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RESUMO 

 

 
Analisamos as concepções dos professores das disciplinas da área de moda, do curso superior 

de tecnologia em Design de Moda do Instituto Federal do Piauí (IFPI), nos campi Teresina 

Zona Sul e Piripiri, possuindo como objetivo central compreender a visão destes docentes 

acerca do ensino de moda e as suas perspectivas sobre as dimensões cultural e epistemológica 

desta área em relação à dimensão técnica e prática, tendo em vista que as suas concepções 

refletem-se nas suas práticas docentes, implicando diretamente na formação dos discentes, 

futuros designers de moda para o mundo do trabalho. Utilizamos como instrumento 

metodológico o questionário, de acordo com o modelo Likert, composto, em sua maioria, por 

questões fechadas de resposta objetiva e, em menor número, por questões abertas de caráter 

subjetivo aplicado aos docentes do curso, além de análise dos documentos que norteiam a 

educação tecnológica no Brasil, como o Parecer CNE/CP nº029/2002, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais no Nível de Tecnólogo e o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia, elaborado pelo Ministério da Educação; analisamos também o projeto 

pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do IFPI a fim de 

compreender como se caracterizam os direcionamentos acerca do ensino de moda no Brasil. 

Esta pesquisa põe em discussão a importância das dimensões cultural e epistemológica da 

moda no âmbito do ensino da educação superior, propõe a legitimidade científica e acadêmica 

desta área e seu reconhecimento como um campo do saber, ou área de conhecimento, no 

Brasil. Estas são medidas urgentes para a sua afirmação e crescimento. Nos resultados, 

verificou-se que os professores de moda do IFPI possuem uma visão sobre esta área mais 

voltada para a técnica, as práticas e tecnologias e bem pouco volta à dimensão cultural e 

epistemológica da moda. Verificamos que esta concepção demasiadamente técnica e 

tecnológica, não se restringe aos docentes do IFPI e o projeto pedagógico do curso superior de 

Tecnologia em Design de Moda desta instituição. Esta concepção está presente também nos 

documentos estruturantes da graduação tecnológica, em documentos do MEC e CNE, 

demonstrando que há uma necessidade não só local, mas nacional, de mudança nos 

paradigmas do ensino tecnológico de moda no Brasil. 

Palavras-chave: Moda; dimensão cultural; dimensão epistemológica; Instituto Federal do 

Piauí. 
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ABSTRACT 

 

We analyze the conceptions of the teachers of the subjects of the fashion area, of the higher 

technology course in Fashion Design of the Federal Institute of Piauí (IFPI), in the Teresina 

Zona Sul and Piripiri campuses, with the main objective of understanding the teachers' and 

their perspectives on the cultural and epistemological dimensions of this area in relation to the 

technical and practical dimension, considering that their conceptions are reflected in their 

teaching practices, directly implying the formation of the students, future fashion designers 

for the world of work. We used as a methodological instrument the questionnaire, according 

to the Likert model, composed mostly of closed questions of objective response and, to a 

lesser extent, open questions of a subjective nature applied to the teachers of the course, as 

well as analysis of the documents that guide the technological education in Brazil, such as the 

CNE / CP no. 292/2002, which deals with the National Curriculum Guidelines at the 

Technologist Level and the National Catalog of Higher Education Courses developed by the 

Ministry of Education; we also analyze the pedagogical project of the Higher Course of 

Technology in Fashion Design of the IFPI in order to understand how the directions about 

fashion teaching in Brazil are characterized. This research discusses the importance of the 

cultural and epistemological dimensions of fashion in higher education teaching, proposes the 

scientific and academic legitimacy of this area and its recognition as a field of knowledge, or 

area of knowledge, in Brazil. These are urgent measures for your affirmation and growth. In 

the results, it was verified that the IFPI fashion professors have a vision on this area more 

focused on the technique, the practices and technologies and very little returns to the cultural 

and epistemological dimension of fashion. We found that this too technical and technological 

conception is not restricted to the IFPI teachers and the pedagogical project of the higher 

technology course in Fashion Design of this institution. This conception is also present in the 

structuring documents of the technological graduation, in documents of the MEC and CNE, 

demonstrating that there is a need not only local, but national, of change in the paradigms of 

technological teaching of fashion in Brazil. 

Keywords: Fashion; cultural dimension; epistemological dimension; Federal Institute of 

Piauí. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Meu nome é Camila Maria Albuquerque Aragão, nasci em 12/01/1989, em Teresina, 

Piauí. No final de 2006, fui aprovada no vestibular para os cursos de Economia e 

Administração nas universidades públicas do Piauí - federal e estadual, respectivamente - 

atendendo às expectativas da minha família, de que eu prestasse vestibular para bons cursos 

de boas universidades públicas, mas também fui aprovada para Estilismo em Moda na 

Faculdade Marista Católica do Ceará, em Fortaleza, e este era o curso que eu sonhava para 

mim. 

Desde criança sempre tive um encantamento pela moda e fui movida por essa paixão 

até conseguir convencer minha família de que não seria feliz na economia ou na 

administração, e sim estudando e trabalhando com o que eu amava: moda. Depois de muitas 

conversas, choros e discussões, consegui o consentimento da minha mãe e meu avô para 

cursar Moda e fui morar em Fortaleza. Escolhi fazer o vestibular para lá por ter um bom 

curso, ser o local mais próximo de Teresina que ofertava e por ter parentes na cidade. Então, 

no início de 2007, iniciei minhas aulas na graduação de Estilismo em Moda na Faculdade 

Marista Católica do Ceará. 

O encantamento e a paixão cresciam a cada dia, as aulas de história da arte e história 

da moda me fascinavam, utilizar os laboratórios, experimentar na prática o conhecimento 

adquirido nas aulas, “colocar as mãos na massa” nas atividades, tudo me realizava e eu sabia 

que estava no curso certo. No primeiro semestre de faculdade, eu e outros alunos fomos 

selecionados na faculdade para trabalhar no backstage do Dragão Fashion Brasil, um evento 

de moda nacional que acontece em Fortaleza anualmente. O evento durou alguns dias, a 

experiência de trabalhar em um evento de grande porte, com estilistas de vários lugares e 

realidades diferentes do Brasil, e ter a oportunidade de conhecer as peças de perto, sua 

história, sua matéria-prima, o processo de organização, logística e funcionamento de um 

grande evento de moda foi extremamente enriquecedor. 

No ano seguinte, em 2008, o curso de Design de Moda começou a ser ofertado em 

Teresina, na UNINOVAFAPI, por motivos financeiros e oportunidades de trabalho que 

surgiram, decidi voltar para a minha cidade, prestei novamente o vestibular e consegui 

aproveitar as disciplinas que já havia cursado em Fortaleza. 

Assim que retornei para Teresina, recebi duas ofertas de trabalho, abracei as duas, era 

um trabalho temporário de stylist dos desfiles de um evento de moda da cidade, a Semana de 
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Moda de Teresina e, a outra oferta era para trabalhar em uma indústria de confecção, chamada 

Kempf, no setor de planejamento de coleção, eu tinha ainda dezoito anos, o meu cargo era de 

auxiliar de criação. Nesta experiência, eu desenvolvia pesquisas, criava peças para o público 

feminino e masculino e trabalhava na produção de editoriais e desfiles da marca. 

Após mais de um ano na Kempf, ainda graduanda, recebi a proposta para ser estilista 

de uma fábrica com duas marcas: Lua Crescente e Toda Lua. A partir deste momento eu não 

era mais auxiliar e assumia a responsabilidade pelo setor de criação, pelas pesquisas, 

planejamento de coleção das duas marcas, editoriais e desfiles da empresa. 

Durante a graduação, em 2009, em uma atividade proposta na disciplina de Processos 

Criativos, nós deveríamos pintar à mão um pedaço de couro e desenvolver um produto a partir 

deste material. 

Eu desenvolvi uma bolsa que fez sucesso entre as minhas amigas, vi nisto uma 

oportunidade e decidi fazer uma pequena coleção de trinta peças de bolsas. Todas foram 

vendidas rapidamente, em menos de uma semana, e o canal de vendas foi apenas o meu 

Orkut, uma rede social na internet. Com este ocorrido, fui convidada por uma emissora local, 

TV Meio Norte, a dar uma entrevista sobre o meu processo de criação e o sucesso das vendas 

das bolsas. 

Após esta entrevista, a TV Meio Norte propôs que eu me tornasse colaboradora e 

gravasse semanalmente matérias sobre moda. As matérias iam ao ar semanalmente no 

programa “Em Cena” da apresentadora Cinthia Lages e, desta forma, passei três anos no ar 

uma vez por semana, de 2009 a 2012. Após encerrar a minha colaboração na TV, fui 

convidada durante alguns anos para ser comentarista ao vivo dos desfiles de moda do evento 

Piauí Fashion Week, transmitido pela TV Meio Norte. 

Neste mesmo período, entre 2009 e 2012, em decorrência da visibilidade do meu 

trabalho na TV, surgiram boas propostas de trabalho e foi quando comecei a dar consultoria 

para algumas empresas da área da moda em Teresina, desde indústrias a lojas multimarcas. As 

consultorias variavam de acordo com a necessidade de cada empresa: para as indústrias, 

geralmente, era o planejamento de uma coleção, a produção de um editorial ou styling de um 

desfile; para as lojas multimarcas, os serviços prestados eram de vitrinismo ou buyer, que 

significa “compradora”, viajava para fazer as compras das coleções direto das fábricas, em 

nome da loja, em São Paulo. 

No início de 2010 eu estava no meu último semestre da graduação e tinha os seguintes 

trabalhos: era a estilista de uma fábrica com duas marcas para o público feminino, dava 

consultoria para mais duas empresas: uma de surf wear masculino e uma de jeans wear 
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masculino e feminino e, ainda, produzia bolsas e biquínis, com uma marca que levava o meu 

nome: “Camila Albuquerque”, que eu comercializava pelo Orkut e vendia em casa também, 

mas não tinha loja. 

Devido à grande carga de trabalho, juntamente com as responsabilidades e demandas 

de trabalhos e estudos de conclusão do curso, no início de 2010, um semestre antes de me 

formar, comecei a desenvolver uma gastrite, que foi se tornando mais forte a medida que o 

tempo passava, eu fui perdendo peso e começaram também outros sintomas: queda de cabelo 

e insônia. Eu, com toda a minha inexperiência sobre o que meu corpo estava comunicando e 

com apenas 21 anos, não identificava o que estava acontecendo, achava que era apenas um 

problema gástrico. 

Depois de quatro meses de tratamento de gastrite sem sucesso, pesando 41kg (dez 

quilos à menos que o meu peso na época) o médico que me acompanhava,  

gastroenterologista, fez uma anamnese geral e identificou que eu estava com uma crise de 

estresse e que a gastrite, assim como a queda de cabelo e a insônia, era mais um sintoma e não 

a causa do problema. Meu médico disse que meu corpo estava sobrecarregado, que eu era 

muito jovem para estar passando por este tipo de problema e que, pela minha saúde, eu 

deveria fazer escolhas. 

Optei por sair da empresa Lua Crescente/Toda Lua, mas a dona da fábrica não aceitava 

a minha demissão e me pressionava a continuar no trabalho, foi necessário o meu médico 

fazer uma carta solicitando a minha demissão, esclarecendo o meu estado de saúde para que 

ela assinasse meu desligamento da empresa. 

Após isto, continuei o tratamento para o estresse, cuidei das minhas atividades e 

estudos de final de curso e das consultorias. Em julho de 2010 concluí a minha graduação e 

me tornei designer de moda na primeira turma do Piauí. 

Ao me formar, tirei um mês totalmente de férias para arejar a cabeça e ao retornar, 

decidi empreender no meu próprio negócio. Inicialmente, eu e algumas colegas de turma 

decidimos compartilhar em conjunto um atelier e uma loja, já que não tínhamos condições 

financeiras de arcar com os custos integrais cada uma sozinha. Eu, Carla Moura e Maria 

Alice, fizemos na minha casa um pequeno atelier e uma loja que chamamos de Casa Atelier, 

onde compartilhávamos o espaço, mas cada uma tinha a sua marca. Com pouco tempo, a 

Carla e a Maria Alice decidiram tomar outros rumos profissionais e eu dei continuidade à 

Casa Atelier com apenas a minha marca, inicialmente com máquinas emprestadas, muita  

força de vontade e, aos poucos, fui comprando meu próprio maquinário. 
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Em alguns meses eu já estava com um layout de produção pequeno e bem estruturado, 

com modelista, cortador, costureiras e reformei a pequena loja construída dentro de casa, que 

continuou a se chamar “Casa Atelier” e foi ganhando espaço no comércio local e crescendo 

produtivamente e no número de clientes. Paralelo a isso, eu ainda continuava dando 

consultoria para algumas empresas. 

As experiências destes anos como estilista, repórter de moda na TV, como consultora, 

stylist, buyer e como empreendedora me fizeram experimentar um pouco de tudo da área da 

moda e contribuíram grandemente para meu processo de amadurecimento profissional e 

pessoal, me incentivando a buscar mais conhecimento. Então, em 2011, iniciei a pós- 

graduação lato sensu em Negócios e Stylist em Moda na UNINOVAFAPI, em Teresina. 

A partir daí, comecei a refletir e me inquietar sobre como a moda se desenvolveu no 

meu estado, o Piauí, que neste momento já estava se destacando com um número expressivo 

de indústrias de confecção, oferta de cursos e eventos de moda. Eu me perguntava como tinha 

se iniciado este processo, qual era a nossa história, como tínhamos chegado até ali. Comecei 

uma pesquisa para levantar dados e conhecer a trajetória da moda no Piauí: conversei com 

pessoas, coletei relatos, fiz pesquisas no Arquivo Público do Piauí, analisei documentos, 

imagens, jornais, etc. Esta pesquisa virou o meu trabalho de conclusão do curso da pós- 

graduação, concluída em março de 2013. 

Durante a pós-graduação, o meu lado empreendedor começou a dividir-se com o meu 

lado acadêmico, de pesquisadora. A vontade de descobrir mais sobre a moda no meu estado e 

compreender a moda enquanto um fenômeno social e cultural crescia, e a vontade de dividir e 

compartilhar o que eu aprendia também. 

