profissionais e acadêmicos é o terceiro setor da 

economia, no qual atividades geralmente desenvolvidas por associações e cooperativas 

recebem assessoria de profissionais da moda para tornar os processos artesanais possíveis de 

serem aplicados na criação de novos produtos. Nesse setor, são desenvolvidas pesquisas de 

novas fibras para têxteis artesanais e de processos artesanais, como bordados e estamparias, 

que agregam valor aos produtos industriais.  

O Curso da FURB, assim como o Curso da FASM, prioriza o desenvolvimento do 

potencial criativo. No entanto, está vocacionado a formar profissionais para atuar na indústria 

de confecção. As atividades desenvolvidas no Curso buscam a conciliação da criação da 

roupa com design contemporâneo com a produção em larga escala na indústria de confecção.  

4.2 A ESTRUTURA FÍSICA DO CURSO DE MODA DA FURB  

O Curso de Moda da FURB usufrui de uma estrutura física na qual acontecem as 

aulas práticas, pesquisas e projetos de extensão. Os laboratórios principais são os Laboratório 

de Aplicação Gráfica na Moda, Laboratório de Criatividade (espaço para manipulação de 

materiais, experimentação e criação de produtos), Laboratório de Desenho de Moda, 

Laboratório de Desenho Têxtil (informatizado), Laboratório de Fotografia, Laboratório de 

Vídeo, Laboratório de Microscopia (espaço onde são feitas as análises de fibras, estudos 

sobre fungos e bactérias nos tecidos, etc.), Laboratório de Modelagem Industrial, Laboratório 

de Produção de Moda, Laboratório de Costura (que apresenta lay-out de fábrica), Laboratório 

Geral de Informática, Sistema Integrado de Bibliotecas, Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). (Anexos 5 e 6). 

A estrutura física do Curso de Moda da FURB é uma das mais completas, semelhante 

à da Universidade Anhembi Morumbi, Faculdade Santa Marcelina e Senac de São Paulo. O 

que a diferencia é a necessidade de compartilhar espaços com outros cursos durante o período 

letivo, o que amplia as possibilidades de interação com outras áreas de conhecimento. 
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A diversidade dos laboratórios e das atividades neles realizadas comprova o 

desenvolvimento das competências do acadêmico para atividades complexas que aliam o 

conhecimento técnico ao conhecimento do design de produto. Este fato específico, contribui 

para a comprovação de que os cursos não estão voltados para pólos específicos, mas para a 

formação de profissionais aptos para lidar com a indústria da moda, fazendo uso da 

tecnologia e com foco em mercados específicos de acordo com as regiões em que as 

indústrias estão instaladas. Assim, constata-se que as estruturas físicas das instituições são 

aspectos relevantes na formação qualitativa do profissional da moda. Esses aspecto 

diferenciam ou assemelham os cursos de Moda no Brasil, situando-os com maior estrutura 

dentre os mais procurados. 

4.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: o acesso obrigatório ao campo de produção 

A Disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Moda da FURB é atividade 

obrigatória para a formação do acadêmico e consiste no desenvolvimento de atividades 

relacionadas à respectiva área de estudo, a empresas privadas (comerciais, industriais e de 

prestação de serviços), públicas e autárquicas e a profissionais liberais. As atividades são 

supervisionadas pela Universidade e pela organização em que se desenvolvem (Art. 2º, 

Capítulo I do Regulamento do Estágio Supervisionado). 

O Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Moda da FURB (Anexo 7), 

por si, já contém informações suficientes para a não-comprovação da hipótese inicial de 

trabalho, de que o Curso de Moda da FURB reproduz somente o campo de produção da 

confecção. O item II do art. 3 do capítulo II do Regulamento do Estágio descreve como 

objetivos o desenvolvimento da capacidade científica e criativa, o incentivo para elaboração 

de projetos e pesquisas na área de moda, compreendendo a criação, o processo produtivo e a 

comercialização, objetivos que também estão contemplados, de alguma forma, na 

organização curricular de outros cursos.  

No comparativo dos dois cursos analisados nesta pesquisa, há um único diferencial: 

o fato de que o Curso de Moda da FASM possui competências voltadas para a área de 

joalheria e o Estágio do mesmo Curso contempla, também, essa área. O Curso da FURB não 

apresenta atividades voltadas para a área de criação de jóias. No entanto, os alunos também 

desenvolvem acessórios, jóias e calçados nas disciplinas voltadas para a criação e 
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experimentação de materiais. Podem, ainda, desenvolver projetos e estagiar em uma dessas 

áreas, o que foi constatado por meio dos Relatórios e dos Convênios de Estágios 

Supervisionados e de Estágios Não-Obrigatórios.  

A criatividade e a inovação estão descritas no item III do art. 3º do cap. II do 

Regulamento de Estágio da FURB, fatores evidentes na proposta do Curso de Moda da 

FASM e nos outros cursos. Como visto nos capítulos anteriores, o desenvolvimento do 

potencial para a criatividade está presente nas matrizes curriculares de todos os cursos, não 

só dos dois cursos analisados, e a comprovação das potencialidades criadoras dos acadêmicos 

acontece nos eventos de extensão e nas apresentações dos estágios. 

O período destinado ao Estágio Supervisionado do Curso de Moda da FURB é, 

portanto, o momento em que se produzem experiências relacionando a teoria ensinada no 

curso com a prática no campo de atuação do profissional de moda. Os relatórios de Estágio 

Supervisionado tornam-se documentos que relatam os experimentos e os resultados obtidos 

por intermédio dos mesmos, nas diversas áreas da moda contempladas no Regulamento de 

Estágio. O Estágio é, ainda, a oportunidade de empregabilidade para os acadêmicos que 

ainda não atuaram na área. 

Nos dois cursos abordados neste estudo, o Estágio Obrigatório apresentado 

publicamente é avaliado por bancas compostas por docentes que garantem, por meio da 

autoridade legítima, a concessão da titulação para atuar profissionalmente no campo da 

moda. 

4.4 O CAMPO PROFISSIONAL PARA OS EGRESSOS DO CURSO DE MODA  

A observação da matriz curricular do Curso de Moda da FURB e informações sobre 

as funções ocupadas pelos egressos do curso permitiram constatar que o direcionamento do 

programa do curso às necessidades do mercado prepara o aluno para diversas situações de 

ocorrência freqüente no ambiente profissional e o habilita a desempenhar funções e cargos 

diversos. Embora o curso não objetive formar para o mercado de produção de moda de 

figurino, as escolhas dos acadêmicos são pessoais e, como já vimos no capítulo três, são os 

capitais adquiridos e o habitus formado que permitem as escolhas profissionais. A análise 

comparativa do Curso da FURB com o Curso da FASM indica que as organizações 
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curriculares se correspondem, ou seja, os conteúdos ensinados são semelhantes, podendo o 

acadêmico, em caso de transferência de uma instituição para outra, validar disciplinas 

cursadas. Também os postos ocupados no mercado de trabalho se assemelham, pois, tanto ex-

alunos da FASM quanto ex-alunos da FURB possuem marcas próprias. Além disso, dados 

coletados sobre os egressos dos dois cursos, comprovam que os  mesmos atuam em empresas, 

havendo profissionais formados pela FASM atuando em Santa Catarina, como também há 

profissionais formados pela FURB atuando em outras regiões do país. A propósito do que 

pudemos constatar no capítulo 2, há uma condição que está presente, tanto no Curso de Moda 

da FURB quanto no Curso de Moda da FASM: o fato de que o habitus, sistemas  

[...] de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que funciona 
como um sistema de esquemas geradores, é gerador de estratégias que podem ser 
objetivamente afins aos interesses objetivos de seus autores sem terem sido 
expressamente concebidas para este fim. (BOURDIEU, 1983, p. 94) 

 

Bourdieu (1983) quer dizer que não são somente as disposições adquiridas por meio 

das ações pedagógicas que determinam, em última instância, qual exercício profissional será 

desenvolvido pelos egressos de cada curso, o que refuta qualquer possibilidade de 

compreensão de que os cursos formam para ofícios específicos ou que os agentes que se 

inserem no campo de formação do profissional da moda estarão marcados para uma única 

função ou atividade profissional.  

“Cada profissão constitui um meio sui generis, que reclama aptidões particulares e 

conhecimentos especiais, meio que é regido por certas idéias, certos usos, certas maneiras de 

ver as coisas [...]” (DURKHEIM, 1978, p. 39). Com base no autor, constatamos que as 

profissões ligadas ao universo da moda possuem propriedades únicas desse campo, mas que 

apresentam clivagens, por meio das quais se engendram novas possibilidades.  

Os postos ocupados pelos formados em moda nas instituições constituem, por si, 

tema para uma pesquisa a ser desenvolvida. Conforme a análise desenvolvida neste trabalho, 

é nesse ponto que as vocações dos cursos para formar para o pólo de moda de figurino ou 

pólo de confecção se esclarecem. Em todos os aspectos analisados, verificamos a semelhança 

do curso de Moda da FURB com o Curso de Moda da FASM e também com outros cursos de 

moda, no que se relaciona à estrutura física, à formação do corpo docente e à matriz 

curricular. (Anexos 8 e 9) 

Constatamos, então, que os cursos superiores formam para o campo da moda em sua 

amplitude e que os nichos escolhidos pelos profissionais não são determinados pela titulação 

oferecida em cada curso, que as diferenças entre um curso e outro evidenciam-se nos capitais 

acumulados. Isso faz com que os cursos tenham destaque no pólo da moda de luxo ou no 
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pólo da moda de confecção. É um conjunto de fatores dos quais fazem parte a origens dos 

acadêmicos e os capitais por estes acumulados, a localização do curso, como, por exemplo, 

estar próximo de um pólo de produção e divulgação cultural e pertencer às instituições 

reconhecidas. 

4.5 O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: um desvio na trajetória do profissional graduado em 

moda que contribui para o aumento dos cursos superiores de moda no Brasil  

Vários são os fatores que corroboram para o aumento quantitativo dos cursos de 

moda. No entanto, um desses fatores, já discutido anteriormente, é a expansão do ensino 

privado que, a partir da Constituição de 1988, oportunizou não só a instalação dos cursos, mas 

a expansão. Um outro dado surgiu durante a pesquisa, apontando para o fato de que a análise 

da relação dos nomes dos professores que constituem o corpo docente dos cursos superiores, 

confrontada com os currículos dos mesmos, indica que muitos desses profissionais foram 

formados pelas faculdades onde lecionam ou por outras faculdades de moda. Isso indica que a 

academia, enquanto espaço de reprodução do campo da moda, prepara de forma indireta12 

profissionais para atuarem como professores, contribuindo para a abertura de novos cursos. 

Alguns ex-alunos de cursos de moda nem chegam a atuar diretamente no campo fabril. Ao 

colarem grau, cursam pós-graduação em nível de especialização em moda ou área afim e, em 

seguida, adentram a docência, situação respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Art. 66, título VI, Dos profissionais da Educação, que diz: “A preparação para o 

exercício do Magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado”. (BRASIL, 1996, site)  

Entendemos, portanto, que o acesso do profissional de moda, como docente, ao 

ensino superior é um desvio do campo para o qual o profissional de moda é formado. 

Todavia, um desvio legal guiado, em parte, pelo habitus, que determina as escolhas pessoais 

e, em parte, pelos capitais acumulados que, ao serem acionados, permitem que essas escolhas 

sejam postas em prática. A docência é uma profissão. Conforme Freidson (1996, p. 142), 

                                                 
12 De forma indireta, se refere ao fato de que os cursos de moda no Brasil não são cursos de licenciatura e sim, 
cursos de bacharelado ou tecnólogo, que não objetivam a formação de professores, mas de profissionais para 
atuarem no campo da moda conforme discutido no capítulo 1 desta dissertação.   
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“qualquer que seja a forma de definir ‘profissão’ ela é, antes de tudo e principalmente, um 

tipo específico de trabalho especializado.”  

No início da criação dos cursos superiores de moda, como uma área nova, não havia 

profissionais habilitados em moda para atuar como professores nos cursos criados. A solução 

foi recorrer a profissionais de outras áreas para ministrar as disciplinas (PIRES, 2002). No 

momento atual, o quadro de egressos de cursos de moda apresenta muitos nomes que 

escolheram seguir a profissão de professores e não de estilistas, situação apontada na pesquisa 

de Lucas da Rosa que, em sua dissertação de mestrado, analisou os egressos do Curso de 

Moda da UDESC, do qual faz parte como docente.  

As constatações empíricas feitas a partir de textos que estão disponíveis na internet e 

de depoimentos de professores durante entrevistas para revistas especializadas mostram que 

muitos desses professores, por não possuírem a formação prioritária prevista no Art. 66 do 

título VI da LDB, não apresentam preocupação com a formação acadêmica de forma 

completa. Entretanto, suas ações demonstram uma formação com propensão para a técnica, 

retardando com isso o desenvolvimento da pesquisa científica nesse campo.  

Como não é nosso objetivo analisar as trajetórias dos egressos, mas apresentar uma 

situação que contribui para o aumento dos cursos de moda, convém, então, oportunamente, 

apresentar os dados que indicam de forma precisa o aumento quantitativo de cursos 

autorizados pelo MEC. O gráfico 1 indica o aumento do número de cursos superiores de 

moda/vestuário no Brasil. 
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Gráfico 1 – Aumento do número de Cursos Superiores de Moda/Vestuário no Brasil 

Fonte: Dados tabulados pela pesquisadora, adaptado Brasil. Ministério da Educação. Educação Superior: 
cursos e instituições. (2006, site).  

 

Após a solicitação de autorização para implantação do Curso de Moda na Faculdade 

Santa Marcelina, houve um intervalo de dois anos sem que novos pedidos fossem emitidos ao 

MEC, conforme tabela 1, já apresentada. No ano de 1989, duas solicitações foram feitas por 
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instituições da mesma cidade, criando, no município de São Paulo, um núcleo formador de 

profissionais da moda, deslocando para o Sul, no ano de 1991, a primeira autorização e 

mantendo, até o ano de 1996, a variável de uma a três autorizações emitidas. No ano de 1997, 

um acréscimo significativo elevou o número para sete, reduzindo novamente entre os anos de 

1998 e 2000. No ano de 2001, o aumento de autorizações foi significativo, equivalendo ao 

montante dos quatros anos que antecederam a esse. No ano de 2002, o número de cursos 

autorizados para funcionar foi ainda maior, o que colocou esse ano no ápice do gráfico, como 

mostra o gráfico 1. Os anos que se seguiram mantiveram uma variável de nove a treze cursos 

autorizados. Sendo grande parte dos cursos autorizados, voltados para a formação de 

tecnólogos, com carga horária menor que a dos bacharelados e matriz curricular vocacionada 

para a área técnica. 

O gráfico 2 mostra os índices de autorizações de forma cumulativa, indicando o 

crescimento do número de cursos até dezembro de 2005. 
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Gráfico 2 – Crescimento do número de Cursos Superiores de Moda/Vestuário no Brasil (índice por 

gráfico cumulativo) 

Fonte: Dados tabulados pela pesquisadora. Brasil. Ministério da Educação. Educação Superior: cursos e 
instituições. (2006, site).  

 

A análise do corpo docente dos cursos de moda do Brasil, apresentados na tabela 1 

do segundo capítulo, indica que, até o ano de 2005, os cursos dos quais surgiram o maior 

número de docentes foram os Cursos de Desenho de Moda da Faculdade Santa Marcelina, o 

Curso de Negócios da Moda da Faculdade Anhembi Morumbi, o Curso Superior de 

tecnologia em Moda e Estilo da Universidade de Caxias do Sul, o Curso de Moda da 

Universidade Paulista e o Curso de Moda da Universidade Estadual de Santa Catarina. 

Através da análise do corpo docente dos cursos de moda, observa-se ainda, que a 

maioria dos egressos ao se tornarem professores atuam primeiramente em cursos novos e que 

alguns profissionais retornam para suas instituições de origem depois de adquirirem alguma 

experiência docentes.  
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4.6 PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO DE MODA DA FURB 

A extensão universitária da FURB é o processo que congrega as ações educativas 

culturais e científicas e viabiliza as relações entre universidade e sociedade.  

O curso de Moda possui, atualmente, o programa de extensão universitária Modos 

da Moda, do qual fazem parte o programa de televisão Modos da Moda e o projeto Museu do 

Têxtil e da Moda. O programa de televisão está no ar desde 2001, com exibição semanal pelo 

Sistema Universitário (canais 15 NET e 42 BTV, em parceria com a STV São Paulo e TVE 

Brasil) e tem a finalidade de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos e 

professores do Curso de Moda da FURB. Os trabalhos apresentados são produção criativa, 

técnica e científica e são desenvolvidos em sala de aula, nas indústrias e nas atividades de 

extensão. O programa objetiva, também, o esclarecimento das profissões ligadas ao campo 

da moda e da atuação dos profissionais. Procura transcodificar em linguagem acadêmica, de 

compreensão para o público em geral, os conceitos errôneos da moda veiculados pela mídia. 

O Projeto Museu do Têxtil e da Moda (Anexo 10) tem como finalidade implantar, 

até dezembro de 2006, o museu propriamente dito, fazer o tratamento, catalogar e alocar o 

acervo de, aproximadamente, oito mil peças pertencente ao Curso de Moda. Esse Projeto tem 

sido viabilizado pela captação de recursos externos de órgãos financiadores e de empresas da 

região, sendo que fazem parte da sua equipe de execução docentes e alunos bolsistas do 

Curso de Moda. O Projeto conta, também, com a participação de alunos voluntários. 

O Curso participa, desde o ano de 2004, do Santa Catarina Moda Contemporânea, 

projeto estadual que pretende projetar Santa Catarina no cenário nacional como um produtor 

de design de moda. Desse projeto fazem parte instituições que possuem cursos de moda e 

empresas têxteis. Anualmente, são selecionados grupos de alunos de cada instituição para 

desenvolverem produtos em parceria com uma empresa e representá-la no evento final. 

Os programas de extensão do Curso de Moda da FURB, assim como os da Moda da 

FASM e das outras instituições, estão diretamente relacionados à difusão da informação e a 

produção de bens de luxo, fazendo com que o campo da moda acadêmica não pertença à 

indústria cultural ou à cultura de massa, mas se confunda às duas, confirmando a indústria 

cultural como um fenômeno decisivo para inserção da moda no ensino superior brasileiro e 

para a manutenção do mesmo, como visto anteriormente. 
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4.7 A FORMAÇÃO E A EXPERIÊNCIA DE QUEM FORMA PARA O CAMPO DE 

PRODUÇÃO DA MODA 

Para Freidson (1996, p. 146), a estrutura do corpo docente de um curso é aspecto de 

grande importância na formação profissional. Um corpo docente com dedicação integral tem 

tempo livre para refinar, revisar e codificar o corpo de conhecimentos e qualificações recebido, 

bem como para descobrir e criar novos elementos, situação ainda distante da realidade dos 

cursos de moda no Brasil. O que observamos, tanto no Curso de Moda da FURB quanto nos 

demais cursos existentes, é que a atividade intelectual docente nos cursos de moda está distante 

do que propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96. São poucos os docentes 

com dedicação exclusiva. A maior parte dos docentes são profissionais que atuam no setor 

privado e tem no ensino uma alternativa de trabalho. Por meio dos currículos, constatamos que 

esses docentes atuam em diversas áreas do campo da moda como consultores.  

No Curso de Moda da FURB, constatamos que o corpo docente está formado por 

profissionais que não possuem especializações direcionadas para o exercício da ação docente. 

Assim como nos outros cursos de moda do Brasil, a maioria do corpo docente possui 

especialização em nível de Lacto Sensu, fato que implica diretamente a existência de projetos 

de pesquisa e extensão universitários. Os órgãos públicos de fomento à pesquisa exigem 

titulação em nível de mestrado e doutorado para orientadores e coordenadores de projetos. 

Assim, os docentes não-habilitados, para desenvolverem pesquisas, se mantêm nos domínios 

da sala de aula atuando na dimensão do ensino.  

Para Freidson (1996, p. 146),  

o fato de que o corpo docente nas escolas de profissões possa se devotar tanto ao 
ensino como à pesquisa e ao estudo melhora grandemente a capacidade de uma 
profissão para justificar, adaptar e expandir sua jurisdição diante da competição de 
outras ocupações, bem como da crescente sofisticação da população leiga e dos 
avanços tecnológicos e administrativos na racionalização. 

 

Porém, a análise da história dos cursos de moda no Brasil tem demonstrado que há 

um avanço muito lento na busca por mestrado e doutorado pelos docentes dos cursos de moda 

e que, até o momento, muitos têm no ensino uma segunda alternativa de trabalho.  

Como exposto anteriormente nesta dissertação, a moda acadêmica é assunto novo e 

ainda não se solidificou como área de conhecimento acadêmico. As ações que geram novos 

conhecimentos são tímidas, se comparadas a outras áreas e a outros cursos superiores 

tradicionais. 
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4.8 O ACESSO E A PERMANÊNCIA NO CURSO DE MODA FURB 

A entrada regular para cursar Moda na FURB acontece por meio de vestibular 

unificado e não possui prova de habilidade específica, como no Curso da FASM. 

 Enquanto na FASM, os valores das mensalidades são declarados explicitamente, na 

FURB, os valores são indicados em créditos financeiros e, no contexto da página do curso, 

não aparecem valores explícitos. O texto oferece um link que leva aos valores do crédito 

financeiro e, conseqüentemente, ao valor da mensalidade, de acordo com o número de 

créditos que o aluno cursará durante o semestre. 

 As aulas do Curso de Moda da FURB acontecem no período noturno e, em alguns 

semestres, aos sábados pela manhã. No mais, as aulas não passam por alterações de horários. 

Alguns laboratórios podem ser utilizados fora do horário de aula, contando com monitoria. 

Constatamos que, desde o início do curso, a maioria dos acadêmicos atua no 

mercado de trabalho e estuda com bolsas fornecidas pelas empresas. Isso contribui para que o 

acadêmico tenha visão geral sobre os processos de produção, relacionando a teoria com a 

prática, mas reduz o tempo livre para pesquisas, leituras, participações em feiras e eventos, 

condição que distingue os acadêmicos do Curso da FURB dos acadêmicos do Curso da 

FASM. Os acadêmicos da FASM estão distantes das emergências cotidianas, tais como a 

necessidade de trabalhar para manter o estudo, viajam muito para o exterior, dispõem de 

tempo para lazer e pesquisa. No que diz respeito ao curso da FURB, dados coletados para 

esta pesquisa mostram que maioria dos acadêmicos do Curso de Moda da FURB, quando 

viajam, o fazem a trabalho, a prática de leitura se restringe às leituras obrigatórias, e poucos 

se dedicam à atividades de pesquisa e extensão.  

4.9 ESPECIALIZAÇÕES: a continuação da formação acadêmica 

Na escolha de uma especialização, observamos que o que prevalece para o egresso 

de um curso de moda são as afinidades particulares.  

A formação do profissional de moda em nível superior permite o acesso a muitos 

nichos de especializações e em áreas diversas. A Universidade Regional de Blumenau 
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oferece cursos de pós-graduação em nível de especialização e mestrados acadêmicos. As pós-

graduações mais procuradas são em nível de especialização nas áreas ligadas à comunicação 

de moda, à gestão de negócios da indústria vestuária, gestão da produção e engenharia da 

produção.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  a academia - campo que reproduz e produz 

conhecimento para a indústria da moda  

Esta pesquisa apoiou-se nos conceitos de campos e habitus de Pierre Bourdieu, tendo 

como objetivo entender como o campo da moda se reproduz por meio do ensino superior.   

Inicialmente, buscamos entender, por intermédio dos documentos de Autorização e 

Reconhecimento de Cursos Superiores do Ministério da Educação, como o campo da moda 

acadêmica brasileira se distribui, resultando no panorama apresentado na tabela 1 desta 

dissertação. A tabulação desses dados foi importante para a definição do recorte da amostra a 

ser analisada. 

No segundo momento, selecionamos os Curso de Moda da Faculdade Santa 

Marcelina e o Curso de Moda da Universidade Regional de Blumenau e, utilizando a análise 

comparativa, confrontamos os dados obtidos com o material empírico composto pelas 

informações e documentos das instituições, disponíveis na internet, e pelos relatórios de 

Estágios do Curso de Moda da FURB, fotografias, matéria de revistas, conversas com 

acadêmicos etc. 

A pesquisa bibliográfica confirmou a hipótese de que o ensino da moda acadêmica 

no Brasil é impulsionado por três fatores: a expansão da indústria têxtil, que exige mão-de-

obra qualificada; a indústria cultural, que estimula e mobiliza o consumo pelas massas; e a 

expansão do ensino superior privado, que encontrou, nos cursos de moda, uma possibilidade 

de retorno financeiro seguro, garantido pela demanda efetiva. 

A análise comparativa do Curso de Moda da FASM com Curso de Moda da FURB 

confirmou, em parte, a hipótese de trabalho inicial, mostrando que o Curso de Moda da 

FASM confirma a vocação para desenvolvimento e criação de moda de figurino voltado para 

os públicos mais elitizados. Confirma, também, que o fato de desenvolver o potencial criativo 

desenvolvido no curso permite aos profissionais formados o exercício profissional em 

empresas que têm preocupação com o design, sejam elas de produção em larga escala ou prêt-

à-porter. O estudo comprova que muitos egressos do Curso da FASM criam suas marcas 

próprias e que exercem funções múltiplas, mantendo sua grife e criando para outras marcas.  

A análise dos cursos não confirma, porém, a hipótese inicial no que diz respeito à 

vocação do Curso de Moda da FURB. Constatamos que o curso, no projeto original, está 

focado na formação para a indústria de confecção, mas que o desenvolvimento do potencial 
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criador e do conhecimento de design ocupa espaços equivalentes na organização curricular do 

mesmo. A análise mostra que os acadêmicos do Curso da FURB desenvolvem aptidões 

equivalentes às do Curso da FASM e de outros cursos e que os acadêmicos e egressos do 

Curso da FURB ocupam postos de trabalho semelhantes aos ocupados pelos egressos do 

Curso da FASM. Os acadêmicos e egressos da FURB atuam, também, no desenvolvimento de 

moda de figurino, acessórios, jóias, calçados e de peças artesanais para decoração. Alguns 

possuem marcas próprias, assim como os formados pela FASM. 

O resultado mostra que não há formação acadêmica para os pólos específicos de 

moda de figurino ou moda de confecção, que há abertura para a escolha de um destes campos 

(ou dos dois ao mesmo tempo) para atuar profissionalmente. 

A análise nega que o Curso de Moda da FURB forma somente para o 

desenvolvimento de produtos de moda de confecção, mas mostra que prepara para o campo da 

moda de forma geral.  Como visto nos capítulos desta dissertação, tanto os profissionais 

formados pela FASM quanto os profissionais formados pela FURB e por outras instituições, 

têm suas escolhas dirigidas pelo habitus e pelos capitais acumulados, somados a outros 

fatores, como o nome da instituição que os forma, a oferta de empregos nas regiões 

brasileiras, as vocações que as regiões apresentam para o desenvolvimento de produtos 

específicos, a proximidade com centros de produção e divulgação cultural etc.  