Em meio a estes anseios, abriu um edital de concurso para professor efetivo de moda 

no curso de Vestuário do Instituto Federal do Piauí (IFPI). Vi aí a oportunidade de ingressar 

na carreira docente e de pesquisadora. Era o primeiro concurso que eu fazia na vida, me 

dediquei aos estudos, passei por todas as etapas e fui aprovada. Como meu cargo era de 

dedicação exclusiva, me desliguei das consultorias, fiz o processo de extinção da minha 

empresa, realizei um bazar na loja para me desfazer de todo o estoque, vendi os maquinários e 

demiti as funcionárias, mas consegui novos empregos para todas elas. Dei início à minha 

carreira docente no IFPI em outubro de 2012 e me tornei professora de moda aos vinte e três 

anos, no campus de Piripiri à 157 km da capital Teresina. 

Ao entrar no IFPI tive a oportunidade de conhecer pessoas, realidades diversas e 

também de compartilhar minhas vivências e minhas experiências em sala de aula. Ciente de 

que trabalho em um campus de interior, no município de Piripiri, que é um polo de confecção 
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de moda íntima, mas possui menos oportunidades profissionais que a capital Teresina, além 

da resistência por parte de muitos empresários em abrir suas portas para nossos alunos 

egressos, me proponho diariamente a fazer florescer nos alunos o lado criativo e crítico que 

um profissional de moda deve ter. 

Procuro instigá-los para que busquem, através do das suas experiências de vida e do 

conhecimento e práticas acadêmicos, tornar seus objetivos reais e possíveis, para que sejam 

protagonistas de suas histórias no mundo do trabalho, capazes de criar, inovar, refletir sobre o 

que fazem e, sobretudo, munidos de uma visão crítica, para que não sejam meros 

coadjuvantes, reprodutores de técnicas e conceitos. 

Após o início da carreira docente, além das atividades de ensino, tenho trabalhado em 

pesquisas na área de moda e cultura, moda e educação e em aspectos históricos da moda no 

Piauí. Além das atividades de ensino e pesquisa, desenvolvo projetos de extensão, como o 

“Crie & Pense Moda”, que levamos profissionais da moda piauiense e de outros estados para 

compartilhar suas experiências com nossos alunos e a comunidade de Piripiri, através de 

workshops e palestras. A ideia do projeto é valorizar o que é nosso, dar visibilidade aos 

profissionais locais, por isto estes são a maior parte dos convidados a se apresentar no evento 

e mostrar para alunos e a comunidade o potencial que temos e, assim, contribuir para que o 

setor da moda se desenvolva de forma consciente na cidade de Piripiri e no nosso estado, 

Piauí. 

Outro projeto de extensão que idealizei e realizo é o “Compartilhando Moda”, onde 

nós, professores e alunos de moda, arrecadamos roupas usadas e damos um novo destino a 

elas, que não é o lixo. As roupas usadas recebem intervenções dos nossos alunos de Design de 

Moda, desde reparos, à customização, tingimento, estampas, à transformação: onde uma 

camisa masculina vira um vestido infantil, por exemplo. Após isto, todas as peças são lavadas, 

engomadas, etiquetadas com tag do projeto e montamos uma loja improvisada na praça 

principal de Piripiri, todas as etapas feitas por nós, professores e alunos. 

A comunidade carente recebe cupons com antecedência para que, no dia da 

culminância do projeto da loja na praça, possam trocá-los por peças. Os nossos alunos se 

tornam vendedores e consultores nesse momento, auxiliando nossos “clientes” a escolherem 

as peças que os satisfazem. É uma experiência nova de doação, reciclamos e reconstruímos 

roupas que seriam descartadas em roupas “novas”. Muitos da comunidade vivem em 

condições tão precárias que nunca fizeram compras em uma loja de roupas, o projeto 

possibilita que eles vivenciem escolher suas peças como numa loja, a partir do seu gosto, da 
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sua subjetividade, levando para casa o que lhes agrada vestir e, com isto, darão uma nova 

história para essas peças que já carregam outras histórias também. 

Em 2014 a reitoria do IFPI formou uma comissão com professores e pedagogos para 

fazer o projeto político pedagógico para a implantação do curso superior em Design de Moda. 

Eu, uma pedagoga e mais três professoras do meu campus fomos convidadas a integrar a 

equipe, juntamente com algumas professoras e uma pedagoga do campus Teresina Zona Sul. 

Juntas trabalhamos e construímos o PPC do Curso Tecnólogo em Design de Moda, que foi 

aprovado em 2015 e iniciou suas atividades em 2016 no Campus Piripiri e, em 2017, no 

Campus Teresina Zona Sul. 

Sigo, no momento, com a minha qualificação profissional, cursando o mestrado em 

Educação na Uninove, buscando ampliar meus horizontes e possibilidades enquanto docente, 

pesquisando a moda em diálogo com a educação e a cultura. Na expectativa de me tornar uma 

professora cada vez melhor para os meus alunos e mais preparada para construir juntamente 

com eles, e suas histórias diversas, uma melhor experiência formativa e acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A educação superior de moda no Piauí começou em 2007, na primeira instituição a 

ofertá-la: o Centro Universitário UNINOVAFAPI. Atualmente, existem quatro instituições 

que ofertam o curso de moda, além da primeira, há a Universidade Federal do Piauí (UFPI), o 

Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Teresina Zona Sul e o IFPI – Campus Piripiri, 

município ao norte do estado. Consideramos que a moda é uma área do saber que deverá ser 

vista e estudada como conhecimento em pé de igualdade com outras áreas. Todavia, a 

efemeridade do fenômeno moda na contemporaneidade, que experimenta ciclos e mudanças 

cada vez mais rápidos, lhe confere uma visão na sociedade de algo supérfluo e superficial, 

sem profundidade, sem cientificidade. Apesar desta visão que se faz presente no senso 

comum, por trás destes ciclos temporais e efêmeros das vogas, há uma imensidão de 

significados, contextos, valores, anseios e expressões psicológicas, antropológicas,  

individuais e coletivas das culturas, apresentando-se como um campo de conhecimento 

extremamente fértil. 

Pretendemos saber, com a presente pesquisa, quais as concepções de professores do 

IFPI – professores de moda – sobre as dimensões cultural e epistemológica da área em que 

exercem a sua profissão. Sabemos que avançamos por domínios pouco trabalhados do ponto 

de vista acadêmico, mas estamos convictos de que os cenários fashion e as luzes da ribalta da 

moda são máscaras que ocultam outras realidades, onde se movem estas dimensões 

psicológicas, antropológicas, culturais e epistemológicas que é necessário desocultar e revelar. 

Nesse sentido, com a presente pesquisa, pretendemos, inicialmente, analisar as concepções de 

todos os professores de moda sobre o ensino de moda e suas perspectivas sobre as dimensões 

cultural e epistemológica desta área, nas instituições de ensino superior que ofertam o curso 

no estado do Piauí. Porém, no decorrer da pesquisa, na etapa da aplicação do questionário, 

entre as quatro instituições que ofertam o curso, não obtivemos respostas suficientes dos 

professores de duas instituições, a UNINOVAFAPI e a UFPI. Na primeira, nenhum professor 

enviou resposta, na segunda, recebemos resposta de apenas um, mesmo 

após prazos ampliados e múltiplas solicitações. 

Por este motivo, o universo desta pesquisa se restringiu aos Institutos Federais do 

Piauí, abordando os dois campi que ofertam o curso superior tecnólogo em Design de Moda: 

Campus Teresina Zona Sul e Campus Piripiri. 

A moda é uma área de conhecimento plural, interdisciplinar e intercultural – que 

abrange saberes que podemos chamar como culturais e críticos, abrangendo nesse leque a 
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história, a sociologia, a antropologia, a psicologia, o consumo, a responsabilidade e inclusão 

social, entre outros, e os saberes técnicos, práticos e tecnológicos que, por sua vez, abrangem 

as ferramentas do marketing e da administração, as tecnologias na área da produção industrial, 

do têxtil, dos maquinários, as técnicas de modelagem, costura, etc – e, nesta pesquisa, 

partimos do pressuposto de que os conhecimentos crítico-culturais devem permear todo o 

ensino dos saberes técnicos, práticos e tecnológicos, propondo um processo formativo que 

proporcione ao discente a articulação entre essas duas faces que percebemos na moda: a teoria 

e a prática, de forma que seja capaz de partir da realidade, do contexto cultural em que vive, 

refletindo, questionando e inovando, respondendo às demandas, às necessidades e anseios da 

sociedade e não apenas reproduzindo mecanicamente as técnicas que aprendeu nas aulas. 

Acreditamos que a compreensão da moda enquanto uma categoria do saber, uma 

epistemologia e enquanto uma dimensão da cultura é uma consciência que deve estar presente 

na concepção dos educadores de moda e, por meio desta pesquisa, intentamos explorar se esta 

consciência ocorre e quais as perspectivas destes docentes sobre a própria moda e sobre o seu 

ensino, tendo em vista que estas concepções se refletem no ensino e na formação dos 

designers de moda do Piauí. 

A roupa tem acompanhado o homem desde a pré-história. Anteriormente acreditava-se 

que ela servia apenas como proteção contra as intempéries, porém, conforme os estudos sobre 

a indumentária e os modos de vestir iam avançando, foi-se percebendo que a roupa reflete 

muito mais do que se imagina. Atualmente, compreende-se a moda como um fenômeno 

social, cultural e temporal, um processo excepcional, inseparável do nascimento do mundo 

ocidental e da sociedade moderna, conforme pensamento de Lipovetsky (2009). 

Segundo Treptow (2013), “a moda surge no momento histórico em que o homem 

passa a valorizar-se pela diferenciação dos demais através da aparência, o que podemos 

traduzir em individualização”. Portanto, essa diferenciação de uns, visa a uma identificação 

com outros, pois a moda se dá através da cópia do estilo daqueles a quem se admira. Com 

isto, podemos entender que a roupa e o simples ato de “vestir-se” são dotados de significados 

que se relacionam diretamente com o lugar em que se vive, a cultura, e que muda com o 

passar do tempo, pois, quando uma forma de vestir - que podemos entender por “tendência” - 

já está massificada, ou seja, foi aceita e consumida pela grande maioria, surge a necessidade 

de inovar como forma de diferenciação social. 

Em levantamento sobre a situação da moda no nosso estado, de acordo com dados de 

2013 do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Piauí (SINDVEST), há o total de 1.147 

indústrias de confecção de moda no estado. Por mês, essas indústrias produzem cerca de 597 
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mil peças, movimentando mais de R$ 204 milhões ao ano. No que diz respeito à geração de 

empregos, são mais de 18 mil postos de trabalho no estado. Pode-se verificar também o 

crescente número de instituições de ensino ofertando cursos e o aumento do número de 

profissionais atuando no setor. O crescimento econômico do setor no Piauí é notável, porém, 

os questionamentos que nos instigam a esta pesquisa giram em torno de como está se dando 

esse processo educacional, pois este refletirá diretamente na sociedade que consome e no 

mundo do trabalho relacionado à moda. 

Há o viés da moda tecnicista e projetual, mais ligado à técnicas e atividades práticas 

que, muitas vezes, acaba por negligenciar a perspectiva cultural e crítico/formativa. 

Defendemos que este último aspecto é de extrema importância para a formação de um 

discente capaz de ingressar no mundo do trabalho refletindo sobre o que faz, preparado para 

questionar, formular hipóteses, inovar, criar novas técnicas ou tecnologias, discutir, 

desconstruir conceitos – se necessário – e recriar, esta perspectiva cultural e crítica deve estar 

articulada às técnicas e práticas, produzindo conhecimentos próprios, dialogando com 

diversas áreas do conhecimento e, para isso, a moda necessita de metodologias nem sempre 

ortodoxas, 

 
Tornou-se uma prática recorrente na educação escolar, no ensino e na 

pesquisa desenvolvidos nas universidades, o uso de imagens, obras de 

ficção, artigos de jornais, filmes e programas de TV, no desenvolvimento de 

vários temas [...] tornando o processo de transmissão e produção de 

conhecimentos interdisciplinar, dinâmico e flexível. As fronteiras são 

questionadas: os saberes são religados e rearticulados em busca de 

inteligibilidade do real histórico. Esse processo requer de nós, professores e 

pesquisadores, um aprofundamento de nossos conhecimentos acerca da 

constituição das diferentes linguagens, seus limites e suas possibilidades. 

(FONSECA, 2011, p. 163) 

 

 
 

Partindo deste objetivo, pretendemos: identificar na visão dos professores de moda do 

IFPI as suas perspectivas de ensino de moda; conhecer as concepções destes professores sobre 

as dimensões cultural e epistemológica da moda; analisar a moda como campo do saber, na 

visão dos professores; identificar os princípios estruturantes contidos na legislação de 

educação superior de moda; e, por fim, analisar, na visão dos professores de moda, as 

competências e saberes que os cursos de graduação de moda deverão ensinar para o ingresso 

dos profissionais no mercado de trabalho. 
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Do ponto de vista metodológico, a abordagem utilizada foi qualiquantitativa com o 

recurso a um questionário misto, com perguntas fechadas de acordo com o modelo Likert, 

com análise quantitativa não estatística, e questões abertas cuja análise foi feita de acordo com 

a técnica de análise de conteúdo proposta por L. Bardin. 

O referencial teórico que dá suporte a esta pesquisa é composto por autores de diversas 

áreas do conhecimento, tendo em consideração que a área da moda tem uma dimensão 

interdisciplinar que constitui a sua essência. Para trabalhar a categoria da cultura tomaremos 

como referência, neste trabalho, a noção contida no pensamento de Stuart Hall, Laraia e do 

educador Paulo Freire. O pensamento freiriano nos leva à compreensão de que somos seres 

culturais, com uma visão de mundo a partir da realidade na qual estamos inseridos e que esta 

permeia e medeia as nossas relações, inclusive no processo do aprender. O educador explica 

que somos seres no mundo e com o mundo (FREIRE, 2001), capazes de atribuir sentido e 

valor à realidade que nos envolve e na qual estamos imersos. Acreditamos que, a partir disto, 

expressamos, repassamos e registramos esses sentidos que apreendemos, por intermédio da 

cultura, através de uma ferramenta: a linguagem. Traremos Heidegger (2003) a este debate, 

com a sua noção de que a linguagem é uma forma de ampliação da consciência, de revelação 

do ser e a base para a produção da cultura. 