A análise dos dados também confirmou que, na educação superior em moda, se 

repete a tendência geral dos cursos voltados para o mercado de trabalho, onde há mecanismos 

que aceleram a profissionalização. Esse fato pode ser constatado nos contratos de Estágio 

Não-Obrigatório do Curso de Moda da FURB, que permitem a entrada dos acadêmicos no 

campo profissional sem terem o conhecimento teórico em sua totalidade. O estágio não-

obrigatório exige, por si, uma antecipação da ordem prática das coisas, ou seja, exige 

conhecimento ainda não adquirido no espaço acadêmico. Esta é uma condição que não 

pertence exclusivamente aos cursos de moda, mas a todos os novos cursos inseridos na 

universidade a partir da década de 1970, a fim de atender ao desenvolvimento tecnológico, 

industrial e comercial do país. Essa situação não acontece com cursos como Direito, Medicina 

e outros.  

No que diz respeito ao perfil dos cursos oferecidos, primeiramente, houve a 

preocupação em ensinar a forma dos modelos por meio do desenho de moda; posteriormente, 

a preocupação se voltou para a questão geral do estilismo e design, para a tecnologia 

envolvendo a criação e a produção do vestuário, e, finalmente, surgiram os cursos com foco 

em gestão da produção e de negócios da indústria vestuária.   
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Nas organizações curriculares a relação de dependência da moda com a indústria 

cultural está  evidente, não só nas disciplinas da graduação e nas atividades de extensão dos 

cursos, como também nos cursos de pós-graduação,  onde é comum cursos com títulos que 

fazem a referência direta da moda com a comunicação. 

Observamos que a academia se propõe, por meio de suas matrizes curriculares,  a 

seguir dois calendários anuais: o acadêmico que organiza os mecanismos que regula, a 

produção intelectual e que propiciará, ao final do curso, a chancela institucional, a qual, em 

linguagem do universo da moda, poder-se-ia chamar de “griffe do diploma”; e ao mesmo 

tempo, segue o calendário da cadeia têxtil, que regula os períodos de incubação e lançamento 

de seus produtos, tendo em cada estação lançamento de novas coleções que são 

acompanhadas pela instituição a fim de manter atualizada a conexão escola/empresa, 

produção/ensino. 

Há uma competição estabelecida no espaço social da moda acadêmica, dada por 

semelhança com o campo da alta-costura. Tanto a FASM quanto a FURB, e por homologia 

outras instituições no país, promovem em seus cursos de moda uma “[...] luta social ou 

individual, freqüentemente latente, por vantagens e pela sobrevivência, sem basear-se num 

conflito de interesses chamada de ‘seleção’” (WEBER, 1987, p. 71). As seleções se dão por 

meios legalmente legitimados e, no caso dos dois cursos aqui analisados, acontecem de forma 

semelhante por meio de apresentações públicas dos trabalhos de conclusão de curso para 

bancas formadas por docentes e pela participação dos acadêmicos em eventos de extensão.  

Os cursos de ensino superior no Brasil, de forma geral, não só reproduzem 

conhecimentos, como também possuem a competência e a legitimidade para produzirem 

novos conhecimentos, a partir de atividades de ensino, pesquisas e extensão. Assim, o espaço 

acadêmico funciona como uma espécie de incubadora que garante, pela formação acadêmica, 

o controle ocupacional da prática do corpo de conhecimentos e qualificações. Nesse sentido,  

há uma reserva que determina  que apenas os membros adequadamente credenciados podem 

executar as tarefas sobre as quais têm jurisdição e também supervisionar e avaliar seu 

desempenho (FREIDSON, 1996). Isto significa que a formação acadêmica funciona como um 

regulador que tende a controlar as entradas no campo profissional da moda pelo domínio de 

competências que só pode ser adquirido por meio do ensino superior. 

Outra situação constatada é que os profissionais formados em moda ainda não 

possuem sindicato específico da categoria, mas têm garantido, pela formação acadêmica, o 

direito legítimo sobre determinadas funções no que diz respeito às áreas de gestão, criação e 

comunicação de moda. Sobre essas garantias, Freidson (1996, p. 153) afirma que 
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A credencial utilizada para amparar sua reserva de mercado de trabalho é criada por 
um programa que se desenrola fora do mercado de trabalho, em escolas associadas a 
universidades. O currículo de ensino é estabelecido, controlado e transmitido por 
membros da profissão que agem como corpo docente em tempo integral, atuando 
pouco ou nada no mercado de trabalho cotidiano. O corpo docente serve como 
classe cognitiva da profissão. 

 

A academia, enquanto espaço de produção e reprodução do campo da moda, também 

forma profissionais para atuarem como professores, fato que contribuiu para a abertura de 

novos cursos.  

A análise das matrizes curriculares dos cursos de moda no Brasil mostra que, mesmo 

não havendo definição mínima de currículo para os cursos de moda por parte do Ministério da 

Educação, alguns conhecimentos são oferecidos em todos os cursos sem distinção, ao mesmo 

tempo em que há uma variação nos cursos de acordo com cada região, havendo unicidade em 

torno de alguns conhecimentos. As disciplinas de Criatividade, Laboratório de Criatividade, 

Oficina de Criação ou disciplina similar está presente em todos os Cursos, ficando evidente 

que é privilegiada a imaginação como fator de diferença, o que contrapõe a manifestação da 

criatividade à cópia de modelos prontos. Este é um dos pontos comum mais evidente entre os 

Cursos. Outro ponto comum, na maioria dos cursos, é a presença de disciplinas da 

Comunicação, ora de forma explícita, como Marketing na Moda, Comunicação na Moda, 

Teoria da Comunicação ou eufemizada pelos nomes que as identificam, deixando para a 

ementa a explicação de que pertencem à área da comunicação. A criação de modelos também 

está presente em todos os Cursos por meio das disciplinas de desenho. Todos eles ensinam, 

ainda, a estrutura de uma coleção de moda. 

Este estudo mostrou, contudo, que o sistema da moda encontrou, no espaço 

acadêmico, condições de perpetuação e renovação, onde os esquemas que organizam o 

pensamento acerca da moda se tornam inteiramente compreensíveis e aceitos como 

verdadeiros pela referência que se faz ao sistema. Desta forma, os cursos de moda garantem a 

manutenção de um campo, dando ao conhecimento processado no espaço acadêmico, caráter 

legítimo.  

 

 

 

 

 
 



 78 

REFERÊNCIAS 

ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Estatísticas da cadeia têxtil. <Disponível 
em: http://www.abit.org.br/htm>. Acesso em: 04 jan. 2006. 

ALMEIDA, Adilson José. A pesquisa acadêmica de moda no Brasil. In: Fashion Teory. A 
Revista da Moda, Corpo e Cultura. São Paulo, Anhembi Morumbi, Edição brasileira, v. 2, 
n. 2, jun. 2003. 

ANHEMBI - Universidade Anhembi Morumbi. Disponível em: <http://www.anhembi.br>. 
Acesso em 15 mai. 2006. 

ARAÚJO, Mario de. Tecnologia do vestuário. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1986. 

ARAÚJO, Mario de; CASTRO, Ernesto Manuel de Melo e. Manual de engenharia têxtil. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. (v. II) 

ASSELVI - Faculdades Integradas do Vale do Itajaí. Disponível em: 
<http://www.asselvi.com.br>. Acesso em 10 mai. 2006. 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BARNARD, Malcolm. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 

BARROS, Edgard L. Passagens da moda. São Paulo: SENAC, 1993. 

BERGAMO, Alexandre. O campo da moda. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 41, n. 2. 
1998. 

BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições de sociologia de Pierre Bourdieu. Tradução de 
Lucy Magalhães. Petrópolis, RJ:, Vozes, 2003. 

BOURDIEU, Pierre; DELSAUT, Yvette. O costureiro e sua grife: contribuição para uma 
teoria da magia. In: BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma 
economia dos bens simbólicos. São Paulo: Zouk, 2004. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

______. Gostos de classe e estilos de vida. In: ______. Sociologia. São Paulo: Ática, 1993.  

______. Alta costura e alta cultura. In: ______. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: 
Marco Zero, 1983.  

BRAGA, João. História da moda: uma narrativa. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “fixa diretrizes e bases da educação 
nacional”. Diário Oficial da União. Brasília, n. 248, de 23 dez. 1996. 



 79 

______. Ministério da Educação. Educação superior: cursos e instituições. Disponível em: 
<http://www.educaçaosuperior.inep.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2006. 

CALDAS, Dario. Universo da moda: curso on line. São Paulo: Anhembi Morumbi, 1999. 

CARAS - Especial Moda. Inverno 2005 - Todos os looks de todas as grifes. 6º Fashion Rio. 
Especial n. 66, fev. 2005.  

CASTRO, Ernesto Manuel de Melo e. Introdução ao desenho têxtil. 2. ed. Lisboa: Editorial 
Presença, 1992. 

CESUMAR - Centro Universitário de Maringá. Disponível em: <http://www.cesumar.br. 
Acesso em 15 mai. 2006. 

CHANTAIGNIER, Gilda. Todos os caminhos da moda. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 

CHAUÍ, Marilena. Seminário - universidade: por que e como reformar? MEC/SESu: 6 e 7 
de agosto 2003. Tema: Sociedade, Universidade e Estado: autonomia, dependência e 
compromisso social. Disponível em: <http:/www.ufr.br/reforma/doc_ru/MarilenaChauí.pdf>. 
Acesso em: 15 fev. 2006. 

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas: Papirus, 1997.  

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 11. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

FASM - Faculdade Santa Marcelina. Disponível em: <http://www.fasm.com.br>. Acesso em 
27 mai. 2006. 

FAUCONNET, Paul. A obra pedagógica de Durkheim. In: DURKHEIM, Émile. Educação e 
sociologia. 11. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

FREIDSON, Eliot. Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização do 
discurso e do conhecimento formais. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Publicação Quadirmestral, ano 
11, n. 31, jun. 1996.  

FURB - Universidade Regional de Blumenau. Disponível em: <http://www.furb.br>. Acesso 
em: 27 mai. 2006. 

GUERREIRO, Regina. Estrelas da moda brasileira. In: VOGUE Brasil. São Paulo: Carta 
Editorial, 1983. 

GIBERT, Vera Lígia Pieruccini. Entorno acadêmico e indústria têxtil no vestir e morar 
brasileiros. São Paulo, 1993. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Artes) - ECA/USP. 

JOFFILY, Ruth. O Brasil tem estilo. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 1999. 

JORNAL OPÇÃO. Entendendo a alta-costura e o prêt-à-porter. Disponível em: 
<http://www.jornalopcao.com.br>. Acesso em: 05 abr. 2006. 

KELLER, Roberto Ranna. A qualificação de quem nos veste: um estudo sobre a 
contribuição de indústrias e escolas para a formação profissional do setor da confecção do 
vestuário no Paraná. Curitiba, 2005. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) - CEFFET.  



 80 

______. Diagnóstico técnico e econômico do setor de confecção de vestuário das regiões 
norte, noroeste, oeste, sudoeste e sul do Estado do Paraná. Curitiba: CITPARISIDEE, 
1995. 

LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

LEHNERT, Gertrud. História da moda do século XX. Colônia – Alemanha: Könemann, 
2001. 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 
modernas.  Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

LURIE, Alison. A linguagem das roupas. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Fórum de debates. In: WAJNMAN, Solange; 
ALMEIDA, Adilson José de orgs.). Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico. São 
Paulo: Arte & Ciência; NIDEN – Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Moda/UNIP; 
FAPESP, 2002 

______. Moda condicionantes sociais de sua institucionalização acadêmica em São Paulo. In: 
WAJNMAN, Solange; ALMEIDA, Adilson José de. Moda, comunicação e cultura: um 
olhar acadêmico. São Paulo: Arte & Ciência; NIDEN – Núcleo Interdisciplinar de Estudos da 
Moda/UNIP; FAPESP, 2002. 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Forence-Universitária, 1987. 

MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no século XX. Rio de 
Janeiro: SENAC Nacional, 2000. 

PALOMINO, Érika. A moda. São Paulo: Publifolha, 2002. 

PIRES, Dorotéia Baduy. A história dos cursos de moda no Brasil. In: Revista Nexos: Estudos 
em Comunicação e Educação, São Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, ano VI, n. 9, 
112p. 2002. 

______. A prática social da produção do vestuário, sua teorização e sistematização pela 
academia: o modo de vestir como componente da educação feminina. Curitiba, 1999. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – PUC-PR. 

RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Pensando a moda do outro lado do mundo... In: FASHION 
THEORY. A revista de moda, corpo e cultura. Moda e orientalismo, número duplo especial 
Edição brasileira. São Paulo: Berg e Anhembi Morumbi, v. 2, n. 3/4, set./dez. 2003.  

RECH, Sandra Regina. Moda: por um fio de qualidade. Florianópolis: UDESC, 2002. 

ROCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo nas sociedades do 
século XVII ao XIX. Tradução de Ana Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

ROSA, Lucas da. A indústria do vestuário da grande Florianópolis: absorção de 
estudantes dos cursos superiores de moda. Florianópolis, 2005. 157p. Dissertação (Mestrado 
em Educação e Cultura) – Universidade do Estado de Santa Catarina. 



 81 

SAFFIOTI, Heleieth Iara Miranda. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São 
Paulo: Quatro Artes, 1969. 

SINGER, Sally. Alta-costura. Vogue Brasil. São Paulo, Carta Editorial, n. 264, p. 268-277, 
mai. 2000.  

SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987. 

UCS - Universidade de Caxias do Sul. Disponível em: <http://www.ucs.br. Acesso em 10 
mai. 2006.   

UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www.udesc.br>. Acesso em 10 mai. 2006. 

UEL - Universidade Estadual de Londrina. Disponível em: <http://www.uel.br>. Acesso em 
15 mai. 2006. 

UFC - Universidade Federal do Ceará. Disponível em: <http://www.ufc.br>. Acesso em 10 
mai. 2006. 

UFG - Universidade Federal de Goiás. Disponível em: <http://www.ufg.br>. Acesso em 15 
mai. 2006. 

UNERJ - Centro Universitário de Jaraguá do Sul. Disponível em: <http://www.unerj.br>. 
Acesso em 08 mai. 2006. 

UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense. Disponível em: <http://www.unesc.rct-
sc.br>. Acesso em 10 mai. 2006. 

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque. Disponível em: <http://www.unifebe.edu.br>. 
Acesso em 08 mai. 2006. 

UNIPAR - Universidade Paranaense Cianorte. Disponível em: <http://www.unipar.br>. 
Acesso em 15 mai. 2006. 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí. Disponível em: <http://www.univali.br>. Acesso 
em 15 mai. 2006. 

UPF - Universidade de Passo Fundo. Disponível em: <http://www.upf.tche.br>. Acesso em 15 
mai. 2006. 

UTP - Universidade Tuiuti do Paraná. Disponível em: <http://www.utp.br.>. Acesso em 15 
mai. 2006. 

UVA - Universidade Veiga de Almeida. Disponível em: <http://www.uva.br>. Acesso em 15 
mai. 2006. 

VOGUE Brasil. Especial passarelas primavera - verão 2005/2006 - São Paulo Fashion 
Week; Fashion Rio. São Paulo: Carta Editorial, 2006. 



 82 

WAJNMAN, Solange. Moda e campo de saber. In: WAJNMAN, Solange; ALMEIDA, 
Adilson José de. Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico. São Paulo: Arte & 
Ciência; NIDEN/UNIP; FAPESP, 2002. 

______. Teoria da comunicação e moda: a perspectiva do curso de moda/ Universidade 
Paulista (UNIP). In: WAJNMAN, Solange; ALMEIDA, Adilson José de. Moda, 
comunicação e cultura: um olhar acadêmico. São Paulo: Arte & Ciência; NIDEN/UNIP; 
FAPESP, 2002.  

 

 



 83 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 84 

ANEXO 1 – CORPO DOCENTE DO CURSO DE MODA DA FASM 

 

 
 
CORPO DOCENTE 
 
Alessandra Sterzi de Carvalho 
Área de conhecimento: Educação Artística 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Musicista e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Santa Marcelina – 1993 
 
Andréia da Silva Miron 
Área de conhecimento: Mercadologia 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Especialista – ESPM – 1999 
 
Ângela Yaeko Yamashita 
Área de conhecimento: Psicologia 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Graduado – Universidade Paulista – 1982 
 
Auresnede Pires Stephan 
Área de conhecimento: Lingüística, Letras e Artes 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Artista Plástico, Designer, Publicitário e Docente 
Titulação: Mestre – Universidade Presbiteriana Mackenzie – 1998 
 
Creusa Bernardes de Barros 
Área de conhecimento: Artes Plásticas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Modelista e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Santa Cecília – 1977 
 
Edmundo da Silva Pedro 
Área de conhecimento: Educação 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Coordenador Técnico do SENAI e Docente 
Titulação: Especialista – Universidade Anhembi Morumbi – 1998 
 
Fere Lourenço Khoury 
Área de conhecimento: Artes 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Artista Plástico e Docente 
Titulação: Doutor – Universidade de São Paulo – 1998 
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Francisco Carlos Paula Cuoco 
Área de conhecimento: Artes Plásticas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Artista Plástico e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Santa Marcelina – 2001 
 

Francisco Henrique Diana de Araújo 
Área de conhecimento: Letras 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Graduado – UFRS – 1961 
 
Glória Cristina Motta 
Área de conhecimento: História 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Graduado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1979 
 
Hilda Teixeira Souto Santana 
Área de conhecimento: Artes Plásticas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Mestre – UNESP – 2004 
 
João Baptista Braga Neto 
Área de conhecimento: História das Ciências 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Historiador e Docente 
Titulação: Mestre – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 2000 
 
João Baptista Novelli Júnior 
Área de conhecimento: Pintura 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Arquiteto e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Santa Marcelina – 2002 
 
José Augusto Marinho Silva 
Área de conhecimento: Engenharias 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Desenhista Industrial e Docente 
Titulação: Mestre – Universidade de São Paulo – 2005 
 
Julio César Minervino 
Área de conhecimento: Educação 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Artista Plástico, Ilustrador e Docente 
Titulação: Mestre – Universidade Presbiteriana Mackenzie – 2000 
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Marcio Alexandre Banfi 
Área de conhecimento: Educação Artística 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Produtor de Moda e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Armando Álvares Penteado -1998 
 

Marcos Roberto Piscopo 
Área de conhecimento: Administração de Empresas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Consultor de Empresas e Docente 
Titulação: Mestre – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 2004 
 
Maria Luiza Veloso Mariano 
Área de conhecimento: Administração de Empresas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Modelista e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Armando Álvares Penteado – 1993 
 
Mariana Machado Lousada Rocha 
Área de conhecimento: Desenho de Moda 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Santa Marcelina – 1999 
 
Marly Menezes Gonçalves 
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Arquiteta e Docente 
Titulação: Mestre – Universidade de São Paulo – 2000 
 
Michel Yves Seiler 
Área de conhecimento: Educação Artística 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Graduado – Universidade Presbiteriana Mackenzie – 1982 
 
Miriam Mirna Korolkovas 
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Designer de Jóias e Docente 
Titulação: Doutor – Universidade de São Paulo – 2002 
 
Mitsuko Shitara 
Área de conhecimento: História da Arte 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Consultora de Moda e Docente 
Titulação: Especialista – Fundação Aramando Álvares Penteado – 2000 
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Paula Cristina Motta Saia 
Área de conhecimento: Pintura 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Arquiteta, Artista Plástica e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Santa Marcelina – 2000 
 

Raquel Valente Fulchiron 
Área de conhecimento: Educação 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista, Consultora de Moda e Docente 
Titulação: Especialista – Universidade Bandeirante – 1999 
 
Reinaldo da Silva Batista 
Área de conhecimento: Negócios Internacionais 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Docente 
Titulação: Especialista – Fundação Getúlio Vargas – 1983 
 
Renata Zaganin de Oliveira 
Área de conhecimento: Desenho de Moda 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Santa Marcelina – 2003 
 
Rodolfo Penteado Sanches 
Área de conhecimento: Desenho Industrial 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Joalheiro e Docente 
Titulação: Graduado – Fundação Armando Álvares Penteado – 2000 
 
Rosane Preciosa Sequeira 
Área de conhecimento: Psicologia 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Psicóloga e Docente 
Titulação: Doutor – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 2002 
 
Sandra Maria Martini 
Área de conhecimento: Mercadologia 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Consultora de Marketing e Docente 
Titulação: Especialista – ESPM – 1992 
 
Silvia Miyuki Sato 
Área de conhecimento: Desenho de Moda 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista e Docente 
Titulação: Especialista – Faculdade Santa Marcelina – 2003 
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Simone da Silva Mina 
Área de conhecimento: Desenho de Moda 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista, Figurinista e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Santa Marcelina – 1999 
 
Vanessa Herman Pellegrino Borger 
Área de conhecimento: Administração de Empresas 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Engenheira Têxtil e Docente 
Titulação: Especialista – Fundação Getúlio Vargas – 1997 
 
Wagner Luiz Volpe 
Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Agrônomo e Docente 
Titulação: Mestre –ESALQ/USP – 1991 
 
Walquiria Caversan 
Área de conhecimento: Desenho de Moda 
Regime de trabalho: horista 
Qualificação profissional: Estilista e Docente 
Titulação: Graduado – Faculdade Santa Marcelina - 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: FASM (2006, site) 
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ANEXO 2 – LABORATÓRIOS DO CURSO DE MODA DA FASM 

 
MODELAGEM  
  
Laboratório de Modelagem e Desenho  
 
Localiza-se no 4º andar, sala n.º 401, e ocupa uma área de 129,55m2  
40 mesas 
37 bancos de madeira 
01 mesa com cadeira para o professor 
03 manequins de costura 
01 ferro de passar roupa 
01 tábua de passar  
 
 
Laboratório de Modelagem e Oficina de Montagem  
 
Ocupa uma área de 129,90 m², localiza-se no 4º andar, sala n.º 403, e está assim equipado:  
40 manequins brancos de costura 
16 máquinas de costura 
14 máquinas de costura reta 
02 máquinas overlock 
41 mesas 
34 bancos de madeira 
01 mesa com cadeira para professor 
01 tábua de passar 
01 ferro de passar roupa 
réguas e esquadros para modelagem  
 
 
Sala de Apoio para Modelagem  
 
Ocupa uma área de 50,902, localiza-se no 4º andar, sala nº 404. Possui os seguintes 
equipamentos:  
 
70 manequins cinzas 
02 mesas 
06 cadeiras 
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LABORATÓRIO DE JOALHERIA  
  
Utilizado pelos alunos do curso de Desenho de Moda, situa-se no 4º andar, sala n.º 402, ocupa 
uma área de 72,48m² e possui os seguintes equipamentos:  
 
22 bancadas individuais para joalheria 
08 mesas  
02 máquinas elétricas de polimento de metal, com suporte para 4 pessoas  
07 maçaricos de bancada  
01 maçarico para fundição 
01 fogão a gás 
15 arcos de serra para cortar metal 
04 martelos de acrílico para moldar metal 
01 dado de bola  
01 dado de ranhura 
18 peças de embutidores para moldar o metal 
11 morsas 
01 morsa grande 
01 aneleira  
01 medidor de anel 
02 taços 
10 pinças de mão 
10 pinças de pé 
03 tribolet de anel redondo  
01 tribolet de anel quadrado  
01 tribolet de pulseira 
06 canetas elétricas NSR (polir, furar, moldar) 
02 lupas conta fio 10 X  
04 lupas de cabeça 
07 fieiras: 1 de tubo, 2 redondas, 1 triangular, 1 quadrada 1 de barra, 1 meia cana 
01 lingoteira e suporte de cadinho 
01 martelo de rebite 
01 laminadora elétrica 
01 martelo de ferro 
24 alicates com várias pontas 
01 paquímetro 
01 micrômetro 
06 máscaras (óculos para proteção) 
02 balanças (1 eletrônica) 
02 pias de inox com 1 torneira cada 
01 lousa 
39 luzes fluorescentes 
39 lâmpadas 
05 ventiladores 
01 jato de areia  
01 compressor 
0l laminadora manual 
01 lavadora ultrassônica 
01 puxador de fio manual 
01 furadeira elétrica 
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ATELIÊ DE DESENHO TÊXTIL  
  
Destina-se aos alunos do curso de Bacharelado em Desenho de Moda, ocupa uma área de 
87,85m², localiza-se no 2º andar, sala 201, bem arejada, com os seguintes equipamentos:  
 
14 mesas 
26 bancos 
35 cadeiras 
04 mesas de luz 
01 pia 
01 lousa 
TV 
Vídeo 
DVD 
Datashow  
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LABORATÓRIO E ESTÚDIO FOTOGRÁFICO  
  
Ocupa uma área de 183,88m2, distribuídos em cinco salas, localizadas no mezanino do 
subsolo, sala 100, contendo os seguintes equipamentos:  
 
Três salas (laboratórios) para ampliação  
 
16 objetivas Schneider para ampliadores 
15 objetivas Shinker para ampliadores 
01 objetiva S.f.c. para ampliador 
01 objetiva Fujinon-es para ampliador 
01 objetiva Fujinar-e para ampliador 
23 ampliadores preto e branco 
06 ampliadores coloridos 
01 condensador para ampliador colorido formato 6x6cm 
27 porta-filtros para ampliadores e respectivo conjunto de filtros 
34 timers para ampliadores 
01 relógio digital Vikor para revelação de fotos 
13 aparelhos de foco para ampliação 
38 lanternas de segurança 
03 pias de revelação para papéis, com torneiras térmicas e filtros 
02 tanques de lavagem para papéis 
03 guilhotinas 
01 marginador de 4 lâminas 30x40cm para fazer margem na fotografia 
08 marginadores de 2 lâminas 24x30cm para fazer margem na fotografia 
26 vidros para contato 
28 bases de madeira para enquadrar o papel fotográfico 
01 kit de canetas para retoque de fotografias 
01 rebobinador de filmes com bobinas recarregáveis 
01 puxador de filmes 
01 abridor de chassi (bobina de filme) 
01 extintor de incêndio  
 
Sala (laboratório) para revelação de filmes  
 
01 pia com 5 torneiras térmicas, todas com filtro 
26 garrafas graduadas para produto químico 
25 garrafas de plástico sanfonadas para produto químico 
12 tanques de aço para revelação de filmes 
02 tanques para lavagem de filmes 
05 tanques para estoque de químicos 
40 espirais para revelação de filmes 
01 puxador de filmes 
01 secadeira de filmes 
01 secadeira de papéis 
02 mesas de luz 
04 mesas de granito 
02 mesas de apoio  
04 lixeiras  
09 termômetros 
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06 baldes de plástico 
06 estantes de aço  
01 armário de madeira 
17 pinças de metal 
20 pinças de bambu 
03 rodinhos 
01 rodo específico para secar fotos 
49 bandejas plásticas nos formatos: 50x60, 30x40, 20x25 e 10x15 
01 proveta pequena 
01 mini becker 
02 beckers de vidro 
11 beckers de plástico 
53 clipes para secagem de negativo 
02 quadros brancos de aviso 
01 balança para químicos  
03 timers para revelação de filmes / Gralab  
 