Sim, a moda enquadra-se no universo da cultura. É uma forma de expressão e de 

linguagem dos anseios coletivos e individuais de uma determinada sociedade e de um tempo, 

um fenômeno que só foi possível a partir da Idade Moderna, como afirma Lipovetsky (2009), 

com a quebra dos valores anteriores que se baseavam na tradição e o surgimento de novos 

valores, como a individualização, a necessidade do parecer e a diferenciação entre os distintos 

grupos sociais, o que provoca o fenômeno mimético, como afirma Simmel (2008). Afirmando 

o pensamento de Lipovetsky (2009), o vestuário não é apenas um sinal de luxo, do supérfluo, 

do efêmero, mas situa-se dentro de um mundo que não se contenta apenas em resguardar o 

corpo, mas também e, sobretudo, em exibi-lo, comunicar, transmitir uma mensagem. 

Os conhecimentos acerca da moda não foram relatados pelos grandes pensadores 

hegemônicos do século XVIII e XIX, podemos dizer que são o que Mignolo (2003) chama de 

saberes subalternos. Trabalharemos com a noção de colonialidade de Quijano (1992), a qual, 

segundo o autor, sobrevive no poder, na cultura, no conhecimento e na consciência dos 

sujeitos. Quijano compreende a colonialidade como uma imposição de um modelo, que impõe 

uma lógica e uma racionalidade. Mignolo (2003) defende uma descolonização e propõe uma 

recuperação dos saberes subalternos, que foram marginalizados no processo histórico. 
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Cabe, no nosso ponto de vista, abordar a moda sob o prisma da interculturalidade, uma 

vez que consideramos que é possível, por meio da moda, estabelecer múltiplos diálogos 

culturais, respeitando as tradições dos povos, os seus valores e os seus saberes expressos por 

intermédio da moda. A moda é uma linguagem, uma forma de comunicação entre as pessoas e 

entre os povos com culturas diferentes. Para Catherine Walsh (2012), este conceito de 

interculturalidade é indissociável do processo de descolonização, compreendendo a 

interculturalidade, como diálogo entre culturas diversas, reconhecendo suas especificidades, 

sem hierarquia, sem etnocentrismo. 

A moda é produto de um tempo e espaço. Reflexo da sociedade que a determinou com 

seus valores e conflitos. A moda, com seus códigos e símbolos, traz em si marcas identitárias 

de grupos sociais que encontram na vestimenta, no próprio corpo, uma forma de expressão de 

rebeldia, ou da realidade em que vivem, seus anseios, suas ideologias, suas crenças, suas 

expectativas, suas visões de mundo. 

No primeiro capítulo desta dissertação, apresentaremos os percursos teóricos da 

pesquisa, com uma revisão de literatura, onde podemos perceber o estado da arte em relação à 

temática desta pesquisa. Neste capítulo também apresentaremos a construção do objeto de 

pesquisa e o nosso referencial teórico que se divide em subcapítulos, são eles: a moda como 

expressão cultural; moda, cultura e dominação; moda como linguagem e comunicação e, 

findando o capítulo, a moda como campo do saber e produção do conhecimento. 

No segundo capítulo estão os percursos metodológicos da pesquisa, onde 

caracterizamos o tipo da pesquisa, os instrumentos e procedimentos utilizados, os sujeitos, o 

locus e técnica de análise de dados. Finalmente, no terceiro capítulo fazemos a análise de 

alguns documentos que regulamentam a graduação tecnóloga no Brasil, do projeto 

pedagógico do curso superior de Tecnologia em Design de Moda e dos dados coletados por 

intermédio do questionário. No que diz respeito às perguntas fechadas, a análise é 

quantitativa, não estatística, apresentando os resultados absolutos, dada a reduzida quantidade 

de sujeitos. Das respostas às questões abertas, fazemos análise de conteúdo, utilizando como 

referência L. Bardin. Toda a análise foi sujeita às categorias que previamente definimos como 

estruturantes desta pesquisa. 
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1º CAPÍTULO: PERCURSOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 
 

1 Revisão de literatura e estado da arte 

 
 

A revisão da literatura permite-nos referir qual o estado da arte no âmbito da moda 

como dimensão e expressão cultural e como modo de produção de conhecimento. Afigura-se 

como uma fase fundamental de qualquer pesquisa dado que nos permite tomar conhecimento 

das discussões que estão sendo travadas em torno deste tema, as categorias que estão sendo 

utilizadas, os teóricos que são referência e sustentam os embates epistemológicos, as 

metodologias abordadas e os resultados que já foram alcançados. A revisão da literatura 

possibilita-nos, assim, ter uma visão mais clara em torno do que estamos a trabalhar, 

contribuindo para delinear e construir o objeto de pesquisa. As pesquisas acerca do tema e das 

categorias propostas neste trabalho são relativamente novas, estão em processo de construção 

cientifica. Devido a isto, a revisão de literatura foi ampliada para publicações dos últimos 

quinze anos. 

Em 2002, Solange Wajnman publicou um capítulo intitulado “Moda e Campo de 

Saber” no livro: Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico. A autora apresenta 

como a moda ganhou espaço no cotidiano e nas mídias, como está se relacionando aos 

diversos setores, tal qual a economia, o marketing, a cultura, entre outros. Segundo Wajnman, 

a moda está se consolidando, mas ainda está no mundo das frivolidades e precisa se 

consolidar como campo do saber. Em seu breve texto, a autora, que faz parte do NIDEM 

(Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Moda), trabalha categorias como moda e 

conhecimento, moda e fenômeno social, moda e modernidade e acredita que a moda saiu da 

periferia, onde o acesso era limitado para poucos, difundiu-se, tornando-se acessível à grande 

maioria da população, e tornou-se hegemônica. Para a autora, isto foi possível a partir das 

sociedades modernas e pela relação intrínseca da moda com o capitalismo. 

Wajnman afirma a moda como um sistema de signos e constitutiva do próprio tecido 

social, um fenômeno social, 

 

 
 

culturas e subculturas de toda espécie se manifestam à opinião pública [...] 

sua comunicação não passa necessariamente pela palavra, são antes os 

ornamentos, a moda, os gadgets que tomam o lugar. Assim o look comum, 

do qual a moda é, em grande parte responsável, traz emblemas comuns, 

constitutivos desta lógica identificatória. (WAJNMAN, p.135-136, 2002). 
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A autora incentiva a produção de conhecimento na área da moda, afirma ser necessária 

uma revisão e atualização do seu caráter teórico/metodológico enquanto campo de saber e 

propõe a sua institucionalização científica. 

No artigo “Moda como expressão Cultural e Pessoal”, publicado na revista Iara – 

Revista de Moda, Cultura e Arte, no ano de 2010, a autora Renata Pitombo Cidreira explora a 

ideia de que a moda, além de dar uma certa estruturação simbólica própria de uma 

determinada cultura, é também geradora de cultura, fundamental na dinâmica da socialização 

e da constituição identitária (CIDREIRA, 2010). 

Cidreira trabalha em seu texto com as categorias cultura e identidade e moda e cultura. 

A autora apresenta os conceitos de cultura a partir de autores como: Laraia e Stuart Hall. Para 

falar de cultura e identidade, baseia-se nos pensamentos de Georg Simmel, Cliffort Geertz e 

Michel Maffesoli. Segundo a autora, estes autores ajudam a compreender a ideia de cultura 

como abertura e identidade, como identificação, numa acepção em que a cultura é um 

conjunto de significações que são comunicadas pelos e entre os indivíduos e, muitas vezes, se 

dá de forma inconsciente. A identidade, por sua vez, remete a oposições simbólicas, 

necessariamente conscientes. 

Ao tratar de moda e cultura, Cidreira apresenta o significado do termo moda no 

dicionário em português, inglês e francês e faz uma relação com o termo “modo” presente na 

moda e na cultura. Partindo das reflexões de Raymond Williams de cultura como “modo de 

vida” a autora afirma a moda como cultura e evoca o conceito de habitus de Pierre Bourdieu, 

como um conjunto de princípios que geram e organizam práticas e representações, para 

apontar a moda como expressão cultural. 

A autora conclui afirmando que 

 

 

 
a moda não só dá conta de uma certa estruturação simbólica própria de uma 

determinada cultura, mas gera cultura. Podemos dizer que a aparência 

corporal aparece, assim, não apenas como um subproduto da vida social, o 

efeito combinado de diversos determinismos estruturais e culturais, mas sim 

como fonte e aposta fundamental na dinâmica da socialização e da 

constituição identitária. A moda, sobretudo na sua dimensão vestimentar, 

pode ser considerada como uma instância imaginária e mítica, já que revela 

uma relação entre o indivíduo e o mundo, entre o indivíduo e os outros e 

entre o indivíduo e a sociedade (CIDREIRA, p. 242-243, 2010). 
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O artigo “O mercado das escolas de estilismo” publicado na revista Educação & 

Sociedade, no ano de 2012, estuda o segmento de Estilismo e Moda do ensino superior 

francês, em que os estabelecimentos privados constituem a maioria da oferta de formação. O 

autor refere que os primeiros currículos orientados para o estilismo na França foram criados 

na década de 1970 e que o número de estabelecimentos de ensino cresceu de 5 no início dos 

anos 1970, entre públicos e privados, para 50, em 2008. 

O artigo analisa a área do estilismo e moda concluindo que está pouco presente no 

ensino público e que as instituições de ensino privadas têm investido em massa nessa 

especialidade. Nos salões de estudantes, as instituições privadas apresentam manequins com 

peças e croquis desenvolvidos pelos seus alunos e telões com desfiles, “as referências 

oriundas do mundo da moda são insistentemente evocadas para introduzir a ideia de que o 

acesso à escola é um acesso a esse mundo” (DIVERT, p.71, 2012). Os futuros estudantes 

evocam os ambientes sociáveis em que as aulas ocorrem e os nomes de grandes estilistas, os 

pais, por sua vez, privilegiam nas suas falas a inserção profissional e, segundo o autor, as 

escolas de ensino superior privadas na França estão mais ligadas à ideia de profissões atuais e 

inserção no mundo do trabalho, o que acaba atraindo mais os estudantes. 

Percebemos, então, os esforços dos pesquisadores em legitimar a moda como um 

campo do saber, incentivando revisões e atualizações teóricas e metodológicas na moda, 

compreendendo a moda não apenas como um reflexo da cultura, mas capaz de gerar cultura, 

levando em consideração que a aparência corporal não é apenas um subproduto da vida social 

ou uma soma de fatores, mas um aspecto fundamental do fenômeno social e da constituição 

identitária, tendo em vista que o vestuário é capaz de revelar as diversas relações do sujeito 

com o mundo, com os outros indivíduos e com a sociedade em que vive. 

Há também que se considerar que muitas escolas de moda fazem divulgação e 

propaganda levando os aspirantes ao curso à expectativa de que a experiência acadêmica de 

moda lhes proporcionará um mundo glamouroso, ou que serão inseridos rapidamente no 

mundo do trabalho. A noção dos docentes e das instituições de ensino superior sobre a própria 

moda, compreendendo-a como uma constituinte dos diversos tecidos sociais, em constante 

movimento e mudanças, capaz de produzir cultura e expressar a realidade do seu tempo e 

lugar, com uma visão crítica e reflexiva somada aos conhecimentos teórico-técnicos, práticos 

e tecnológicos, poderá possibilitar a formação de profissionais mais bem preparados, capazes 

de ter uma visão crítica sobre o que fazem, questionar, inovar, criar métodos, desconstruir, 

recriar e refletir sobre o que fazem. 
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2 Construção do objeto de pesquisa 

 
 

A partir do Campo Estruturante de Pesquisa (CEP) do Programa de Pós Graduação em 

Educação da UNINOVE, definido como: “os fundamentos da educação e sua articulação com 

as políticas educacionais, bem como a interlocução de ambas com as culturas educacionais 

que se apresentam na realidade dos sistemas e das instituições educacionais”, desenvolvemos 

esta pesquisa em aderência ao CEP tanto por meio dos temas investigados (instituições 

educacionais, cultura e profissão docente), quanto pelos referenciais teóricos que norteiam 

esta investigação, um deles é a noção de cultura a partir de Paulo Freire. 

Pesquisamos a moda enquanto uma dimensão da cultura, pois caracteriza-se como um 

fenômeno social, cultural e temporal (TREPTOW, 2013), uma expressão do ser humano, 

tendo sua face hegemônica, contra-hegemônica1 e epistemológica, capaz de levar a reflexões  

e produzir conhecimentos. A moda ainda é uma área de estudos nova e carece de muitas 

pesquisas e diálogos com as diversas áreas do conhecimento para se solidificar 

cientificamente. No diálogo entre a moda e a educação, discutiremos neste trabalho quais as 

concepções dos professores de moda do Instituto Federal do Piauí sobre a moda como uma 

dimensão da cultura e qual a noção destes docentes sobre a moda como uma dimensão do 

conhecimento e produtora de conhecimento. Partimos da hipótese de que muitos professores 

de moda no Piauí têm uma noção de moda focada na ação prática e na indústria, menos 

reflexiva e pouco ligada à moda como uma dimensão da cultura, capaz de produzir 

conhecimentos próprios. Acreditamos que uma formação que dê a capacidade técnica para a 

indústria é essencial para um profissional atuar no mundo do trabalho, mas, neste mesmo 

mundo, uma dimensão crítica e reflexiva sobre a moda é indispensável, pois este profissional 

precisará de todo um aporte teórico para compreender o fenômeno moda em profundidade, 

para transformar, inovar, criar soluções, alternativas, recriar e desconstruir o que for 

necessário e não apenas reproduzir técnicas, conceitos e mecanismos de impulsos 

desenfreados ao consumo, ou seja, mais um incentivador de uma moda apenas superficial e 

hegemônica. 

 

1 
Entendemos como moda contra-hegemônica, as modas insurgentes, que partem das ruas e de grupos sociais, 

como um estilo que caracteriza um grupo de sujeitos, que expressa suas crenças, suas realidades, sua forma de 

ver e se relacionar com o mundo, a partir da cultura na qual estão inseridos. Estas modas contra -hegemônicas, 

que surgem a todo momento, podem ficar apenas entre estes grupos sociais, ou podem ser absorvidas pelo 

mercado de moda hegemônico, que o nomeia e vende em versões de luxo, como é o caso do movimento Punk, 

que se iniciou nos anos 1970, como uma forma de protesto e após alguns anos a indústria da moda absorveu seus 

símbolos e características e vende em versões hegemônicas tanto de luxo, quanto versões populares. 
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Diante do exposto, esta pesquisa se adere à segunda linha de pesquisa do PPGE da 

UNINOVE: a Linha de Pesquisa Educação Popular e Culturas (LIPEPCULT), que estabelece 

relações dialógicas entre a educação popular e as diversas manifestações do fenômeno  

cultural bem como a sua articulação com as políticas educacionais no sentido em que se faz 

uma reflexão sobre as políticas de organização curricular e a exigência de afirmação da moda 

como um saber que possa dialogar institucionalmente com os outros saberes. Nesta 

perspectiva, podemos inserir aqui o fenômeno moda, enfatizando as múltiplas intersecções 

entre culturas, reflexões pedagógicas, processos e políticas educacionais. 

Os pesquisadores da Linha investigam as práxis educacionais desenvolvidas nas 

instituições escolares e fora delas, inscrevendo-se numa perspectiva dialético-dialógica e 

recortando seus objetos no interior das relações entre educação e culturas. Neste sentido, esta 

pesquisa investiga não a práxis, mas a concepção dos professores de moda dos dois campi do 

Instituto Federal do Piauí, recortando o objeto de pesquisa no interior da relação entre 

educação, cultura e políticas educacionais em conformidade com as linhas de pesquisa. São 

pesquisados os dois campi do estado que oferecem o curso, Piripiri e Teresina. 

No que diz respeito aos referenciais teóricos, a perspectiva freiriana sobre educação e 

cultura e a relação entre ambas, englobando os conceitos e categorias de conscientização, 

constitui um referencial nuclear da pesquisa teórica dado que consideramos que a partir do 

olhar de Freire, tão abrangente, também é possível refletir sobre o fenômeno moda e sua 

dimensão cultural e epistemológica. 

É pela cultura que o ser humano se constitui como pessoa, como um ser histórico de 

relações múltiplas. Freire fala da importância da assunção da identidade cultural na formação 

do sujeito, “uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o professor ou a 

professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se” (FREIRE, 1997, p. 11). A moda 

“desempenha um papel da maior importância na construção social da identidade. A escolha  

do vestuário propicia um excelente campo para estudar como as pessoas interpretam 

determinada forma de cultura para seu próprio uso” (CRANE, 2006, p. 22), refletindo sobre o 

pensamento de Crane podemos analisar a moda como uma forma de comunicação simbólica 

da cultura e da subjetividade do ser humano que, por sua vez, se materializa como uma forma 

de intervenção no mundo, de expressão individual e coletiva e como expressão de status 

social e de classe, exprimindo, por esse prisma, visões do mundo, da vida e da própria 

existência em sociedade. 
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A moda é um fenômeno que pode ser compreendido como um sistema complexo de 

criação e recriação, impulsionado por fatores culturais, sociais, políticos e econômicos. Em 

seu âmbito coletivo, desvela e revela um conjunto de conhecimentos, visões do mundo e da 

vida, ou seja, a cultura na qual está inserido o sujeito que a usa. Em seu âmbito individual, 

pode revelar desejos, anseios, ego, estado de espírito, perspectivas do ser humano, crítica 

social, resistências e insurgências. Se tivermos em consideração a moda de determinados 

grupos de jovens, que adotam um código visual que expresse sua visão de mundo, fora do 

padrão vigente e hegemônico, muitas vezes em conjunto com ideologias ou crenças próprias, 

sejam estas guiadas por um estilo de vida, religião, um estilo musical, ou por críticas e 

resistências sociais, teremos as tribos urbanas, também chamadas na moda de subculturas, 

como uma ramificação, um braço da cultura. 

A pesquisa aqui apresentada propõe-se a promover o diálogo entre moda, cultura e 

educação, com a finalidade de contribuir cientificamente para a construção da moda enquanto 

área de conhecimento, um campo bastante fértil de discussões, que necessita constantemente 

da relação com as demais áreas do conhecimento para ser compreendido, analisado e 

discutido, tais quais: a sociologia, a antropologia, a psicologia, a tecnologia, a educação e 

muitos outros. 

 
3 Referencial Teórico 

 
 

Toda pesquisa científica implica um referencial que fundamenta, do ponto de vista 

teórico, toda a pesquisa empírica. Qualquer referencial teórico deve obedecer a um modelo 

que seja concordante com o objeto de pesquisa, com a abordagem metodológica escolhida 

para a pesquisa empírica quer no que diz respeito ao tipo de metodologia, à produção dos 

instrumentos metodológicos, quer ao processo analítico dos dados coletados. Entre um e 

outros a coerência de perspectivas apresenta-se como fundamental. Escolhemos, por isso, um 

referencial teórico que se situa numa perspectiva crítica sobre o fenômeno moda, 

considerando-a nas suas dimensões cultural e epistemológica e também como um fenômeno 

de comunicação e, por isso, também como linguagem. 

No próximo tópico fazemos uma abordagem da moda como expressão cultural, 

considerando que a moda como cultura constitui uma categoria fundamental da nossa 

pesquisa. 
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3.1 A moda como expressão cultural 

 

 

 
No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico 

Kultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization referia-se 

principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram 

sintetizados por Edward Tylor (1832-1917) no vocábulo inglês Culture, que 

"tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade".1 Com esta definição Tylor abrangia em uma só palavra todas as 

possibilidades de realização humana, além de marcar fortemente o caráter de 

aprendizado da cultura em oposição à idéia de aquisição inata, transmitida 

por mecanismos biológicos. O conceito de Cultura, pelo menos como 

utilizado atualmente, foi portanto definido pela primeira vez por Tylor. Mas 

o que ele fez foi formalizar uma ideia que vinha crescendo na mente 

humana. (LARAIA, 2001, p.25) 

 

 
Laraia faz uma retrospectiva do percurso da palavra “cultura” até chegar ao  

significado que possui hoje, que, segundo o autor, Edward Tylor foi quem a sintetizou 

formalizando uma ideia que vinha crescendo e se construindo ao longo de alguns séculos. 

Várias foram as tentativas, segundo Laraia, Jonh Locke “procurou demonstrar que a mente 

humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas da 

capacidade ilimitada para obter conhecimento, através de um processo que hoje chamamos de 

endoculturação” (LARAIA, 2001, p.25-26), além de ter dado passos em relação ao 

relativismo cultural, Jonh Locke partia do princípio de que, ao analisar diversas tribos da 

antiguidade, estas tinham regras e condutas diferentes e, às vezes, até opostas, ou seja, não 

havia um conceito de virtude inato, desmontando a tese biológica e colocando em oposição 

natureza e cultura. 

Ainda em seu retrospecto, Laraia aponta o pensamento de Jacques Turgot, que não cita 

a palavra “cultura”, mas afirmou o homem como possuidor de um tesouro de signos, capaz de 

multiplicá-lo, selecionar as ideias eruditas, comunicar estas entre si e repassá-las aos seus 

descendentes; e o pensamento de Jacques Rousseau, que compartilhava das ideias de Locke e 

Turgot e acreditava que a educação era o processo por meio do qual se completaria a transição 

entre os macacos e os homens. Segundo Laraia (2001), em 1917, Kroeber complementa a 

ideia de Tylor afirmando a supremacia da cultura em relação à natureza, pondo fim à ideia de 

natureza humana criada no iluminismo, clarificando, assim, ainda mais o conceito de cultura. 
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Na perspectiva freiriana, só os seres humanos são capazes de transformar o mundo por 

intermédio da sua práxis e de exprimir a realidade pela linguagem de uma forma criativa: 

 

 

Somente homens e mulheres, como seres “abertos”, são capazes de realizar a 

complexa operação de, simultaneamente, transformando o mundo através de 

sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem 

criadora. E é enquanto são capazes de tal operação, que implica em “tomar 

distância” do mundo, objetivando-o, que homens e mulheres se fazem seres 

com o mundo. Sem esta objetivação, mediante a qual igualmente se 

objetivam, estariam reduzidos a um puro estar no mundo, sem conhecimento 

de si mesmos nem do mundo. (FREIRE, 2001, p. 53) 

 

 
 

Para Paulo Freire, cultura é tudo o que resulta de uma ação do homem sobre o natural. 

A cultura permite que o ser humano supere uma visão ingênua da realidade e a compreenda  

de um modo crítico. O mundo da cultura representa um enorme desafio para o ser humano - 

porque é o mundo da criação, da comunicação, da linguagem, dos símbolos, de criação de 

imaginários, de poesia. Freire (2001) aponta o sujeito que existe, diferentemente dos animais, 

que simplesmente estão no mundo, adaptam-se, exercem suas funções pré-determinadas pela 

natureza – como o caso das abelhas que são ‘especializadas’ em produzir mel, mas não têm a 

opção de escolher outra especialidade ou transformar sua realidade – homens e mulheres, por 

sua vez, são capazes de refletir sobre sua relação com o mundo, transcender os limites 

impostos pela natureza, transformar, 

 

 
 

e ir mais além do mero estar no mundo, acrescentam à vida que têm a 

existência que criam. Existir é, assim, um modo de vida que é próprio ao ser 

capaz de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar, de 

comunicar-se. Enquanto o ser que simplesmente vive não é capaz de refletir 

sobre si mesmo e saber-se vivendo no mundo, o sujeito existente reflete 

sobre sua vida, no domínio mesmo da existência e se pergunta em torno de 

suas relações com o mundo. O domínio da existência é o domínio do 

trabalho, da cultura, da história, dos valores – domínio em que os seres 

humanos experimentam a dialética entre determinação e liberdade. Se não 

tivessem sido capazes de romper com a aderência ao mundo, emergindo 

dele, como consciência que se constituiu na “ad-miração” do mundo como 

seu objeto, seriam seres meramente determinados e não seria possível então 

pensar em termos de sua libertação. (FREIRE, 2001, p. 53) 
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É pela cultura que o ser humano se constitui como pessoa, como um ser histórico de 

relações múltiplas. A moda, enquanto uma das dimensões da cultura – porque é produzida 

também a partir de contextos locais, históricos, sociais, culturais e até populares – tem seu 

papel fundamental na construção da identidade. A moda é, também, uma forma de  

insurgência e resistência ao modelo social e aos valores que esse modelo promove e valoriza. 

Nota-se que através do olhar de Paulo Freire, podemos estudar a dimensão cultural da 

moda, a partir da noção de cultura expressada pelo educador. A moda como expressão 

cultural, seja de uma cultura dominante ou dominada, como intervenção no mundo e como 

conhecimento. Ao expressar uma visão do mundo, ao representá-lo, enquadra-se no âmbito de 

uma epistemologia hegemônica ou contra-hegemônica. 

A moda é um fenômeno que pode ser compreendido como um sistema complexo de 

criação e recriação, impulsionado por fatores culturais, sociais, políticos e econômicos. A 

moda, em seu âmbito coletivo, desvela e revela um conjunto de conhecimentos, visões do 

mundo e da vida, ou seja, a cultura na qual está inserido o sujeito que a usa. Em seu âmbito 

individual, pode revelar desejos, anseios, ego, estado de espírito e perspectivas do ser 

humano. Considerando a moda como Sistema, Roland Barthes (2009), ao analisar a estrutura 

e o significado do discurso sobre a moda, faz uma reflexão aprofundada sobre a semântica da 

moda, questionando-se sobre o modo como os seres humanos constroem sentidos – da vida, 

de si próprios, do mundo, da sociedade – por intermédio do vestuário. 

A aplicação da semiologia à moda como fenómeno cultural, pretende conferir rigor e 

disciplina às análises sobre um fenômeno, prisioneiro das variações da temporalidade. 

Analisar a moda pelas lentes do estruturalismo significa perspectivá-la como um sistema de 

signos assentes numa estrutura mais ou menos universalizável. Estes signos, todavia, 

permitem leituras que nunca são inocentes: expressam valores, ideologias, concepções do 

mundo e da sociedade aos quais os seres humanos atribuem sentidos. Barthes, na obra O 

Sistema da Moda, toma como objeto a moda como discurso e como imagem, procurando 

analisá-la como estrutura e como gramática geradora de sentidos. 

Numa outra perspectiva, Paulo Freire considerava que a cultura se distancia da 

natureza: é uma espécie de segunda natureza, um segundo mundo. O mundo da cultura é 

criação e recriação e a moda é uma de suas dimensões. Se a cultura dominante pode ser 

considerada uma forma de dominação sobre outras culturas consideradas periféricas e ou 

marginais, então a moda que expressa a cultura dominante é, também, expressão dessa 

dominação. Abordaremos, no subcapítulo seguinte, a moda como expressão de uma cultura 

dominante. 
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3.2 Moda, cultura e dominação 

 
 

No seu uso mais comum, a noção de cultura está associada a um saber 

institucionalizado no Ocidente, a um repositório axiológico, estético e cognitivo que foi 

produzido pela humanidade e que se auto define como universal. Esta visão hegemônica, que 

impera na educação formal e informal, ilude as diferenças culturais e as suas especificidades. 

A noção de cultura, pelo contrário, não tem uma perspectiva unidimensional, mas 

apresenta-se como um conceito estratégico para pensar a humanidade na sua diversidade 

(CUCHE, 1999). Embora todas as culturas sejam permeáveis à influências que as tornam 

híbridas, há traços culturais imunes e resistentes a qualquer influência externa que constituem 

a identidade de um povo, sobretudo as suas manifestações simbólicas, nelas incluída a língua 

como núcleo central de qualquer cultura. Neste sentido, a cultura tornou-se um conceito 

estratégico para a definição de identidades e alteridades no mundo contemporâneo, um 

recurso para a afirmação da diferença e da exigência do seu reconhecimento (SANTOS, 

2004), mas também um campo de lutas e contradições. 