Equipamento Fotográfico  
 
01 máquina fotográfica Yashica-mat copal, de grande formato 
01 máquina fotográfica Canon-Eos 1000, com 1 lente zoom 28-80cm 
01 máquina fotográfica Pentax-asahi, com lente 50mm de rosca 
01 máquina fotográfica Canon TLB, com lente de 50mm de rosca 
01 máquina fotográfica digital Casio 
01 máquina fotográfica digital Sony, com carregador de bateria 
01 máquina fotográfica digital Canon EOS 10D com carregador de bateria, cabos: Usb, vídeo 
e cartão de memória compact flash de 128 MB 
10 câmeras digitais Sony DSC - P72 com carregador, cabos e cartão memory stick, de 16 MB 
cada 
01 filmadora digital, fotográfica mini DV Sony DCR - Trv 22 com carregador, cabos, fita 
para gravação e cartão de memória de 8 MB 
01 filmadora digital fotográfica JVC mini DV com carregador, cabos, fita e cartão de 
memória memory stick, de 8 MB 
05 cartões de memória memory stick de 128 MB 
01 card reader para compact flash 
01 card reader para memory stick 
25 máquinas fotográficas Pentax - k1000 
25 lentes 50mm Pentax-k1000 
01 objetiva USM Ultrasonic Canon 28 - 105mm 
01 objetiva 17-28mm 
01 objetiva macro 50mm 
01 objetiva macro 100mm 
01 tele objetiva 100-300mm 
01 objetiva zoom 35-70mm 
03 objetivas grandes angulares 28mm  
06 objetivas 28-80mm 
02 objetivas zoom 28-70mm  
04 objetivas zoom 70-210mm 
08 objetivas zoom 80-200mm 
48 filtros de proteção UV  
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09 parasóis para lente de máquina fotográfica 
01 difusor lumiquest promax para flash 
03 flash portáteis Vivitar 285 
01 flash dia 282 
01 flash frata 55c 
01 fotômetro 
21 bolsasl para máquina fotográfica 
03 bolsas térmicas 
05 capas de proteção para câmera Pentax-k1000 
01 capa de proteção para câmera Canon TLB 
02 sacos escuros para enrolar filmes 
02 sterilair  
 
Equipamentos de Informática  
 
01 Pentium III 800 Mhz, 128 Mb Ram, HD 20 GB, Monitor 17", placa de rede 10/100, 
Floppy disk 31/2, Cd-Rom 50x 
01 Zip Drive 100Mb Iomega externo 
01 impressora Epson Stylus Color 800 
01 scaner de mesa 
01 microfone 
02 caixas de som  
 
Estúdio Fotográfico com Fundo Infinito  
 
Possui os seguintes equipamentos:  
 
01 gerador de 1200W 
01 gerador de 2400W 
06 tochas para flash  
13 refletores  
02 bandeiras reletoras 
01 jogo de filtros para iluminação de estúdio com 10 cores 
06 refletores com lâmpadas halógenas 
09 cabeças de iluminação para lâmpadas normais 
01 cabeça de iluminação para lâmpada normal em forma de t com 2 bocais para lâmpadas 
07 sombrinhas para refletores 
05 bags para tripé 
06 haze light (2 de 50x50cm, 2 de 1x1m, 2 de 1,30x1,80m) 
21 tripés para iluminação  
09 tripés para máquina (6 grandes e 3 pequenos) 
03 suportes para fundo infinito 
20 fundos infinitos de papel 
01 mesa de fundo infinito, de acrílico 
01 monopé de teto 
02 rebatedores de estúdio 
02 rebatedores portáteis 
01 mesa de reprodução 
10 fórmicas para fundo 
03 cabos de sincronismo 
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04 cabos de extensão para gerador 
09 cabos de rede para gerador 
02 células fotoelétricas 
01 lupa com lâmpada 
01 lupa falmer 
01 cabo disparador de 30 cm para máquina fotográfica 
01 quadro branco 
02 espelhos grandes  
 
Obs.: todo material químico é fornecido pela Faculdade 
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CAT - CENTRO DE ARTE E TECNOLOGIA  
  
  
O Centro de Arte e Tecnologia - compõe-se de quatro salas. É utilizado para a prática das 
aulas de Computação Gráfica e para o desenvolvimento de trabalhos em computação, por 
todos os alunos dos cursos de Artes Plásticas, Desenho de Moda, Educação Artística, Música 
e Relações Internacionais.  
 
 
CAT I - Ateliê MacIntosh, para uso dos alunos de Artes Plásticas e Música, localiza-se no 
subsolo, sala 105, e possui um área de 42m2.  
 
Equipamentos e Softwares:  
 
15 IMAC G3/450 DV, 128/20 GB/8MB, vídeo/DVD 
01 PowerMac G4/533, 256/40 GB / CDR-W/56k 
01 PowerMac G4/733, 512MB Ram/60GB/CD-W 
01 Monitor 17'' Sony (tela plana / DP 0,24) 
01 Scanner Epson Perfection 640U Mac / Pc 
02 Zip Drive 250Mb - Iomega USB - externo 
01 Floppy disk USB 
15 Tablet Wacon 4''x5'' USB 
01 Scanner Umax Astra 2100 (600x1200) 
02 Impressoras Epson Stylus Color 777 
01 Impressora laser Phaser 850 Plus A4 
01 Estabilizador central 
Acesso à internet 
01 Adobe Photoshop 6.0 Mac Inglês 
16 Adobe Photoshop 6.0 - Mac Inglês Educacional 
01 Adobe Ilustrator 9.0 - Mac Inglês 
05 Adobe Ilustrator 9.0 - Mac Inglês Educacional 
01 Adobe in Design - Mac Educacional 
01 Final Cut Pro 1.2 
01 Web Design Studio Mac/Win Inglês 
08 Web Design Studio Mac/Win Inglês 
01 Strata 3D Pro Educacional - Mac/Win 
02 Strata 3D Pro - 2 a 10 Licença Educacional 
01 Director 8 Shockwave Studio Mac Educacional - Inglês 
01 Office for Win Educacional 
05 Office 2001 licença Educacional 
01 Adobe Photoshop 6.0 - Win Inglês 
01 Adobe Premiere 5.1 - Mac Educacional 
01 Office 2000 for Win Educacional 
01 Freehand 9.0 Mac/Win Inglês Educacional 
01 Corel Draw 9.0 Win Educacional 
01 Director Shockwave Studio 8 Win Educacional 
01 DreamWeaver 3.0 Win Inglês/Português Educacional 
01 OpenMusic (IRCAM) 
01 AudioSculpt (IRCAM) 
01 CSound (MIT-Freeware) 
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01 ProTools (Digidesign) 
01 SoundHack (CarlArts-Shareware) 
01 SuperCollider (Freeware) 
01 BBEdit Lite (Bare Bones Software-Freeware)  
 
 
CAT II, situa-se no subsolo, sala 106, e mede 56m2. 
 
Equipamentos:  
 
07 Pentium IV, 256 Mb Ram, 40 Gb.HD, Monitor 17'' e rede 10/100. 
11 Pentium III, 128 Mb Ram, 6.4Gb. HD, Monitor 17'' e rede 10/100. 
04 Pentiun IV, 128 Mb Ram, 40Gb Hd, Monitor 17" e rede 10/100. 
01 Impressora HP InkJet 1200c Business 
01 Impressora HP InkJet CP1700 - Impressão até formato A3. 
01 Scanner HP 3570  
01 Gravador CDRW HP 9300 
01 Estabilizador central 
acesso à internet  
 
 
CAT III - sala 107, no subsolo, com área de 65,02m2. 
 
Equipamentos:  
 
24 Pentium IV, 256 Mb Ram, 40 Gb HD, Monitor 17'', placa de som on board, CD-Rom 52x, 
rede 10/100, Placa de vídeo Riva TNT 32 Mb.  
01 Gravador de CD-RW 9300 
01 Zip Drive interno 
03 Scanner HP 5490 - 3570 - 2400  
02 Impressoras HP InkJet 1200c Business 
01 Servidor Gateway Pentium III 500 Mhz, 512Mb Ram, 01 HD 18GB SCSI, 01 HD 36 GB 
SCSI, Monitor 15'', CD-Rom e rede 10/100. 
02 Switch 10/100  
02 Hub 10/100 
01 Monitor de vídeo p/ monitoramento das salas. 
01 NoBreak 
01 Projetor Multimídia 
01 Estabilizador central 
acesso à Internet  
 
 
CAT IV, localiza-se no subsolo, sala 108, e têm 55,10m2.. 
 
Equipamentos:  
 
01 teclado MIDI 
02 teclados YAMAHA PSR 500 
19 Pentium III 500Mhz, 256 Mb Ram, Monitor 17" e rede 10/100 
01 Pentium IV, 128 Mb Ram, 40Gb Hd, Monitor 17" e rede 10/100. 
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01 impressoras HP LaserJet 2300 
31 Headphones 
16 caixas adaptadoras 
01 equipamento de som com amplificadores, 2 caixas acústicas, 1 duplo deck cassete, 1 toca 
Cd 
03 Gravador de CD 
01 Estabilizador central 
acesso à internet  
 
 
Softwares utilizados nos Laboratórios de Informática II, III e IV  
 
Microsoft Windows 98/2000/XP 
Microsoft Office 2000 
Microsoft Visual Basic 6.0 
Access 2000 
Ms Publisher  
Microsoft Windows NT Server 
Microsoft Windows 2000 Server 
Adobe Page Maker 6.5 
Adobe Photoshop 5.0 / 5.5 
Corel Draw 10 
Tex Design (Investrônica) 
Internet Explorer 6.0 
Outlook Express 6.0 
McAfee  
Invesmark (Investrônica) 
Lectra  
After Effects 
Dreamweaver 4.0 
Adobe Premiere 
Flash 5.0 
Director 8.5 
Fireworks 4 
Sound Forge 6 
Finale 2003  
 

 

 

Fonte: FASM (2006, site) 
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ANEXO 3 – PÁGINA PRINCIPAL DO CURSO DESENHO DE MODA DA FASM 

 
Desenho de Moda  
O mercado de Moda é um dos mais ricos e influentes nos dias de hoje. No Brasil e no mundo 
bilhões de dólares são movimentados nos desfiles, nas exposições, nas lojas, nas fábricas, no 
cinema, na televisão, na música... Cada vez mais, os profissionais brasileiros são aclamados 
por sua atuação no universo fashion, e este destaque não se restringe à beleza física de 
modelos nacionais. As empresas do país agora investem na criação e no desenvolvimento 
nacional ao invés de simplesmente fabricar o que é desenhado nos EUA e Europa. Eventos 
realizados no país atraem profissionais da área e jornalistas de todo o mundo. Essa mudança 
de papel deve-se principalmente a uma profissionalização do setor na qual o ensino superior 
tem uma participação bastante significativa. E no Brasil a referência nesta área é o curso de 
Moda da FASM, primeiro do país, criado em 1987. São 18 anos de tradição reconhecida por 
alunos, pela imprensa especializada e pelo mercado profissional como um padrão de 
excelência único, que comemora sua “maioridade” tendo formado alguns dos nomes mais 
significativos da Moda brasileira na atualidade e que já adquiriu renome entre os centros de 
ensino de moda no exterior.  
 
Você  
O futuro profissional da moda é bastante antenado, não só com sua pretendida área, mas 
também comportamentais, culturais e artísticas. Absorve muita informação, combustível para 
sua criatividade e embasamento para seu senso crítico e estético. Aprecia a vida dinâmica e a 
integração cultural. É extrovertido, comunicativo, afeito a estabelecer grandes redes de 
relacionamento pessoal que lhe dão acesso a outras opiniões, desejos, oportunidades.  
 
Na FASM é assim  
A grade curricular do curso foi especialmente elaborada e é constantemente atualizada para 
garantir uma formação que privilegie a integração dos conhecimentos, funções e atribuições 
dentro do sistema do mercado de moda, gerando profissionais completos, capazes não 
somente de realizar o seu papel na cadeia produtiva como entender as necessidades dos outros 
elos e facilitar sua atuação, gerando resultados mais positivos. A maior parte dos professores 
do curso são também profissionais do mercado de moda, conciliando o teórico com a prática 
na realidade profissional, e se empenham em habilitar com o máximo de competência os 
estudantes. A grande ênfase do curso da FASM é na criação, e o estímulo ao processo criativo 
faz parte de todas as disciplinas. Os alunos têm à disposição uma infra-estrutura que conta 
com diversos recursos em salas especiais como Modelagem, Confecção Industrial, Joalheria, 
Ateliê de Desenho Têxtil, Laboratório de Fotografia, Estamparia, Computação Gráfica (CAT 
- Centro de Arte e Tecnologia) com os softwares mais utilizados no mercado de moda, para a 
aplicação das técnicas aprendidas no curso. A apresentação dos trabalhos de graduação 
constitui o Fórum de Moda da FASM, evento que todo final de ano reúne desfiles, exposições 
de joalheria, calçados, acessórios e fotografias. Os trabalhos são apresentados para uma banca 
interna de professores da FASM e uma outra externa composta por profissionais dos diversos 
setores da moda. Os melhores trabalhos são apresentados para a imprensa e o mercado, e o 
evento já revelou nomes como Alexandre Herchcovitch, Icarius de Menezes, Gisele Nasser, 
Simone Mina, Adriana Barra, Mariana Rocha, Vinícius Campion (Mulher do Padre), Érica 
Ikezili, Emilene Galende, Thaís Losso (Cavalera), Igor Bezerra de Barros, Andréa Simone, 
Fábia Bercsek (estilista e ilustradora de moda), Carlla Girotto, Brenda Vidal (Joalheria), 
Talitha Savordelli, Thiago Marcon, Michele Yumi, Aline Prado, Emanuelle Junqueira, entre 
outros.  
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Você vai estar  
O direcionamento do programa do curso às necessidades do mercado prepara o aluno para 
diversas situações de ocorrência freqüente no ambiente profissional, e o habilita a 
desempenhar funções e cargos com o devido nível de competência - sempre levando em 
consideração o talento individual e aprimorando essa característica para a carreira pretendida. 
Além das opções mais imediatas quando se pensa em um profissional de moda - como o 
estilista ou o designer - estão abertos muitos outros caminhos para os quais o bacharel em 
Desenho de Moda da FASM está apto, como por exemplo: desenvolvimento de matérias 
primas e estampas, acessórios, figurinos, cenografia, fotografia, organização de eventos, 
marketing e confecções.  
 