No entanto, a cultura não pode ser perspectivada às margens do processo histórico e 

dos contextos locais, cenários privilegiados das práticas culturais. A cultura hegemônica de 

caráter eurocêntrico afirmou-se, historicamente, como dominante impondo os seus códigos e 

os seus padrões a outras culturas, silenciando e oprimindo as representações dos povos, 

decorrentes de um imaginário coletivo. É no âmbito de grande conflitualidade que emergem 

outras culturas, as dominadas, mas, simultaneamente, resistentes e insurgentes. 

As relações culturais são, por isso, relações de poder: o poder da cultura dominante 

que se impõe às culturas dominadas e a luta das culturas resistentes e marginalizadas que 

lutam, legitimamente, pelo poder cultural. A cultura tornou-se, portanto, uma arma estratégica 

de luta pelo poder nas sociedades contemporâneas dominadas por uma cultura 

avassaladoramente global. Se considerarmos que a cultura, como defende Stuart Hall (2010), 

é uma forma de vida, deparamo-nos com o conflito incontornável entre diversas formas de 

vida que são, afinal, as diversas expressões e práticas culturais dos povos e nações. 

Nenhuma delas esgota a totalidade do real. Pelo contrário, os diversos imaginários, 

narrativas e práticas culturais representam a realidade de modo diferente, exprimem as 

constelações de ideias partilhadas pelos diversos povos, os valores e o universo de sentido que 

moldam os seus comportamentos, as suas relações interpessoais, a relação com a natureza, o 

tipo de economia, de organização política e social. Deste ponto de vista, a cultura surge como 

atividade humana, como prática social e não como passividade consumista de narrativas, 
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representações, modos de ser e existir impostos por uma ordem global. Na tradição dos 

Estudos Culturais que surgem em meados do século XX, no Reino Unido (Universidade de 

Birmingham, década de 60), surge o conceito de cultura com algumas rupturas em relação ao 

tradicional conceito hegemônico. Dois temas são adicionados: 

 

 
 

Primeiro: a cultura não é uma entidade monolítica ou homogênea, mas, ao 

contrário, manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação social 

ou época histórica. Segundo: a cultura não significa simplesmente sabedoria 

recebida ou experiência passiva, mas um grande número de intervenções 

ativas — expressas mais notavelmente através do discurso e da  

representação — que podem tanto mudar a história quanto transmitir o 

passado. Por acentuar a natureza diferenciada da cultura, a perspectiva dos 

estudos culturais britânicos pode relacionar a produção, distribuição e 

recepção culturais a práticas econômicas que estão, por sua vez, intimamente 

relacionadas à constituição do sentido cultural. (AGGER, 1992, p. 89). 

 

 
 

Na perspectiva da citação anterior, as práticas culturais emergem como formas 

materiais e simbólicas; “a criação cultural situa-se no espaço social e econômico, dentro do 

qual a atividade criativa é condicionada” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 92). A operacionalização 

de um conceito ampliado de cultura, ou seja, que inclui as formas em que os rituais da vida 

cotidiana, as instituições, as diversas formas de expressão artística e a pluralidade de práticas 

são constitutivas das formações culturais, rompeu com um passado que identificava a cultura 

apenas com as tradições e costumes de um povo ou grupo social. 

É neste domínio que a cultura popular, e todas as suas formas de expressão e práticas, 

adquire legitimidade como atividade crítica e como intervenção insurgente e de resistência ao 

domínio da cultura hegemônica. Os princípios que sustentam o projeto dos Estudos Culturais 

são, de acordo com Schwarz (1994, p. 380), os seguintes: 

 

 
 

[...] a identificação explícita das culturas vividas como um projeto distinto de 

estudo, o reconhecimento da autonomia e complexidade das formas 

simbólicas em si mesmas; a crença de que as classes populares possuíam 

suas próprias formas culturais, dignas de nome, recusando todas as 

denúncias, por parte da chamada alta cultura, do barbarismo das camadas 

sociais mais baixas; e a insistência em que o estudo da cultura não poderia 

ser confinado a uma disciplina única, mas era necessariamente inter, ou 

mesmo anti, disciplinar. 
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De salientar, ainda, que os objetos de estudo dos Cultural Studies se vão ampliando 

para outras temáticas relacionadas com as culturas marginalizadas e subalternizadas. 

Contribuem, ainda, para dar visibilidade a outro universo de sentido – o feminino. Torna-se 

impossível pensar, analisar e interpretar as sociedades contemporâneas sem ter em 

consideração as contribuições da mulher, o modo como exprime, socialmente, a sua 

subjetividade, as suas produções e expressões artísticas. 

A cultura é o espaço, o ‘território’ onde se manifestam a criatividade e a imaginação 

humanas. Nas dinâmicas culturais inventam-se e desenvolvem-se produtos materiais e 

produtos simbólicos. Estes últimos são o campo privilegiado das descobertas individuais e da 

afirmação coletiva. O vestuário, por exemplo, é uma parte da cultura material da moda que 

expressa seus valores simbólicos e míticos. 

A moda situa-se no campo do imaterial, no entanto a sua materialidade e 

expressividade dão-se através do vestuário. A moda e o vestuário, ou outros produtos 

materiais da moda, mesmo estando intrinsecamente ligados, não devem ser confundidos. Os 

trajes permitem o exercício da moda, que opera no palco do imaginário e é integrante da 

cultura. A moda oferece os recursos mítico-simbólicos para que indivíduos atribuam 

significados aos seus corpos e às suas existências, de acordo com sua identidade individual ou 

coletiva e de acordo também com a sua subjetividade, os seus sentimentos, emoções, a sua 

perspectiva sobre o mundo e sobre a vida. 

Considerando que a moda se apresenta na sociedade como uma importante dimensão 

da cultura, ela não é, apenas, uma mercadoria para consumo, expressão de uma cultura 

dominante, hegemônica, mas uma expressão simbólica das múltiplas subjetividades sociais e, 

por isso, da diversidade cultural que existe no mundo e, em particular, nas diversas 

sociedades. É neste sentido que ela se impõe na sua dimensão epistemológica ao representar 

simbólica e materialmente a cultura de um povo, de um grupo e o modo como se relacionam 

com o mundo, com o seu corpo, com os outros e com a existência. 

Cabe refletir que, se a moda pode ser o reflexo de uma ideologia dominante – e em 

muitos casos é isto que acontece – ela poderá ser também um símbolo de resistência a essa 

ideologia como expressão de uma cultura de dominação. A moda na era da 

contemporaneidade, com a oferta de tecidos, roupas e acessórios cada vez mais acessível e 

diversificada, distanciou-se do caráter de distinção social através das vestimentas, fortemente 

presente no século XIX, e aproximou-se mais e mais do caráter identitário, simbólico e de 

expressão pessoal. 
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A partir de meados do século XX, a roupa se torna, também, um veículo propagador 

de ideias e expressões sociais. A cultura jovem que emana nesse período reivindica a sua 

própria moda em um movimento contra a moda hegemônica. Na década de 1950, em  

oposição os saltos altos finos, as jovens começam a usar sapatilhas com meias, diferente dos 

coques elaborados que usavam as mulheres maduras, as meninas exibiam nas cabeças o 

simples rabo-de-cavalo. 

Para os rapazes, a calça jeans, a t-shirt branca e a jaqueta de couro rompem com a 

tradição da calça social com vinco bem marcado, camisa de botão e terno. Esse novo estilo 

proposto pela juventude da época põe fim à moda única e inaugura a moda jovem. Começam 

a aparecer as tribos urbanas: grupos sociais que adotam um código visual como forma de 

expressão. 

O que pode ser considerado mais contra-hegemônico do que a moda unissex que surge 

na década de 1960? A roupa que carregava a distinção social, de gênero e de classe como um 

fardo, começa a ganhar o caráter de liberdade. A roupa como um instrumento de reflexão- 

ação-reflexão, sobre o qual podemos refletir a partir do pensamento de Freire ao tratar da 

subjetividade humana, quando afirma que não é suficiente ao homem ter o sentimento de 

pertencimento a um grupo, mas constituir-se sujeito no mundo: 

 
um dos temas mais exaustivamente tratado por Paulo Freire em seus livros, e 

que aparece como um dos princípios fundantes de toda a sua obra, é a 

questão da subjetividade do homem e a percepção dessa subjetividade, pelo 

próprio homem, na construção da história e da cultura. Para Paulo Freire, 

não basta ao homem reconhecer-se enquanto indivíduo pertencente a um 

determinado grupo social e, assim, ser um mero “herdeiro” das condições  em 

que se encontra no mundo, sejam elas boas ou ruins. Para ele, o fundamental 

é que esse indivíduo se reconheça e se constitua como sujeito no mundo, co- 

responsável, portanto, pela construção das condições do mundo em que vive, 

e não um objeto, à mercê de situações que, sendo dadas ou herdadas, não 

podem ser modificadas. (LEIRO, 2005, p.8)2 

 

O fenômeno moda na contemporaneidade se movimenta de formas diversas, tanto do 

“topo” – elite, digital influencers, grandes estilistas, indústrias – para as camadas sociais mais 

baixas, alcançando a massificação no final do processo com cópias baratas de versões de luxo; 

quanto se movimenta da “base” – da rua, grupos sociais, tribos urbanas, etc – para o “topo”, 

 

2
Disponível em: 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Doutorado/Letras/Cadernos/Volume_5/linguagem_cultura_  

e_identidade.pdf . Acesso em 23 de julho de 2016. 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Doutorado/Letras/Cadernos/Volume_5/linguagem_cultura_


32 
 

 

segundo Treptow (2013). Neste último movimento, a ideia que surge na base é adotada e 

apresentada em versões de luxo pelo topo. 

A título de exemplo, entre a infinidade de tendências que surgiram da base, a 

subcultura punk, que surgiu como forma de manifestação na década de setenta, onde os jovens 

desconstruíram suas roupas, rasgaram, aplicaram peças de metais, espetaram e pintaram os 

cabelos, criaram um código visual; o topo absorveu a ideia da rua e estilistas de renome 

utilizam até os dias de hoje referências do estilo punk em suas coleções. A moda é um 

instrumento de expressão, capaz de dar voz aos sujeitos dominados através da criação, da 

imagem, do simbólico. A moda como uma ação transformadora, contra a cultura do silêncio, 

 
[...] o que às vezes não sabem, na cultura do silêncio, em que se tornaram 

ambíguos e duais, é que sua ação transformadora, como tal, os caracteriza 

como seres criadores e recriadores. Submetidos aos mitos da cultura 

dominante, entre eles o de sua ‘natural inferioridade’, não percebem, quase 

sempre, a significação real de sua ação transformadora sobre o mundo. 

Dificultados em reconhecer a razão de ser dos fatos que os envolvem, é 

natural que muitos, entre eles, não estabeleçam a relação entre não ‘ter voz’, 

não ‘dizer a palavra’, e o sistema de exploração em que vivem. (FREIRE, 

2001, p.59-60) 

 
Há, com certeza, uma moda contra-hegemônica que continua a ser criação e recriação, 

que desvela aspectos ocultos e ou silenciados da realidade, da história, da existência. 

A indústria da moda padroniza modelos de beleza e estéticos, vende-os como valores 

dominantes. Mas a moda não se resume às indústrias, o sistema da moda que é, sobretudo, um 

fenômeno social, cultural e político, tem se tornado ao longo de sua trajetória um instrumento 

de prática libertadora. As expressões contra a cultura dominante encontram um terreno fértil 

na moda, pois esta se consolidou como uma linguagem de comunicação simbólica que, a 

partir da consciência de homens e mulheres sobre si, podem estar com o mundo, capazes de 

transformar realidades, 

 

 
Seres históricos, inseridos no tempo e não imersos nele, os seres humanos se 

movem no mundo, capazes de optar, de decidir, de valorar. Têm o sentido do 

projeto, em contraste com os outros animais, mesmo quando estes vão mais 

além de uma rotina puramente instintiva. Daí que a ação humana, ingênua ou 

crítica, envolva finalidades, sem o que não seria práxis, ainda que fosse 

orientação no mundo. E não sendo práxis seria ação que ignoraria seu 

próprio processo e seus objetivos. A relação entre a consciência do projeto 

proposto e o processo no qual se busca sua concretização é a base da ação 

planificada dos seres humanos, que implica em métodos, objetivos e opções 

de valor. (FREIRE, 2001, p.35) 
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Todo e qualquer indivíduo se expressa a partir de um código visual, mesmo que 

inconscientemente, a escolha do vestuário não é aleatória, pois ela revela a relação do sujeito 

com o mundo. Além disto, é uma ferramenta que está ao alcance de todos, ao utilizar o 

próprio corpo como base, seja para disfarçar ou declarar sua relação com o mundo. Esta 

relação com o mundo e com os outros se estabelece pela linguagem. A moda é, do nosso 

ponto de vista, uma forma de linguagem que expressa uma cultura, as subjetividades, os 

valores de uma coletividade e também pode ser uma consciência crítica da sociedade. As 

diversas culturas têm a sua própria moda e, por isso, as suas linguagens simbólicas de 

manifestação cultural. Refletiremos, no próximo item, sobre todos estes aspectos. 

 
3.3 Moda como linguagem e comunicação 

 
 

Como seres culturais que somos, seres no mundo e com o mundo, como afirmava 

Paulo Freire (2001), somos capazes de atribuir sentido e valor à realidade que nos envolve e 

na qual estamos imersos, mas não há como pensar na existência deste ser cultural sem pensar 

no “instrumento” por meio do qual esta consciência se expressa, é repassada e registrada entre 

nós: a linguagem. 

Para Heidegger (2003), a linguagem permite uma ampliação da consciência, não 

apenas como um “meio de o organismo se manifestar”, se expressar, mas como a “morada do 

ser” e como meio de promoção da relação do ser com a substância humana. A linguagem é, 

neste sentido, o instrumento privilegiado de revelação do ser mas, por vezes, também de 

ocultação. 

O filósofo busca na linguagem o sentido do ser; ao tentarmos compreender o mundo, 

decodificá-lo, transformar o que vemos e sentimos em palavras, percorremos um longo 

caminho em nós mesmos e, para ele, a linguagem é a base para a produção da cultura. Na obra 

A caminho da linguagem (2003), obra da maturidade do filósofo, Heidegger refere que o ser 

humano é, incontornavelmente, participante da linguagem. Esta é algo que marca o ser 

humano de forma profunda, o que nos distingue dos outros seres da natureza e nos torna 

verdadeiramente humanos. É, por isso, um elemento característico da humanidade do ser 

humano, que confere sentido à existência e abre os caminhos da verdade, constituindo a sua 

essência. O autor refere (2003, p. 121): 



34 
 

 

Fazer uma experiência com a linguagem significa deixarmo-nos tocar pela 

reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e com ela nos harmonizando. 

Se é verdade que o homem, quer saiba ou não, encontra na linguagem a morada 

de sua própria presença, então uma experiência que façamos com a própria 

linguagem haverá de nos tocar na articulação mais íntima de nossa presença. 

Nós, que falamos a linguagem podemos nos transformar com estas  

experiências, da noite para o dia ou com o tempo. 

 
 

Linguagem é, assim, humanização do ser humano, encontro consigo próprio, 

possibilidade de transformação, comunicação encontro com os outros. É na linguagem que se 

desvela quem verdadeiramente somos, as potencialidades que temos, a manifestação autêntica 

do ser. 

Também a moda como linguagem, estabelecendo uma analogia com o pensamento 

heideggeriano, é manifestação e revelação do ser. O ser humano também se diz, se revela, se 

oculta, se humaniza e se encontra pela moda. 

Por sua vez, Laraia (2001) considera que a comunicação é um processo cultural, a 

linguagem e a língua como sua dimensão social são produtos de uma interação dialética entre 

a dimensão biológica e a dimensão cultural; todavia, não existiria língua, fala e cultura se não 

houvesse linguagem, pois, a cultura precisa de um sistema de comunicação para ser 

transmitida. Por sua vez, a linguagem ocupa um lugar central na sociedade para a 

compreensão da cultura e das suas múltiplas dimensões. 

A moda “desempenha um papel da maior importância na construção social da 

identidade. A escolha do vestuário propicia um excelente campo para estudar como as pessoas 

interpretam determinada forma de cultura para seu próprio uso” (CRANE, 2006, p. 22). 

Refletindo sobre o pensamento de Crane podemos analisar a moda como uma forma de 

comunicação simbólica da cultura e das subjetividades que se materializam, como uma forma 

de intervenção no mundo, de expressão individual e coletiva. 

Mas, afinal, como surge a moda enquanto fenômeno de expressão? 

O fenômeno moda surge no final da Idade Média, por volta do século XIV, no 

momento em que o homem, afastando-se do ideal teocêntrico e do culto a perpetuação das 

tradições, começa a se reconhecer na sua individualidade e, impulsionado pelo desejo do 

novo, passa a buscar diferenciar-se dos demais, de acordo com Lipovetsky (2009). Anterior a 

este momento, se fala em indumentária, não em moda, pois o fenômeno moda inaugura uma 

fase de constantes transformações e ruptura com as tradições das vestimentas que muitas 

vezes duravam séculos. 
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É fato que há um mimetismo na moda, em que os sujeitos se identificam com 

determinados estilos e repetem o uso, o que leva a uma espécie de padronização através da 

massificação, isto é resultado de um processo cultural. Pode-se considerar que a roupa, neste 

caso, é um meio de comunicação do sujeito que desvela seu anseio de pertencimento a um 

grupo social ou a um determinado padrão em voga. Por muitas vezes, a moda foi julgada 

como um fenômeno que se resumia a imitação do padrão proposto pelas classes sociais mais 

altas, Simmel (2008) em sua tentativa de delinear a moda, a propunha como um processo de 

imitação das elites pelas classes sociais mais baixas. 

Porém, no contexto do século XIX, quando o sociólogo refletiu sobre o papel da  

moda, analisando a sociedade deste período – em que tecidos e roupas eram bastante caros, 

considerados patrimônio, muitas vezes penhorados juntamente com joias em bancos e a 

maioria dos cidadãos de classes sociais mais baixas possuíam apenas um conjunto de roupas – 

“parece improvável que membros da classe operária pudessem copiar os amplos guarda- 

roupas da classe média em alguma medida além da superficial” (CRANE, 2006, p. 32). Crane 

refuta a ideia de Simmel, fazendo uma reflexão a partir de Bourdieu sobre as estruturas  

sociais e suas relações com a cultura: 

 

 
Bourdieu descreve as estruturas sociais como sistemas complexos de 

culturas de classes constituídos de conjuntos de gostos culturais e estilos de 

vida que a eles se associam. Dentro das classes sociais, os indivíduos 

competem por distinção social e capital cultural com base em sua capacidade 

de julgar a adequação de produtos culturais segundo padrões de gosto e 

maneiras alicerçados na ideia de classe. [...] Em sociedades de classes, a 

cultura dominante e mais prestigiosa é aquela da classe alta. As elites 

possuem ‘o poder de estabelecer os termos através dos quais se conferem 

valor moral, social aos gostos. [...] De acordo com a teoria de Bourdieu, os 

gostos dos homens da classe operária seriam baseados numa ‘cultura da 

necessidade’, característica de sua classe. Em outras palavras, um vestuário 

prático, funcional e durável, em vez de esteticamente agradável e elegante. 

(CRANE, 2006, p. 32-33) 

 

 
 

Reflitamos sobre o momento em que a calça-comprida passou a fazer parte do guarda- 

roupa e cotidiano feminino. O simples uso de uma peça de roupa trazia à tona e comunicava 

uma mudança de paradigmas na nova mulher que surgia juntamente com esta peça de roupa, 

desencadeou polêmicas em relação ao seu comportamento, interpretada por muitos como uma 

ruptura com as tradições, uma transgressão de valores. 
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A calça comprida entrou na vida das mulheres através desta nova dinâmica das 

cidades europeias no início do século XX, no contexto de guerra, que exigia das mulheres 

uma roupa prática para andar de bicicleta e se movimentar nos afazeres dos postos de trabalho 

na cidade, tendo em vista que os homens estavam nos campos de batalha. Neste momento, o 

uso da calça comprida era, para além de uma necessidade, um zeitgeist, era sobretudo uma 

linguagem que expressava a busca pela emancipação feminina, assim como o episódio da 

queima dos sutiãs de 1968; e apesar de todas as resistências, a peça bifurcada incorporou-se às 

saias e aos vestidos, revolucionando o vestuário feminino e a vida de algumas mulheres que 

resolveram aderir à tendência. Esta peça veio se consolidando ao longo do século XX como 

uma peça unissex, incorporando a ela um caráter binário e não dicotômico de antes, onde 

calça era “coisa de homem” e não “coisa de mulher”. 

O uso da calça comprida pelas mulheres representava expressar-se como livre e 

moderna; neste caso, resguardaremos as devidas proporções do termo moderno, tendo em 

vista que a sociedade era bastante conservadora. Dentro da sociedade conservadora em que 

viviam, a roupa feminina trazia a representação do capital simbólico da família, não podendo, 

portanto, comprometer os signos relacionados à tradição e ao poder do nome da família que se 

construíam, também, por intermédio da roupa com a qual as mulheres se apresentavam para a 

sociedade. 

Também neste momento, começam a aparecer as tribos urbanas: grupos sociais que 

adotam um código visual, como outras linguagens, e formas de expressão. Podemos 

considerar como uma das primeiras tribos urbanas, as “Melindrosas”, nos anos de 1920. A 

partir da obra de Moutinho e Valença (2000), podemos fazer um breve retrospecto para 

compreender como a moda se expressava de acordo com o contexto histórico: com o fim da 

primeira guerra, inicia-se uma fase de recuperação e prosperidade na economia mundial, os 

meios de comunicação e transportes passam a fazer parte do cotidiano, acelerando o ritmo do 

dia-a-dia e a vida das pessoas. 

Todo este contexto torna possível os chamados “Anos Loucos”, como a década de 

1920 ficou conhecida, quando a vida noturna passou a ter destaque com night-clubs, teatros, 

cinemas e salões de jogos, surgem novas bebidas (cocktail), novas músicas, como o jazz, e 

novas danças, como o charleston. As mulheres modernas da época passam a fumar em 

público, dirigir automóveis e cortam o cabelo curtinho, a la garçonne, as melindrosas eram as 

que frequentavam os salões de dança, se soltavam ao som do Charleston e muito apreciavam 

o espírito livre desta nova fase da vida das mulheres. 
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Como toda tribo urbana, tinham um código visual, que lhes conferia a expressão de 

suas subjetividades e a identidade do grupo, que começava a desenhar a sua forma de relação 

com o mundo, trazendo sua contribuição renovando significados e valores para a vida 

feminina, através, também, de suas roupas. O vestido preto com franjas, a boca cor de carmim 

em formato de coração e os olhos bem contornados em preto compõem o próprio estereótipo 

da melindrosa. Muitas usavam vestidos ligeiramente acima dos joelhos, o que representava 

uma grande ousadia para a época. 

Estas novas expressões, no âmbito social, cultural e da moda, que se davam no 

contexto europeu, eram também percebidas no contexto local. No estado Piauí, Aragão e 

Ferreira (2015) relatam sobre Genu Moraes3, uma mulher ousada e vanguardista que viveu em 

Teresina, de espírito jovem, livre e uma vida social ativa, foi a primeira mulher a tirar 

habilitação para dirigir automóvel e a usar calças compridas neste estado. 

Genu, além de não se intimidar com os comentários alheios, sempre recebeu o apoio 

de seu pai em todas as suas práticas consideradas ousadas pela sociedade, tais como: dirigir 

automóvel e ter amigos homens, relatou-nos como foi a experiência de ser a primeira mulher  

a usar calças compridas no Piauí: ela conta que apreciava andar a cavalo pela cidade e, em 

uma viagem ao Rio de Janeiro, comprou algumas calças compridas. Ao retornar a Teresina, 

vestiu a novidade e foi para um passeio a cavalo na principal avenida da cidade, a Av. Frei 

Serafim, segundo sua entrevista, o uso da peça provocou desconforto a muitos piauienses, “foi 

um falatório danado, as pessoas diziam que era uma ousadia muito grande, que eu estava 

desrespeitando os bons costumes, mas eu não me importava com o que falavam”, relatou 

Genu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Relatos concedidos em entrevista, realizada em 25 de Fevereiro de 2013, por Camila Maria Albuquerque 

Aragão. 
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Figura 1 - Genu Moraes vestindo calças compridas na década de 1940 em Teresina. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Genoveva de Aguiar Morais Correia. 

 

 

Segundo Aragão e Ferreira (2015), Genu contou um fato em especial de quando 

começou a usar calças compridas: ao passar pela Avenida Frei Serafim, em frente ao Colégio 

das Irmãs – colégio tradicional católico só para moças, dirigido e cuidado por freiras – as 

alunas ao a avistarem, correram para as várias janelas que tomam a frente da fachada, ficando 

a observar a sua passagem a cavalo usando calças; tão logo as freiras repreenderam as alunas 

para retornarem aos seus lugares e não fazerem plateia para a ‘ousadia de Genu’; em seguida, 

fecharam as janelas da escola. Aragão e Ferreira apontam que 

 

Dona Genu foi a personagem que começou a inserir na mentalidade 

piauiense apegada às rígidas convenções sociais, os ideais de novos tempos, 

quebrando conceitos pré-estabelecidos. A época conspirava a favor desta 

modificação no vestuário feminino em todo o resto do mundo, as mulheres 

ansiavam uma maior liberdade de expressão e comportamento. (ARAGÃO; 

FERREIRA, 2015, p.07) 
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Genu foi uma mulher ousada, insurgente. Traz os “sinais dos novos tempos” para uma 

sociedade conservadora, religiosa e machista. Enfrenta, sem medo, a crítica social. 

De acordo com Bourdieu (2012, p.117) as mulheres “trazem uma contribuição 

decisiva à produção e à reprodução do capital simbólico da família [...] expressando o capital 

simbólico do grupo doméstico que concorre para sua aparência”. O autor ilustra o que está 

sendo discutido neste subcapítulo quando ressalta a importância do traje e da aparência 

feminina para a família dentro da sociedade, contendo signos e significados que se 

relacionam, diretamente, com as influências sociais. Porém, ao mesmo tempo em que os trajes 

são fatores de propagação das influências sociais, são também colaboradores para uma 

progressiva ruptura de padrões, para a renovação dos estilos, para uma emancipação e 

expressão individual no vestir-se. 

A partir do que referimos neste subcapítulo, consideramos que é incontornável 

considerar a moda como uma expressão cultural, seja da cultura dominante e da sua ideologia 

como das culturas periféricas. Nesta perspectiva, torna-se legítimo abordá-la como um campo 

do saber e como uma dimensão que produz conhecimento, ou seja, na sua dimensão 

epistemológica. Abordaremos esse aspecto no próximo subcapítulo. 