Você vai ver  
Há um equilíbrio entre matérias teóricas e práticas para garantir ao estudante uma visão global 
da atuação no mercado de moda, colocando-o em vantagem frente a outros estudantes que 
tiveram uma formação mais técnica. Além disso, destaca-se novamente a ênfase na criação 
como uma premissa do curso, e o espaço dado para áreas que se encontram hoje em expansão 
no mercado de trabalho, como, por exemplo, o design de joalheria, calçados e acessórios. O 
currículo é formado por disciplinas como: Antropologia, Teoria da Comunicação, História da 
Arte, História da Moda e do Design, Metodologia Científica, Cultura de Moda, Desenho de 
Observação, Metodologia Visual Bi e Tridimensional, Oficina de Criatividade, 
Complementos de Matemática, Desenho de Moda, Ergonomia, Tecnologia Têxtil, Desenho 
Têxtil, Estilismo, Comunicação Visual do Produto, Administração, Fotografia, Joalheria, 
Modelagem Bi e Tridimensional, Marketing, Produção e direção de Moda, Computação 
Gráfica, Oficina de Montagem, Planejamento Estratégico e de Coleções, Linguagem 
Instrumental, Estágio Orientado (obrigatório, de 160 horas), entre outras. 
 
 
Fonte: FASM (2006, site) 
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ANEXO 4 – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MODA DA FASM 

 
CURSO DE DESENHO DE MODA 

DISCIPLINA C.H. PRÉ-REQUISITO 
Antropologia Filosófica  80   
Cálculos para Análise de Estudos Sociais e Econômicos  80   
Comunicação Visual do Produto  120   
Cultura da Moda  40   
Desenho de Acessórios I - Projeto  40   
Desenho de Acessórios II - Calçados  120  Desenho de Acessórios I - Projeto 
Desenho de Acessórios II - Joalheria  120  Desenho de Acessórios I - Projeto 
Desenho de Moda I  80   
Desenho de Moda II  80  Desenho de Moda I 
Desenho de Moda III  80  Desenho de Moda II 
Desenho de Moda IV  80   
Desenho de Observação I  120   
Desenho de Observação II  120  Desenho de Observação I 
Desenho de Representação Gráfica  80   
Desenho Têxtil  120   
Ergonomia  40   
Estágios Supervisionados  160   
Estética e História da Arte I  80   
Estética e História da Arte II  80  Estética e história da Arte I 
Estilismo I  120   
Estilismo II  120  Estilismo I 
Ética e Cidadania  40   
Fotografia  120   
Fundamentos da Computação Gráfica  80   
Fundamentos de Administração  40   
História da Moda I  80   
História da Moda II  80  História da Moda I 
Laboratório de Criação  80   
Linguagem Instrumental das Técnicas de Representação Gráfica I 80   
Linguagem Instrumental das Técnicas de Representação Gráfica II 80  Linguagem Instrumental das Técnicas de 

Representação Gráfica I 
Marketing  80   
Metodologia e Pesquisa Científicas  40   
Metodologia Visual I  120   
Metodologia Visual II  120  Metodologia Visual I 
Metodologia Visual III  80  Metodologia Visual II 
Modelagem I - Moulage  40   
Modelagem II - Plana  80   
Modelagem III - Plana  80  Modelagem II - Plana 
Modelagem IV - Moulage  120  Modelagem III - Plana 
Oficina de Montagem  80   
Orientação do Trabalho de Graduação  40   
Planejamento e Desenvolvimento de Coleções  120   
Planejamento Estratégico  40   
Produção e Direção de Moda  80   
Tecnologia Têxtil I  80   
Tecnologia Têxtil II  80  Tecnologia Têxtil I 
Temas da Cultura Contemporânea  80  Antropologia Filosófica 
Teoria da Comunicação  80   
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO  3.960   
CARGA HORÁRIA DO CURSO COM A DISCIPLINA 
OPTATIVA  

4.080   

Para concluir o Curso, todos os formandos têm a obrigação de apresentar o “Trabalho de Graduação”. 

Fonte: FASM (2006, site) 
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ANEXO 5 – LABORATÓRIOS DO CURSO DE MODA DA FURB 
Moda – habilitação Estilismo Industrial 

Nome Área de 
conhecimento Área Física Equipamentos instalados 

 
 
 
 
Laboratório de Aplicação 
Gráfica na Moda 
 
Área de conhecimento: 
 
Informática Básica; 
Modelagem industrial  I e II; 
Planejamento de Risco e 
Corte (Sistema CAD); 
Desenho Têxtil I e II 
Corel Draw 
Photoshop 

  
 
 
 
100m² 

- 10 estações gráficas com o programa Artworks Studio 
(Gerber Garment Technology). 

- 10 estações gráficas com o programa Accumark 
(Gerber Garment Technology). 

- 10 estações gráficas com o programa Pattern Design 
Silhouette(Gerber Garment Technology). 

- 20 estações gráficas com o programa Corel Draw e 
Fhotoshop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratório de Tecnologia 
de Costura 
 
 
Área de Conhecimento: 
 
Tecnologia de Costura; 
Confecção de Roupas; 
Confecção de Protótipos 
após modelagem; 
Confecção de produtos de 
Laboratório Criatividade. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250m² 

- 20 máquinas de costura overlock  3 fios Yamato 
modelo AZ800G-04DF. 

- 20 máquinas de costura reta eletrônica Pfaff  modelo 
1183. 

- 01 máquina de costura de pregar botão Nippon 
Special modelo NP-373. 

- 01 máquina de costura caseadeira eletrônica Pfaff 
modelo 3119. 

- 02 máquinas de costura Interlock Yamato modelo AZ 
85004-A4DF-A. 

- 01 máquina de costura travete eletrônica Sunstar 
modelo SPS/AB120H. 

- 01 máquina de costura francesa (braço) Nippon 
modelo NP 925. 

- 01 máquina de costura reta duas agulhas desligáveis 
King Special modelo 2000-2H. 

- 01 máquina de costura Zig-zag com estica fio rotativo 
duas e três pontadas Juki modelo LZ2284N. 

- 02 máquinas de costura bainha cobertura Kansai 
Special modelo WX-8803D. 

- 01 máquina de costura cobertura superior 3 agulhas 
Kansai Special modelo WX-8803D. 

- 01 máquina de costura catraca 4 agulhas Siruba 
modelo VC008. 

- 01 máquina de costura cobertura superior 3 agulhas 
base cilíndrica Siruba modelo C007H-W122-364. 

- 02 máquinas de costura cobertura frisor 3 agulhas 
Kansai Special modelo WX-8803F. 

- 01 máquina de costura picoeta Siruba modelo Z008-
284Q. 

- 02 ferro de passar industrial Sun Special modelo 
SS94ALS. 

- 60 tesouras para aplicação em costura. 
- 22 pinças para passamento de fio. 
- 03 porta cones com 50 fusos cada. 
- 60 cadeiras ergonômicas especial para costura. 
- 01 aparelho para gola pólo. 
- 03 aparelhos para bainha cobertura. 
- 02 aparelhos para friso 40X16 mm. 
- 01 aparelho para friso 32X6mm. 
- 01aparelho para maquina 4 agulhas com friso duplo 

50 mm e 25 mm juntos. 
- 04 aparelhos friso sobreposto duplo 50X30 mm e 

25X10 mm. 
- 01 aparelho para virar gola. 
- 01 calcador para bainha fralda. 
- 01 aparelho bainha de 7 mm. 
- 01 calcador para franzir. 
- 01 calcador para zíper invisível. 
- 01 calcador para gola pólo. 
- 02 armários especial para tesoura e pinça. 
- 50 banquetas especial para costura. 
- 02 armários especial para produto do vestuário. 
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Moda – habilitação Estilismo Industrial 

Nome Área de 
conhecimento Área Física Equipamentos instalados 

 
 
 
 
 
 
Laboratório de Tecnologia 
de Confecção 
 
Área de Conhecimento: 
 
Tecnologia de Confecção; 
Planejamento de Risco e 
Corte (Manual) 
Corte de peças. 

  
 
 
 
 
 
200m² 

- 05 mesas especial de 2X1X0,80 m para estudo de 
viabilidade econômica de matéria-prima. 

- 01 enfestadeira Zusper EFM-AB para tecido tubular e 
ramado. 

- 01 mesa de corte de 10 X 2 X 0,90 metros. 
- 02 barras prendedoras de enfesto 
- 01 máquina de corte faca vertical de 8”da KM. 
- 01 máquina de corte serra fita de 4,50 m de diâmetro 

Aplacer SJ. 
- 01 máquina de corte de disco de 4” da KM. 
- 01 máquina de corte de friso Jandt. 
- 03 tesouras grandes para corte. 
- 05 fita métrica fiber glass. 
 

 
 
 
 
Laboratório de Criatividade 
 
Área de Conhecimento: 
 
Criatividade; 
História da Indumentária. 
 
 

  
 
 
 
100m² 

- 10 manequins adulto feminino corpo inteiro. 
- 21 manequins propavit em miniatura. 
- 04 manequins tamanho 40 para drapping. 
- 01 manequim masculino articulável corpo inteiro. 
- 01 manequim infantil. 
- 06 mesas especial de 3X1,5X0,80 m. 
- 05 araras para amostra “bandeira” de tecido. 

Laboratório multifuncional: 
desenho de moda, 
modelagem, desenho de 
modelo vivo e produção de 
moda. 
 
Área de Conhecimento: 
 
Desenho de Modelo Vivo; 
Desenho de Moda; 
Modelagem Industrial; 
Produção de Moda. 
 

  
120m² 

- 40 pranchetas 0,80X1,20 m 
- 03 armários especial 
- 02 cubos para exposição. 

Laboratório de microscopia 
 
Área de Conhecimento: 
 
Tecnologia Têxtil I 
 

  Mesmo utilizado pela biologia, medicina ..... 

Laboratório de engenharia 
Têxtil  
 
Área de Conhecimento: 
 
Tecnologia Têxtil II 

  Mesmo utilizado pela engenharia química. 

 

Fonte: FURB (2006, site) 
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ANEXO 6 – EMENTA DO CURSO DE MODA DA FURB 

 
 
Centro: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 
Curso:  42 Moda  
Turno:   Noturno 

Disciplina Ementa 
ADM.098.00 - Administração Introdução. Conceitos de Organização e Administração. A evolução 

da Ciência da Administração. Objetivos organizacionais. Princípios 
de organização administrativa. Princípios de planejamento 
administrativo. Princípios de direção administrativa. Princípios de 
controle administrativo. Decisões administrativas. Noções básicas 
de micro e pequenas empresas. 

ADM.076.00 - Administração na 
Confecção 

Estrutura organizacional. Fluxo produtivo. Técnicas de 
gerenciamento: comunicação, trabalho em equipe. Filosofia Just-in-
Time e suas ferramentas. 

ART.070.00 - Aplicação Gráfica na 
Moda 

Criação e desenvolvimento de roupas, através da computação 
gráfica. Gestão de imagens. Diagrama. Graduação. Interpretação de 
modelos. Estudo e análise da viabilidade econômica da matéria-
prima (encaixe). 

HIS.054.00 - Cultura Brasileira Identidade do brasileiro. Cultura nacional. Cultura regional. 
Grandes questões da cultura brasileira. Influência de outras culturas 
na cultura brasileira. 

CON.001.00 - Custos Relação custo x volume e lucro. Definição de custos e despesas, 
conceitos e terminologia. Classificação dos custos. Conceito e 
critério de apropriação de mão-de-obra direta, custos indiretos e 
materiais. Cálculo de custo do produto com base na ficha técnica. 
Construção do preço de venda. Margem de contribuição. Ponto de 
equilíbrio. Estudo de caso. 

ART.028.04 - Desenho Artístico IV Percepção formal. Formas livres e formas geométricas. 
Geometrização de objetos e formas da natureza. Composição de 
grafismos. Rebatimento (Raport) na composição gráfica. Ângulos. 
Concordância. Representação bi e tridimensional. 

ART.071.01 - Desenho de Moda I Desenvolvimento e representação de coleção: feminina, masculina 
e infantil, com utilização de cores. 

ART.071.02 - Desenho de Moda II Desenvolvimento e representação gráfica de coleção feminina, 
masculina e infantil. Representação plana. 

ART.022.03 - Desenho Modelo Vivo 
III 

Desenho da figura humana, estática e em movimento. Estudo dos 
cânones. Representação de rosto, mãos e pés. 

ART.022.04 - Desenho Modelo Vivo 
IV 

Desenho da figura humana e representação em movimento. 
Aplicação de técnicas de pintura, guache, pastel e nanquim. 

ART.072.01 - Desenho Têxtil I Estudo teórico e prático das técnicas de estamparia. Rapport. 
Negativo. Jacquard. Quadros para estamparia. 

ART.072.02 - Desenho Têxtil II Composição para estamparia e Jacquard com sistema 
computadorizado. Corel Draw. Info-Design. 

DIR.075.00 - Direito do Consumidor Direitos básicos do consumidor. Política nacional das relações de 
consumo. Responsabilidade por vícios. Qualidade dos produtos e 
serviços. Oferta. Publicidade. Práticas abusivas. Proteção 
contratual. Contratos de adesão. Infrações penais. Ações coletivas. 

ECO.039.00 - Economia Brasileira Macromudanças mundiais. Globalização da Economia. Macro-
mudanças na Economia Brasileira. O modelo econômico brasileiro. 
Os setores na economia brasileira. A economia brasileira neste 
século. O processo de substituição das importações. Os grandes 
problemas da economia brasileira. Os planos econômicos no Brasil. 
Perspectivas da economia brasileira. Perfil econômico catarinense. 
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Centro: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 
Curso:  42 Moda  
Turno:   Noturno 
 

Disciplina Ementa 
PDE.002.00 – Educação Física – 
Prática Desportiva I 

Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de 
suas capacidades, possibilitando experiências no domínio 
cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à 
condição física geral e específica. Desenvolver a resistência 
aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da 
coordenação motora. O aluno poderá escolher a modalidade de sua 
preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, 
voleibol. 