 
3.4 Moda como campo do saber e produção do conhecimento 

 

 

 
No Brasil, as "Áreas do Conhecimento" tem sido tema de discussão 

envolvendo gestores e administradores, as agências  de  fomento  e 

avaliação, as sociedades científicas, os institutos de pesquisa e a própria 

comunidade científica. No final da década de noventa, por iniciativa do 

CNPq, ocorreram discussões em torno da "revisão" da tabela de áreas do 

conhecimento em vigor, trabalho este que resultou numa versão preliminar 

que, por razões circunstanciais à época, não chegou a ser finalizada como 

versão final para implementação.4 

(http://www.uff.br/ppgci/editais/rosliareacon.doc) 

 

 

Atualmente, CNPq5 e CAPES6 reconhecem, a partir dos projetos de pesquisa que 

compõem o meio acadêmico, oito grandes áreas do conhecimento, divididas em áreas e 

 

 
4 

Citação retirada do texto de Rosali Fernandez de Souza, PhD, Pesquisadora Titular IBICT/MCT. Professora do 

PPGCI do Convênio IBICT/UFF. O arquivo está no formato docx e não possui ano de publicação. Disponível 

em: http://www.uff.br/ppgci/editais/rosliareacon.doc 
5 

CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Até 1974 era chamado de Conselho 

Nacional de Pesquisas, cuja sigla, CNPq, se manteve. (Fonte: 

http://www.uff.br/ppgci/editais/rosliareacon.doc)
http://www.uff.br/ppgci/editais/rosliareacon.doc
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subáreas. Estes órgãos desenvolveram suas tabelas7 de divisão de áreas do conhecimento, 

disponibilizadas online. Pretende-se, neste subcapítulo, analisar como – e se – o campo da 

moda está sendo atendido dentro desta classificação de áreas de conhecimento, tendo em vista 

que os estudos relacionados à moda já não são mais vinculados apenas aos saberes empíricos 

e domésticos, mas, desde algumas décadas começou a expandir-se para os saberes científicos 

e tecnológicos no Brasil, e busca cada vez mais seu espaço como categoria de produção de 

conhecimento. 

Para tanto, é necessário que entendamos os conceitos dos termos “área do 

conhecimento” e “campo do saber”; estes estão presentes na Lei Universitária 5.540, de 1968, 

ainda em vigor, com algumas regulamentações que ocorreram ao longo dos anos, dando 

forma ao sentido do termo. 

 

 

Na legislação educacional brasileira e em sua regulamentação o conceito de 

áreas do conhecimento é nomenclatura abreviada da expressão “áreas 

fundamentais do conhecimento humano”. O conceito estava presente - 

embora não claramente explicitado - na Lei 5.540, de 1968, que dispunha, 

em seu art. 11, alínea e: Art. 11. As universidades organizar-se-ão com as 

seguintes características: [...] e) universalidade de campo, pelo cultivo das 

áreas fundamentais do conhecimento humano, estudados em si mesmos ou 

em razão de ulteriores aplicações e de uma ou mais áreas técnico- 

profissionais; Nas sucessivas regulamentações da matéria o conceito foi 

sendo gradualmente explicitado e adquiriu nova nomenclatura. [...] Na 

tradição dos diplomas legais brasileiros e de sua regulamentação o conceito 

de áreas do conhecimento ou de áreas fundamentais do conhecimento 

humano evidentemente não pode ser identificado com a nova noção trazida 

pela LDB, a de campos de saber. Aquele conceito vem sendo definido nestes 

textos e regulamentações desde 1968, enquanto que esta noção surge 

somente em 1996. COC 06/11/97 4 Poder-se-ia continuar com a exegese dos 

dispositivos da nova LDB quanto à matéria, mas é possível obter-se 

informações adicionais que esclarecem acerca de seu espírito. A definição do 

inciso I do art. 44, a de que eles terão diferentes níveis de abrangência, 

sugere que campos de saber podem constituir-se a partir de elementos de 

mais de uma das áreas do conhecimento, de mais de uma de suas aplicações 

ou de mais de uma das áreas técnico-profissionais; campos de saber também 

podem estar contidos numa destas áreas do conhecimento, numa de suas 

aplicações ou numa das áreas técnico-profissionais. O avanço do 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Desenvolvimento_Cient%C3%ADfico_e_Tecnol%C3%B3 

gico ) 
6 

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
7 

As tabelas estão disponíveis em: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf (acesso em 11/06/2016) 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_072012.pdf (acesso em 

11/06/2016) 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_072012.pdf
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conhecimento contemporâneo pela vertente da interdisciplinaridade, aliado 

ao caráter de flexibilidade e de convite à inovação presente na nova Lei, 

permitem - ou melhor, recomendam - que ambas as interpretações sejam 

adotadas. (Parecer CNE/CES nº 968/98, p.3-4) 

 

 

Conforme o parecer do CNE/CES nº968/98, pode-se perceber que o termo “área do 

conhecimento” possui um sentido mais restrito. Levando-se em consideração as noções de 

multi e interdisciplinaridade trazidas pela LDB8, nota-se que o termo “campo do saber” pode 

ser compreendido de forma mais abrangente, pois pode ser constituído de aplicações de 

diversas áreas do conhecimento ou estar contido nestas, assim como os caminhos que as 

propostas de ensino e pesquisa têm percorrido, cada vez mais plurais e dialógicas, entre as 

mais diversas áreas. 

As tabelas que existem no Brasil classificam as áreas do conhecimento em: grandes 

áreas, áreas e subáreas. Observa-se, pela pesquisa de Rosali Fernandez de Souza9, a 

insuficiência de categorias de classificação, demandando a necessidade de atualização, pois 

não abrangem diversas áreas de conhecimento que vêm se constituindo ao longo dos últimos 

anos, decorrentes das constantes transformações políticas, econômicas, científicas e 

tecnológicas. 

De acordo com estas tabelas, as grandes áreas são: Ciências Exatas e da Terra; 

Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais 

Aplicadas; Ciências Humanas e, por fim, Linguística, Letras e Artes – compondo uma só 

grande área. 

Observa-se que estas grandes áreas podem ter sido suficientes para abarcar os 

desdobramentos epistemológicos de outrora; porém, atualmente, já não os comporta. A partir 

desta necessidade, o CNPq e a CAPES criaram mais uma nova grande área do conhecimento, 

na tentativa de preencher a lacuna existente. Na tabela da CAPES, esta nova grande área 

chama-se Multidisciplinar, dividida em cinco áreas; já no CNPq chama-se Outros, e divide-se 

em vinte e três áreas. 

A tabela da CAPES não apresenta nenhuma referência ao tema moda, nem na nova 

grande área Multidisciplinar. Mas, uma área chamada Desenho de Moda aparece dentro da 

grande área Outros da tabela do CNPq. Ora, na realidade, Desenho de Moda refere-se a uma 

especialidade e não a uma área; podemos classificar Desenho de Moda como uma disciplina 

 
8 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9 

Vide referência na nota de rodapé anterior. 
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pertencente à temática da Moda. Para efeito de comparação, seria como estabelecer 

Endocrinologia como uma área do conhecimento, sem ao menos ter citado a Medicina. O 

desenho de moda está inserido na moda, assim como a endocrinologia está na medicina, é 

uma relação entre a parte e o todo. 

 

 

 

Figura 1: Parte da Tabela Áreas do Conhecimento do CNPq que apresenta a Grande Área Outros e a 

área Desenho de Moda, disponível em: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf (acesso em 

11/06/2016) 

 

Pode-se, portanto, perceber uma falha grosseira no sistema de classificação, pois a  

lista não menciona a Moda como uma área, mas categoriza uma de suas partes, o Desenho de 

Moda, como área do conhecimento. Veremos, de seguida, qual o panorama no que diz 

respeito à educação em moda, no Brasil, nos cursos de graduação e também na pós- 

graduação. 

 
3.4.1 Panorama da educação em moda no brasil 

 

De acordo com dados do Ministério da Educação, disponíveis no Cadastro do e-MEC 

– base oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior (IES) e 

cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino – existem 194 cursos superiores em Moda 

ativos no Brasil. A grande maioria possui a nomenclatura Design de Moda, em segundo lugar 

em quantidade, aparece a nomenclatura Moda, as nomenclaturas: Textil e Moda; Negócios da 

Moda; Moda e Design; Moda, Design e Estilismo; Gestão em Moda e Desenho Industrial – 

Design de Moda, aparecem em menores quantidades. 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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A primeira instituição de ensino a ofertar curso superior em moda no Brasil foi a 

Faculdade Santa Marcelina, “segundo dados do reconhecimento do MEC, no ano de 1974 – já 

surge o primeiro curso da área de moda da Faculdade Santa Marcelina, que é datado como 

tendo iniciado suas atividades a partir de 1987 por Maria Gabriela S.M.C. Marinho” 

(DELGADO, 2010, p.153). 

Em relação às pós-graduações lato sensu (especializações) na área de moda, conforme 

os dados do e-Mec, são 70 cursos ativos no Brasil, variando entre os temas de produção de 

moda e styling, comunicação em moda, gestão e negócios da moda, entre outros. 

Já na modalidade stricto sensu, de acordo com os dados da CAPES, na Plataforma 

Sucupira – plataforma que reúne os dados referentes aos programas de pós-graduação stricto 

sensu no Brasil – o Brasil possui apenas dois cursos ativos: Mestrado Acadêmico em Têxtil e 

Moda na USP (Universidade de São Paulo), aprovado em 2010, tendo iniciado suas atividades 

em 2011 e o Mestrado Profissional em Design de Vestuário e Moda na UDESC 

(Universidade do Estado de Santa Catarina), que iniciou suas atividades em agosto de 2016. 

Há um curso desativado: Mestrado em Moda, Cultura e Arte, pelo Senac SP, que iniciou em 

2005 e foi extinto em 2012. A nível de doutorado, não há nenhum programa na área de moda 

no Brasil. 

Observa-se que o Mestrado em Têxtil e Moda está cadastrado na área básica Sociais e 

Humanidades e a área de avaliação – nomenclatura que a CAPES usa para a área do 

conhecimento – a que o curso pertence, chama-se Interdisciplinar. 

 
 



44 
 

 

Figura 2: Foto da tela da Plataforma Sucupira com os dados básicos do Programa de Mestrado em 

Têxtil e Moda (USP). Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true 

&id_programa=204644 (acesso em 11/06/2016) 

 

Já o Mestrado Profissional em Design de Vestuário e Moda está cadastrado junto à 

CAPES dentro da área básica Desenho Industrial, e na área de avaliação “Arquitetura, 

Urbanismo e Design”. 

 
 

Figura 3: Foto da tela da Plataforma Sucupira com os dados básicos do Programa de Mestrado em 

Design de Vestuário de Moda (UDESC). Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true 

&id_programa=206928 (acesso em 09/03/2017) 

 

 
 

Nota-se que a inexistência de uma área do conhecimento voltada para a moda leva a 

uma tentativa forçada de encaixar os estudos relativos a este campo em alguma área, como 

“Arquitetura, Urbanismo e Design”, apenas por apresentar a palavra design no nome. Sim, a 

moda se insere no Design, se tomarmos o conceito da palavra design, esta se refere a projeto e 

concepção de produto. Porém, quando a palavra Design vem agrupada à “Arquitetura e 

Urbanismo”, toma para si o significado de projeto e concepção de produtos arquitetônicos e 

urbanos, não de moda. Isto nos mostra que o programa de mestrado em Design de Vestuário e 

Moda está encaixado grosseiramente e de forma equivocada nesta área de avaliação. 
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Apesar de o primeiro curso de moda no Brasil ter iniciado suas atividades apenas há 

três décadas, a primeira pesquisa acadêmica sobre o tema da moda neste país já possui, 

aproximadamente, setenta anos, 

 

 

o trabalho de Gilda de Mello e Souza, “A moda no século XIX”, defendido 

como tese de doutorado da faculdade de Sociologia da USP, costuma ser 

apontado como o primeiro estudo sobre moda desenvolvido no país no 

âmbito da Universidade [...]Os resultados obtidos na pesquisa conferem 

ainda mais importância ao estudo realizado por Gilda de Mello e Souza – e, 

é bom frisar, orientado por Roger Bastide que aceitou nos idos dos anos 

1940, a orientação de trabalho sobre o tema então bastante controverso. Pois, 

apesar de trabalhos sobre a indústria do vestuário ou a indústria têxtil e suas 

intersecções com a moda surgirem a partir de 1978 em diversas IES do País, 

é apenas em 1986, que o termo moda, seria novamente utilizado no título de 

uma pesquisa proveniente de programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Novamente a palavra daria título a uma pesquisa desenvolvida  na 

Sociologia, trata-se do mestrado de Valda Maria de Queiroz denominado 

“Trama e o texto da moda.”, defendido na UnB e orientado por Maria 

Angélica Brasil Gonçalves Madeira. (BONADIO, 2010, p. 54) 

 

 

Devido à lacuna existente em programas de pós-graduação na área de moda no Brasil, 

a grande maioria de pesquisas sobre esta área tem-se desenvolvido em programas de outras 

áreas. De acordo com os dados levantados por Bonadio (2010), os programas que apresentam 

o maior número de pesquisas sobre moda são respectivamente: Administração; Comunicação; 

Design; Engenharia de Produção; Educação; Artes; História; Economia e Sociologia. Em 

número de menor quantidade aparecem os programas de: Psicologia; Antropologia; Cultura 

Visual; Sistemas de gestão; Desenvolvimento; Letras, Ciências Sociais; Geografia; 

Tecnologia e Outros (diversos, porém, com números que variam entre apenas uma e quatro 

pesquisas sobre moda em cada programa). 

De acordo com os gráficos de Bonadio (2010), no período compreendido entre 1978 e 

2010, foram desenvolvidas 533 pesquisas acadêmicas sobre moda no Brasil entre programas 

de mestrado e doutorado, um número extremamente baixo se comparado a outras áreas. Pode- 

se atribuir a isto, dois fatores importantes: o campo da moda é relativamente novo, aponta 

avanço e crescimento de pesquisas na área, mas ainda não foi reconhecido como campo do 

saber ou área do conhecimento pelos órgãos de fomento à pesquisa e pela CAPES; a partir 

disto, decorre o outro fator: a escassez de oferta de pós-graduações stricto sensu na área, o  

que leva os pesquisadores de moda a buscar o desenvolvimento de suas pesquisas em outros 
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programas, de áreas que possuam certa afinidade com linhas de pesquisa mais amplas – 

normalmente envolvendo cultura, identidade, comportamento, desenvolvimento de produto, 

gestão, marketing, imagem, entre outros – e orientadores que trabalhem com temáticas que 

podem ser desenvolvidas em torno da moda, mesmo que este não seja o seu principal objeto 

de estudo. 

Defendemos que as sociedades contemporâneas são sociedades plurais, consideradas 

do ponto de vista cultural, mesmo que dominadas por uma cultura avassaladoramente global, 

que impõe os seus códigos e os seus símbolos mesmo às sociedades mais tradicionais. A esta 

cultura globalizada, Anibal Quijano chama de colonialidade global, ou seja, o reflexo nas 

mentes de uma colonialidade global do poder como consequência da modernidade e, 

particularmente, do fenômeno da globalização da economia e de tentativa de imposição de 

uma cultura global. 