PDE.003.00 – Educação Física – 
Prática Desportiva II 

Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de 
suas capacidades, possibilitando experiências no domínio 
cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à 
condição física geral e específica. Desenvolver a resistência 
aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da 
coordenação motora. O aluno poderá escolher a modalidade de sua 
preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, 
voleibol. 

ART.073.00 – Estágio Supervisionado 
em Moda 

Regulamento específico. 

ART.074.01 – Estilo I Conceitos e história dos estilos. A moda e sua ambientação. 
Precursores da moda-estilistas. Criação de um objeto de estilo. 
Criação e elaboração de um estilo. 

ART.074.02 – Estilo II Adoção e incorporação de um estilo. Conceito de marcas, grifes e 
“etiquetas”. Aspecto social do estilo de moda. 

ART.069.00 – Estudo da Cor Teoria da cor. Analogia da cor. Aspectos psicológicos da cor. 
Estações. A cor na moda. Forma e cor na composição em moda 
(destaque para combinação de cores). 

ART.081.00 – Ética em Moda Conceitos básicos. O comportamento profissional como 
comportamento ético. A função do profissional de moda. 

COM.025.00 – Fotografia e Vídeo Histórico da fotografia. Princípios básicos de iluminação. Formas e 
texturas. Trabalho com a cor. Composição fotográfica. Foto de 
moda. Produção de modelo, locação. Iluminação interna e externa. 
Conhecimentos básicos dos fundamentos que norteiam a técnica 
videográfica. 

HIS.059.01 – História da Indumentária 
I 

O homem primitivo: primeiras roupas. O mundo antigo. Idade 
média. Pré-Renascimento. Renascimento. 

HIS.059.02 – História da Indumentária 
II 

Séculos XVII e XVIII. A moda romântica – 1850-70. Fin du siécle. 
A moda no século XX – 1900-20-30. O New Look 40-50. 
Atualidade 60-70-80-90. 

CMP.064.00 – Informática Básica Introdução à informática. Hardware e Software. Sistema 
operacional. Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Softwares de 
apresentação. Internet. 

LET.023.05 – Inglês V Estudo das estruturas básicas da sentença, através de exercícios 
com os itens gramaticais. Leitura, compreensão e interpretação de 
textos de nível elementar e médio, de cunho geral e específico do 
curso. Ênfase ao vocabulário e expressões técnicas da área de 
moda. 
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Centro: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 
Curso:  42 Moda  
Turno:   Noturno 
 

Disciplina Ementa 
LET.023.06 - Inglês VI Estudo de estruturas de nível intermediário da língua. Leitura, 

compreensão e interpretação de textos de nível intermediário e 
avançado, de cunho geral e área específica do curso. Estudo de 
vocabulário e expressões de caráter técnico de moda. 

ART.075.01 - Laboratório de 
Criatividade I 

Elaboração de vestuário em miniatura, em épocas diferentes: Pré-
história, época Antiga, Renascimento, época Moderna. Pesquisa de 
materiais. Confecção de máscaras e bonecos. 

ART.075.02 - Laboratório de 
Criatividade II 

Criação livre de vestuário e confecção da roupa, utilizando técnica 
artesanal. 

ADM.077.00 - Marketing na Moda Política do produto: quantidade e qualidade. Política de preço: a de 
mercado e a de custo de fatores. Política de comunicação: técnicas 
de linguagem de comunicação e avaliação das mídias. Política de 
distribuição: atacado e varejo. Avaliação de potencial geo-
econômico. 

MAT.087.00 - Matemática Básica Razão e proporção. Regra de três. Escala. Porcentagem. Juros 
simples. Descontos simples. Juros compostos. Câmbio. Cálculo de 
áreas. Cálculo de volumes. Séries estatísticas. Gráficos estatísticos. 
Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. 

EDU.096.00 - Metodologia do 
Trabalho Acadêmico 

A estrutura institucional da Universidade. A função social da 
Universidade e a formação acadêmica. Conceituação e 
caracterização do conhecimento científico. Fontes de informação 
disponíveis (acervos bibliográficos e internet). Estratégias de 
leitura, fichamento e organização da informação. Conceituação e 
caracterização da atitude científica. Conceito, tipos e etapas do 
trabalho acadêmico. Normas e critérios de apresentação de 
trabalhos acadêmicos segundo a ABNT. 

ART.076.01 - Modelagem Industrial I Tecnologia de modelagem. Medidas do corpo humano para padrão 
industrial. Estudo do diagrama: ampliação e redução. Moldes das 
peças: tshirt, agasalho, saia, blusa, camisa, calça. 

ART.076.02 - Modelagem Industrial II Adaptação de modelos. Confecção das peças: t-shirt, agasalho, saia, 
blusa, camisa, calça. 

EQU.014.00 - Normalização e 
Qualidade Industrial 

Conceitos básicos aplicados a Sistemas da Qualidade em empresas 
industriais. O Cenário nacional e internacional e a qualidade dos 
produtos e serviços. O Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade e a aplicação das normas NBR/ISO-9000. A 
elaboração do Manual de Garantia da Qualidade. A normalização 
técnica, internacional, nacional e na empresa. A gestão da qualidade 
e as técnicas aplicáveis. 

ART.077.00 - Planejamento e 
Desenvolvimento de Coleção 

Pesquisa de produto: bibliográfica e de campo. Reunião dos dados 
pesquisados. Características internas e externas dos produtos. 
Elaboração do plano do produto e cronograma. Análise final do 
produto: moda, custo, processo e produção. 

ART.078.00 - Produção de Moda Composição da equipe de produção de moda. Composição e 
combinação de peças. Elaboração e produção de desfiles e eventos. 
Crítica e dinâmica da produção de moda. Integração de acessórios. 

PSI.056.00 - Psicologia Organizacional A psicologia como ciência. O indivíduo. O fator humano nas organizações. 
Motivação. Comunicação humana. Grupo. Liderança. Tensões e 
evoluções. Relações humanas. Relações humanas e dinâmica de grupo. 
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Centro: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 
Curso:  42 Moda  
Turno:   Noturno 
 

Disciplina Ementa 
SOC.077.01 - Sociologia do Trabalho I Sociologia como ciência; histórico, conceitos básicos e teóricos 

relevantes da Sociologia; processos sociais; os diferentes modos de 
produção. Trabalho como ideologia; relações de trabalho; conflito 
capital-trabalho. Organizações dos trabalhadores (sindicatos, 
comissões de fábrica); contrato coletivo de trabalho; trabalho 
formal e trabalho informal. A problemática do mundo do trabalho 
no Brasil. Trabalho e trabalhadores no desenvolvimento produtivo 
na região do Vale do Itajaí e, particularmente, de Blumenau. 

LET.063.00 - Técnicas de Redação Técnicas de redação: Descrição, narração e dissertação. 
Interpretação de Textos. O padrão culto do Português. Acentuação. 
Crase. Pontuação. Concordância. 

ART.080.01 - Tecnologia de 
Confecção I 

Classificação de pontos de costura. Cálculo de consumo de linha e 
consumo de aviamentos. Análise do produto e seqüência 
operacional, identificando a situação atual e proposta de nova 
situação. Desenvolvimento de ficha técnica. 

ART.080.02 - Tecnologia de 
Confecção II 

Estudo de tempos. Produtividade. Princípios de economia de 
movimentos. Cronômetros: tipos de classificação. Avaliação de 
ritmos. Estudo das tolerâncias. Determinação do tempo padrão. 

ART.080.03 - Tecnologia de 
Confecção III 

Aplicação do tempo padrão: cálculo de quota de produção, cálculo 
de eficiência, plano de desenvolvimento de eficiência. 
Dimensionamento de máquinas e mão-de-obra. Lay-out. 
Iluminação. Emprego da cor na confecção. 

ART.080.04 - Tecnologia de 
Confecção IV 

Tipos de moldes, tecidos, riscos marcadores e enfesto. Métodos de 
enfesto, risco, encaixe e corte. Tipos e cálculo de desperdício. 
Cálculo de planejamento. Estudo da freqüência, gasto médio e 
reajuste do pedido. Ordem de risco e corte. 

ART.079.00 - Tecnologia de Costura Módulo I: 72h/a  
Conhecimento das máquinas: overlock, elástico, cobertura, friso, 
suas características, aplicação, pontos e agulhas. Prática utilizando 
as referidas máquinas na confecção de produtos de malha. 
Utilização de aparelhos e acessórios. Revisão e classificação de 
defeitos.  
Módulo II: 72h/a  
Conhecimento das máquinas: reta, botão, caseado, travete, francesa, 
cós, suas características, aplicação, pontos e agulhas. Prática 
utilizando as referidas máquinas na confecção de produtos em 
tecido plano. Utilização de aparelhos e acessórios. Revisão e 
classificação de defeitos. 

EQU.027.01 - Tecnologia Têxtil I História e evolução da indústria têxtil. Fibras têxteis: classificação, 
características, identificação, microfibra. Fiação: processo 
produtivo (cardado e penteado). Titulação de fios. 

EQU.027.02 - Tecnologia Têxtil II Tecelagem: processo produtivo, padronagem e tipos de tecidos. 
Malharia: processo produtivo, padronagem e tipos de malhas. Não-
tecido. Beneficiamento: tipos e características de acabamento, 
conscientização e processos não-poluentes. 

 
 

Fonte: FURB (2006, site) 
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ANEXO 7 – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

MODA DA FURB 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 139/2001, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001 
 

Aprova o Regulamento do Estágio 
Supervisionado do Curso de Moda – 
Habilitação em Estilismo Industrial, na 
forma do Anexo. 

 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU , no uso 
de suas atribuições legais, e considerando deliberações dos:  

 
 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

PROCESSO Nº PARECERES NºS SESSÕES PLENÁRIAS 
021/2001 167/2001 

419/2001 
12 de junho de 2001 

18 de dezembro de 2001 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD 

PROCESSO Nº PARECER Nº SESSÃO PLENÁRIA 
023/2001 025/2001 30 de novembro de 2001 

 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Moda 

- Habilitação em Estilismo Industrial, na forma do ANEXO.  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 

Blumenau, 21 de dezembro de 2001. 
 

 
EGON JOSÉ SCHRAMM  
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Fls. 3 
 

ANEXO 
 
 

REGULAMENTO DO  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO  

CURSO DE MODA - HABILITAÇÃO EM ESTILISMO INDUSTRIAL  
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

   
Art. 1º O presente Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Moda 

refere-se à formação do Bacharel em Moda - Habilitação em Estilismo Industrial. 
 
Art. 2º  A disciplina Estágio Supervisionado é atividade curricular obrigatória 

do Curso de Bacharel em Moda – Habilitação em Estilismo Industrial, e consiste no 
desenvolvimento de atividades relacionadas com a respectiva área de estudo, em empresas 
privadas (comerciais, industriais e de prestação de serviços), públicas, autárquicas, e junto a 
profissionais liberais, supervisionadas pela Universidade e pela organização onde estas se 
desenvolvem.  

 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 3º São objetivos do Estágio Supervisionado: 
 
I – proporcionar ao aluno condições de se aproximar e conhecer a realidade 

profissional, dando-lhe oportunidade de praticar as teorias estudadas e teorizar as práticas, 
durante a sua formação; 

II –  possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade científica e 
criativa, incentivando-o a elaborar projetos e fazer pesquisas ligadas à área da Moda, 
compreendendo a criação, o processo produtivo e a comercialização;  

 
 
 
 
 

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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III –  criar uma melhor sintonia entre a Universidade e as organizações para 
que o aluno possa construir e reconstruir o saber técnico e o saber fazer e se inovar 
constantemente; 

IV – dar cumprimento ao Currículo Pleno do Curso.  
 
 

CAPÍTULO III 
DA CARGA HORÁRIA E DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 4º A carga horária atribuída à disciplina Estágio Supervisionado é de 300 
(trezentas) horas. 

Parágrafo único.  Caberá ao aluno matriculado nessa disciplina, o pagamento 
de 18 (dezoito) Créditos Financeiros – CF.  

 
Art. 5º A distribuição das horas de estágio ocorrerá da seguinte forma:  
 
I – 30 (trinta) horas-aula para orientações sobre o presente Regulamento de 

Estágio, elaboração do programa de estágio, metodologia para elaboração do relatório final de 
estágio;  

II – 240 (duzentas e quarenta) horas-aula equivalendo, no mínimo, a 25 (vinte 
e cinco) dias úteis de 8 (oito) horas, destinadas às atividades supervisionadas em organizações 
de execução da proposta de trabalho; 

III – 30 (trinta) horas-aula para a organização e realização do Seminário de 
Estágio Supervisionado. 

 
Art. 6º O aluno estagiário deverá cumprir 100% da carga horária das 

atividades supervisionadas nas organizações e 90% de freqüência nos encontros com a 
coordenação do estágio. 

 
CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E DAS ATRIBUIÇÕES DO COOR DENADOR 
 

Art. 7º O coordenador de Estágio Supervisionado deverá ser um professor da 
FURB, indicado pelo Colegiado do Curso de Moda. 
 

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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Parágrafo único. A carga horária para o desempenho das funções de 
coordenador será de 10 (dez) horas-aula semanais, no semestre em que acontece o Estágio 
Supervisionado.  

 
Art. 8º Compete ao coordenador de Estágio Supervisionado:  
 
I – promover a dinâmica de procura e seleção de campos de estágio, tendo em 

vista a celebração de convênios e acordos com instituições e empresas que possam ofertar 
estágios; 

II – estabelecer convênio entre as partes interessadas; 
III – divulgar as organizações conveniadas junto aos acadêmicos matriculados 

na disciplina Estágio Supervisionado; 
IV – indicar os professores orientadores de estágio; 
V – aprovar o programa de estágio; 
VI – elaborar a carta de apresentação do estagiário à empresa; 
VII – definir o cronograma de encontros para orientações e esclarecimentos do 

estágio; 
VIII – definir a data do seminário de socialização; 
IX – definir e distribuir as datas dos seminários de apresentação, bem como as 

respectivas bancas de socialização.  
 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS DEVERES DO ALUNO ESTAGIÁRIO  

 
Art. 9º O aluno estagiário deverá seguir os seguintes passos básicos para a 

realização do Estágio Supervisionado:  
 
I – matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado se tiver concluído todos 

os créditos dos pré-requisitos da VI Fase e estar cursando todas as disciplinas da VII Fase, 
previstas no Currículo do Curso;  

II – comparecer às aulas presenciais na Universidade, conforme horário 
previamente definido pela coordenação do estágio, para orientações e esclarecimentos quanto 
ao presente Regulamento de Estágio, e para os procedimentos nas organizações, no programa 
de estágio, na metodologia para a elaboração do relatório e na organização do seminário de 
socialização;  
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III – escolher a organização e campo de estágio para realizar as atividades 
práticas supervisionadas a partir da lista das organizações conveniadas;  

IV – submeter o programa de estágio à aprovação da coordenação; 
V – iniciar as atividades práticas supervisionadas, munido da documentação 

que formaliza o estágio; 
VI – participar dos encontros com a coordenação, para socializar experiências 

vivenciadas durante o estágio, e refletir sobre a prática da teoria e a teorização da prática;  
VII – comparecer a encontros e a reuniões individuais com o professor 

orientador do estágio, para tratar de questões e dúvidas surgidas no decorrer da execução do 
projeto. 

VIII – zelar pelos equipamentos e bens materiais utilizados no 
desenvolvimento de suas atividades de estágio; 

IX – elaborar o relatório de estágio, discutindo a estrutura e as etapas do 
mesmo com a coordenação; 

X – preparar-se para a apresentação no seminário de socialização;  
XI – entregar 3 (três) vias encadernadas do relatório final de estágio à 

coordenação, de acordo com o cronograma estabelecido; 
XII – apresentar e defender perante banca, o trabalho desenvolvido durante o 

estágio, no seminário de socialização; 
XIII - respeitar os assuntos sigilosos da empresa ou entidade e as normas por 

elas estabelecidas; 
XIV -  cumprir as exigências da empresa ou entidade e as normas do presente 

Regulamento relativas ao Estágio Supervisionado. 
  

 
CAPÍTULO VI 

DO PROGRAMA DE ESTÁGIO  
 

Art. 10.  O programa de estágio deverá conter as seguintes informações: 
 
I – dados de identificação: 
a) Universidade; 
b) aluno; 
c) empresa; 
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II – detalhamento do programa: 
a) departamento ou área em que se realizará o estágio; 
b) período do estágio; 
c) atividades a serem observadas e executadas; 
d) objetivos a serem alcançados; 
e) metodologia de ação (descrição, passo a passo, da ação); 
f) orçamento; 
g) cronograma; 
h) assinatura do aluno estagiário; 
i) assinatura do professor orientador e do supervisor na empresa.  
 
Parágrafo único. O programa deverá ser aprovado pelo professor orientador, 

autorizado pelo representante da organização e pelo coordenador do estágio na Universidade. 
 

Art. 11. A documentação necessária para oficializar o estágio é a seguinte:  
 
I – carta de apresentação; 
II –  termo de convênio Universidade/organização; 
III –  termo de compromisso do acadêmico; 
IV – ficha de avaliação.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO E DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFE SSOR 

ORIENTADOR  
 

Art. 12. A orientação de estágio deve ser entendida como assessoria dada ao 
aluno estagiário no decorrer de sua prática profissional – estágio – por um orientador 
professor da FURB. 

 
Art. 13. São atribuições do professor orientador: 
 
I – elaborar em conjunto com o aluno estagiário, o programa de estágio a ser 

desenvolvido; 
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II – estabelecer o processo de acompanhamento e de supervisão a ser adotado, 
em conjunto com o aluno estagiário, definindo, inclusive, a periodicidade de entrega de 
relatórios; 

III – assistir o aluno, orientando-o de acordo com o programa de estágio 
previsto.  

IV  – ser presidente da banca examinadora. 
 
Parágrafo único. O professor orientador será remunerado em um dos 

semestres com 1 (uma) hora-aula semanal por aluno, tendo, no máximo, 5 (cinco) 
orientandos.  

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO CAMPO DE ESTÁGIO 

 
Art. 14. Compete à organização campo de estágio:  
 
I – disponibilizar infra-estrutura de material e de recursos humanos; 
II– assinar o termo de convênio e o termo de compromisso de estágio;  
III – aceitar as condições de supervisão e de avaliação das atividades de 

estágio determinadas pela Universidade;  
IV – fornecer uma declaração ao aluno estagiário referente ao período e à carga 

horária cumprida durante o estágio.  
 
 

CAPÍTULO IX 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 15. A avaliação do estágio é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional, extensível a todo processo de ensino. 
 
Art. 16. O aluno estagiário apresentará relatório final das atividades de acordo 

com o seu programa de estágio, conforme o cronograma estabelecido pela coordenação. 
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Art. 17. O relatório será apresentado a uma banca examinadora que dará o 
conceito em forma de nota, de 0,0 a 10,0 (zero a dez), seguindo os critérios de aprovação da 
Universidade.  

 
Art. 18. A apresentação do relatório de estágio será de forma individual, 

conforme o cronograma estabelecido.  
 
Art. 19. A avaliação do estagiário também será feita pela organização campo 

de estágio, de acordo com a sua ficha de avaliação.  
 
Art. 20. A nota final do estágio será composta pelo conceito final da avaliação 

feita pela organização campo de estágio, de acordo com a ficha de avaliação do aluno, e pelo 
conceito exarado pela banca examinadora. 

 
Parágrafo único. A banca examinadora será composta pelo coordenador de 

estágio, pelo professor orientador e por um professor convidado. 
 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 21. A matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado está condicionada 
ao ingresso do aluno na VIII Fase para os formandos da primeira turma, e a partir da VII Fase 
para as próximas turmas, desde que tenha 50% do total de alunos matriculados.  

 
Art. 22. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

coordenador de estágio, ouvidos os supervisores e encaminhados ao Colegiado do Curso de 
Moda.  

 
 

Blumenau, 21 de dezembro de 2001. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FURB (2006, site) 
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ANEXO 8 – CORPO DOCENTE DO CURSO DE MODA DA FURB 

Área da última Departamento de  Regime de 
Professor(a) Titulação 

titulação 

Curso(s) que 
leciona lotação 

Categoria 
Trabalho 

Adilson da Silva Mestrado 
Gestão do Design 

e do Produto 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Adriana Estevão Doutorado Ciência Política 
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. do Quadro 

TEMPO PARCIAL 
HORISTA 

Alexandre Cohn 
da Silveira Mestrado 

Inglês e Literatura 
Correspondente 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Letras Prof. do Quadro 

TEMPO PARCIAL 
HORISTA 

Ana Claudia 
Oliveira Hopf 

Mestrado Pedagogia do 
Movimento 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. do Quadro TEMPO 

INTEGRAL 

Anamaria Teles Mestrado  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Comunicação Prof. do Quadro 

TEMPO PARCIAL 
HORISTA 

Aparecida 
Beduschi Schwab Mestrado História do Brasil 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Arian Grasmuk Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 
Beatriz Freire 

Tavares 
Fontenelle 

Mestrado 
Gestão Moderna 

de Negócios 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Carla Fernanda 
da Silva Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
História e 
Geografia 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Carlos José Silva Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

Elsa Cristine 
Bevian Mestrado 

Fundamentos do 
Direito Positivo 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Direito Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Ema Maria 
Egerland 

Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

Evaristo Baptista Mestrado Mídia e 
Conhecimento 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Sistemas e 

Computação 
Prof. do Quadro TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Francisco 
Ponciano Vieira Especialização 

Criação e 
Produção 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

Griseldes Fredel 
Boos 

Mestrado  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Engenharia 

Química 
Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Ione Laurindo 
Florenço Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

João Augusto 
Reis de Moura 

Doutorado 
Cineantropometria 

Medidas e 
Avaliação 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

João Candido de 
Aquino Especialização  Moda (Estilismo 

Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Joel Roberto 
Benghi Mestrado  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Jorge Freire Leal Mestrado 
Gestão Moderna 

de Negócios 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Administração Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Jose Carlos Braga 
Pinheiro Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Engenharia 

Química 
Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

José Carlos 
Gonçalves da Luz Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. do Quadro 

TEMPO 
INTEGRAL 

Juliana da Silva 
Brandão Mestrado 

Atividade Física 
Relacionada a 

Saúde 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 

Desporto 
Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 

Karoline Eliza 
Testoni Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. Substituto 

TEMPO 
PARC.HORISTA-

CLT 
Lindamir 

Aparecida Rosa 
Junge 

Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes Prof. do Quadro 

TEMPO PARCIAL 
HORISTA 
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Área da última Departamento de  Regime de 
Professor(a) Titulação 

titulação 

Curso(s) que 
leciona lotação 

Categoria 
Trabalho 

Lucienne da Silva Mestrado 
Psicologia Social 

e da 
Personalidade 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Psicologia 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Lucineia Sanches Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Malo Hackbarth Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Marcia Aurelia 
Stopassoli Mestrado  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Matemática 

Prof. do Quadro 
TEMPO 

INTEGRAL 

Marcia Regina 
Bronnemann Mestrado 

Gestão Moderna 
de Negócios 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Administração 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Marcos Antonio 
Mattedi Doutorado  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Ciências Sociais e 
Filosofia 

Prof. do Quadro 
TEMPO 

INTEGRAL 

Mirian Salete 
Roza Holetz Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Comunicação 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Nelson Budag Especialização  
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Química 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Nirceia Regina 
Lopes Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Direito 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Petra Christina 
Nicolai Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Rejane Aparecida 
N. W. Strelow Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Letras 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Rosa Elvira 
Lizana Hernandez Especialização  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Rosangela 
Sloboda Mestrado 

Atividade Física 
Relacionada a 

Saúde 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 
Desporto 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Rosita Richter 
Baenteli Graduação 

  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Rozenei Maria 
Wilvert Cabral Mestrado 

  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Artes 

Prof. do Quadro 
TEMPO 

INTEGRAL 

Rubens Ferrari Especialização 
  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Engenharia 
Química 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Ruy Fernando 
Marques 
Dornelles 

Especialização 
  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 
Desporto 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Segismundo 
Flores Mestrado Gestão Moderna 

de Negócios 

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Contabilidade 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Sidney Silva Mestrado 
  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Economia 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Sueli Klein Especialização 
  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Educação Física e 
Desporto 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Sueli Maria 
Vanzuita Petry 

Mestrado História do Brasil 
Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
História e 
Geografia 

Prof. do Quadro 
TEMPO PARCIAL 

HORISTA 

Terezinha Vicenti Especialização 
  

Moda (Estilismo 
Industrial) - 
Noturno 

Departamento de 
Administração 

Prof. Substituto 
TEMPO 

PARC.HORISTA-
CLT 

Total de professores encontrados: 47  

 
Fonte: FURB (2006, site) 
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ANEXO 9 – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MODA DA FURB 

 
 
Fonte: FURB (2006, site) 
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ANEXO 10 – MUSEU DO TÊXTIL E DA MODA DA FURB 

 

 
 
 
Museu do Têxtil e da Moda 

 
  

Desde o surgimento da espécie humana, o homem desenvolve utensílios, instrumentos, 
armas e tecnologia, para suprir suas necessidades materiais, cria mitos, crenças e 
estabelece comportamentos que geram cultura e conhecimento. Muito do que se sabe 
hoje sobre civilizações extintas são informações possibilitadas através de restos de materiais 
preservados.  
  

A moda, a indumentária, os acessórios e todos os artefatos têxteis, nos informam sobre o 
mundo, o modo de viver e pensar de diferentes civilizações em espaços distintos. Estas 
indumentárias e artefatos seguem como instrumentos de comunicação e representação 
dos gostos e estilos de vida, documentando a situação sócio-econômica, comportamental 
e cultural de determinados grupos.  
  

Pensando na preservação do patrimônio material e imaterial constituído ao longo da história 
da existência da cadeia têxtil (por cadeia têxtil ou indústria têxtil, compreendem-se todos os 
processos organizados sistematicamente que englobam todos os elos dos setores da 
indústria a partir da transformação da matéria-prima até o produto final em forma de roupa, 
acessório, revestimento para moda casa, etc.) do Estado de Santa Catarina, a Universidade 
Regional de Blumenau - FURB criou o Museu do Têxtil e da Moda.  

  
O Museu do Têxtil e da Moda, mais que um espaço de preservação da memória, constitui-
se num espaço vivo, que permite, através de seus acervos, pesquisas que possibilitam ao 
universo da moda, conhecer hábitos e costumes de grupos e etnias, conhecer trajes, 
recuperar padrões e modelos específicos de determinadas épocas, aperfeiçoar técnicas e 
materiais aplicados pela indústria têxtil/fabril na constituição de produtos. O museu permite, 

também, tornar acessível ao público, informações sobre a história da indumentária do Vale 
do Itajaí em Santa Catarina, e a apreciação e valorização dos acervos particulares que 
abriga em seus espaços. 
  
A criação do Museu do Têxtil e da Moda é uma iniciativa do Curso de Moda da FURB, o qual 

possui formação para a indústria. Criado no ano de 1997, com o apoio da cadeia têxtil do 
Vale do Itajaí, o curso tem objetivo de formar profissionais qualificados, que possam 
contribuir para o desenvolvimento do setor na Macro-Região do Vale do Itajaí, hoje com 
aproximadamente 3.500 de empresas têxteis, considerado um dos maiores pólos da cadeia 
têxtil mundial.  

 

 

 

 

Fonte: FURB (2006, site) 
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