Discutiremos, no seguinte subcapítulo, estes conceitos e o modo como a moda 

estabelece as suas relações com os diversos saberes, defendendo que o conceito de 

interdisciplinaridade não dissolve a colonialidade do poder e dos saberes, antes as aprofunda. 

Sugerimos, por isso, o conceito de interculturalidade como dissolução das hierarquias e 

promoção do diálogo entre os diversos saberes, sejam ou não disciplinares. 

 
3.4.2 A moda e a sua relação com os saberes 

 
 

A moda é um tema amplo, multifacetado, impossível de ser estudado isoladamente, 

por ser indissociável de outras áreas do conhecimento. Por ser comum às diversas culturas é 

um campo multicultural e, potencialmente, intercultural. Iniciemos pelas próprias tentativas 

de conceituar e definir moda: Para Joffilly (1999), a moda é um fenômeno social, cultural e 

temporal que consiste na mudança periódica de estilo a partir da necessidade de conquistar ou 

manter determinada posição social; Treptow (2013, p.21) afirma que “a moda surge no 

momento histórico em que o homem passa a valorizar-se pela diferenciação dos demais 

através da aparência”; e, para Lipovetsky (2009), a moda só é possível a partir da era 

moderna, quando o homem rompe com as tradições, reconhece a sua individualidade e inicia  

a busca constante pela novidade, que move estas sociedades e se materializa por meio do 

fenômeno moda. Os princípios epistemológicos que regulam a produção da moda não são 

certos e inalteráveis, mas sim os princípios do incerto, do provisório, do relativo e do 

alterável. Aquilo que hoje é moda, amanhã pode ser absolutamente ridículo. 
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A moda faz parte da história, as vestimentas de cada período se apresentaram de 

formas distintas e não o foram por acaso. As roupas, com as mudanças periódicas das formas 

de vestir própria de cada época, expressam os anseios psíquicos de uma sociedade e todo o 

seu contexto cultural, social, político, econômico e tecnológico de cada momento histórico. Aí 

cabe, além da história, inserir também a sociologia, a antropologia e a psicologia, pois a forma 

como interagimos com a nossa imagem, incluindo a vestimenta, expressa voluntária ou 

involuntariamente a nossa forma de ver o mundo – e também o mundo e a cultura aos quais 

pertencemos. 

A roupa, desde a pré-história, possui o caráter de adorno, ela carrega mensagens de 

quem a veste, é capaz de transformar as marcas individuais que o corpo humano nu traz. 

Roupa e moda são símbolos que expressam sentidos múltiplos relacionados com fenômenos 

da corporeidade, mas também da espiritualidade; revelam estados de espírito, sentimentos e 

emoções. A roupa que cada um/a veste pode ser um meio que revela traços da personalidade 

do sujeito, pois antes de nos comunicarmos com palavras, nos comunicamos com o 

interlocutor visualmente através de expressão corporal, adornos e vestimenta. Neste sentido, a 

moda é uma forma bem objetiva de expressão de múltiplos elementos subjetivos, uma forma 

de comunicação e porque não, linguagem? A moda pode atribuir sentido, explicação, 

percepção de algo ou alguém. A moda desvela, neste contexto, seu lado intangível e 

complexo. 

A moda se apropria também das fibras têxteis para materializar-se na sua forma 

tangível: a roupa. Inovações que datam também da pré-história, como a técnica do curtimento 

do couro e da tecelagem, surgiram com o propósito de cobrir o corpo humano, naquele 

momento por motivos de pudor, proteção, adorno e superstição. Posteriormente,  surgem 

fibras sintéticas, capazes de propriedades como elasticidade, secagem rápida, não amassar, 

resistência, resiliência, etc. Moda é, também, tecnologia. 

Sem falar da parte que comumente é considerada como mais representativa da moda: a 

parte projetual e criativa, o desenvolvimento e planejamento de produto, ou seja, o design. Há 

nesse contexto também a parte relacionada à produção, as indústrias de confecção de 

vestuário movimentam cifras inimagináveis por ano no mundo, compondo o segmento da 

moda que é consumível e se torna negócio, gestão, marketing, empreendedorismo. 

A moda é, como dissemos anteriormente, uma dimensão importante da cultura, deve 

ser considerada como tal e que exprime, de uma forma criativa e simbólica a realidade social 

e as tendências inovadoras da cultura, recorrendo, muitas vezes, a uma reposição criativa do 

passado ao tempo em que trabalha nos quadros da modernidade. 
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A modernidade é indissociável da colonialidade do poder (QUIJANO, 1992) que 

permeia, entre tantos outros aspectos, além do poder, o conhecimento, a cultura e o 

imaginário, construído historicamente, reconstruído e reproduzido nas sociedades 

contemporâneas. A. Quijano (1992) define colonialidade como a face oculta da modernidade 

e que, concomitantemente com a imposição de um modelo socioeconômico, impõe uma 

lógica e um modelo de racionalidade. W. Mignolo (2003), por sua vez, propõe uma 

descolonização epistêmica, apontando para o resgate de outros saberes, silenciados ao longo 

da história, que denomina por saberes subalternos. 

Face à imposição de um paradigma epistemológico monocultural e eurocêntrico, os 

saberes subalternos ou subalternizados são aqueles que são irredutíveis aos postulados da 

cultura e ciência eurocêntricas – em confronto com a forma de saber hegemônico e com a 

respectiva racionalidade. Para o autor, esta descolonização do saber possibilita uma outra 

forma de pensamento, outra lógica e outra racionalidade e, consequentemente, outras 

epistemologias que decorrem de um pensamento liminar ou fronteiriço, que, do seu ponto de 

vista, são uma “máquina de descolonização intelectual” (MIGNOLO, 2003, p. 76). 

Podemos afirmar, seguindo o pensamento de Mignolo e Quijano, que a problemática 

da colonialidade, hoje colonialidade global, se estende ao domínio da moda. Numa 

perspectiva elitista, a moda é invadida pela colonialidade do poder e da cultura, obedecendo a 

padrões de beleza e de estilo nitidamente ocidentais. A moda elitista tem, neste sentido, uma 

dimensão hegemônica. Mas, na perspectiva do conhecimento, a moda é, também, um saber 

subalternizado, portanto, contra-hegemônico. 

Nos dias atuais, as literaturas acadêmicas direcionam para uma educação no ensino 

superior com um currículo interdisciplinar, com temáticas transversais. A moda é 

indissociável do fenômeno da temporalidade, da memória, dos contextos históricos, sociais e 

das respectivas culturas. É, por essas razões, pluridimensional, relacionando-se com os 

saberes históricos, sociológicos e antropológicos. 

Um campo do saber, segundo a LDB, pode constituir-se de aplicações de várias áreas 

do conhecimento, logo, observa-se que a moda pode se apresentar como um campo do saber 

bem fértil e multifacetado. Consideramos que ela carece de diálogos e embates 

epistemológicos com as mais diversas faces do conhecimento, precisando despir-se do senso 

comum que relaciona moda à futilidade e superficialidade, pois a parte intangível da moda é 

densa e profunda, produz conhecimentos próprios, portanto é, indiscutivelmente, uma área de 

conhecimento, que produz conhecimento, assumindo, assim, para além das dimensões estética 

e axiológica, uma dimensão epistemológica. 
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No entanto, os conhecimentos produzidos pela moda são recentes, datam a partir do 

final da primeira metade do século XX, não foram, pois, produzidos pelos grandes pensadores 

alemães, franceses e ingleses da idade moderna e início da idade contemporânea que 

compõem as teorias e o pensamento hegemônico. Nesta perspectiva, podemos considerar que 

a moda, na sua dimensão epistemológica, foi subalternizada pelo conhecimento científico por 

não se ajustar aos parâmetros e critérios da ciência moderna. Se tivermos em consideração a 

moda como resistência e insurgência, como crítica aos valores e padrões sociais dominantes, 

poderemos inseri-la no conceito de subalternidade trabalhado por Mignolo (2003), um saber 

que propõe uma epistemologia nova e, por isto, contra-hegemônica, já que não faz parte do 

hall de conhecimentos e pensadores hegemônicos. 

Moda, como referimos, constitui uma dimensão fundamental da cultura. Todavia, 

como referimos também, cada uma das culturas existentes no mundo produz a sua moda e, 

consequentemente, um conhecimento como representação dos diversos contextos e dos 

diversos lugares de enunciação. Podemos, naturalmente, falar de uma moda global, mas 

também de modas locais. Abordar o fenômeno do local em relação à moda (grupos de 

resistência, jovens, culturas específicas, culturas regionais) implica, também, do nosso ponto 

de vista, refletir sobre a problemática da interculturalidade no âmbito da moda. Utilizamos o 

conceito na perspectiva de Catherine Walsh (2012) que o define como indissociável da 

descolonização. 

A interculturalidade, como diálogo entre culturas diversas, supõe o reconhecimento de 

cada uma delas na sua especificidade, dissolvendo toda a hierarquia que o ocidente criou entre 

as múltiplas culturas existentes no mundo, ao promover o etnocentrismo e a prioridade da 

cultura ocidental relativamente a todas as outras. “Entendemos por interculturalidade a 

possibilidade de diálogo entre as culturas. É um projeto político que transcende o educativo 

para pensar na construção de sociedades diferentes, (...) em outro ordenamento social” 

(WALSH, 2012, p. 61). 

A subalternização cultural, em muitos casos aniquilamento, supõe a subalternização 

dos povos e dos respectivos seres humanos. O aniquilamento cultural assenta, neste sentido, 

sobre o aniquilamento ontológico prévio. 

Ao reconhecer a dignidade cultural de um povo, reconhece-se, em primeiro lugar, a 

sua dignidade como seres humanos, a sua dignidade ontológica. Walsh (2012) aborda três 

tipos de interculturalidade: a relacional, funcional e crítica. A primeira, diz respeito ao contato 

que sempre existiu entre as diversas culturas; a segunda consiste no ajustamento das diversas 

culturas à cultura dominante, ao seus modelos e padrões. Esta forma de interculturalidade não 
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é mais do que a legitimação do monoculturalismo numa sociedade multicultural. A 

interculturalidade crítica é aquela que é indissociável do processo de descolonização e que 

implica a dissolução de todas as estruturas sociais de dominação no âmbito das quais se 

produz, reproduz e perpetua o monoculturalismo e o etnocentrismo. 

O diálogo intercultural só é possível a partir do momento em que todas as culturas 

sejam reconhecidas na sua dignidade, em que se dissolvam todas as hierarquias coloniais e 

neocoloniais existentes. 

De acordo com esta leitura, o fenômeno da moda pode ser intercultural na medida em 

que promova o intercâmbio entre culturas e não apenas a apropriação de elementos  de 

culturas distintas, no sentido de se afirmar como dominante. Reconhecer que qualquer modelo 

estético, no âmbito da moda, tem o seu lugar específico de enunciação e, por isso, a sua 

dignidade cultural e antropológica, é um processo de conscientização de que a incompletude é 

inerente a qualquer um dos modelos. A interculturalidade crítica estabelece, não hierarquias, 

mas um diálogo em rede entre todas as formas de representação social e cultural de que a 

moda faz parte integrante. 

 
3.4.3 A urgência da moda enquanto um saber 

 

A pesquisa sobre a moda que levamos a cabo tem por finalidade lançar a discussão 

sobre as suas dimensões cultural e epistemológica, conferindo-lhe legitimidade científica e 

acadêmica. Ser reconhecida como um campo do saber, ou área de conhecimento, pelos órgãos 

que fomentam a pesquisa a nível das pós-graduações, no Brasil, é algo urgente para a sua 

afirmação e crescimento. 

Apesar de relacionar-se com as mais variadas áreas do conhecimento, a moda, apoiada 

nessas múltiplas faces que a compõem, tem construído suas formulações e ideias próprias, 

produzido inovações tecnológicas, tem levantado seus questionamentos inerentes a ela mesma 

e, na busca de respostas, tem se reconfigurado enquanto categoria de estudo, se aglutinando 

cada vez mais às questões históricas, antropológicas, comportamentais, culturais, sustentáveis, 

de inclusão e responsabilidade social, dentre outras. 

O estabelecimento da moda enquanto área do conhecimento seria mais que uma 

“demarcação de território próprio”, pois demarcar pode ser entendido como delimitar, criar os 

limites, fixar. Não, a intenção que está na base da proposta não é delimitar ou criar fronteiras. 

A finalidade é definir a moda como campo do saber, possibilitando o seu devido valor 

epistemológico e intercultural. Eliminar barreiras e expandir seu reconhecimento enquanto 
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saber científico, se desvincular do senso comum, que considera a moda como tema de um 

debate superficial, para uma análise crítica e uma abordagem mais complexa de seus objetos 

de estudo. 

As barreiras em torno de pesquisa se apresentam, sobretudo, pela escassez de ofertas 

de pós-graduações stricto sensu voltadas para a moda. Diante desta dificuldade, os 

pesquisadores de moda têm tentado se encaixar nos estudos de outras áreas do conhecimento, 

o que, muitas vezes, acaba por gerar os limites de até onde se pode adentrar à moda, tendo que 

balizar as discussões pelos referenciais destas áreas. Apesar das limitações, pode-se 

considerar que as produções e pesquisas acadêmicas sobre moda no Brasil têm-se tornado 

uma demanda crescente, revelando amadurecimento e aprofundamento em seus debates e 

produções bibliográficas. 

Pretende-se, portanto, deixar em aberto as discussões acerca das políticas 

educacionais em torno da moda, almejando uma reflexão sobre esta categoria de estudos e, 

consequentemente, contribuir para sua afirmação e legitimação enquanto campo do saber e 

área do conhecimento pelos órgãos de fomento à pesquisa, acreditando que isto possibilitará o 

aumento de pesquisas e produções científicas em torno desta área, onde ainda há muito a ser 

aprofundado e revelado, ampliando os seus horizontes epistemológicos, culturais e 

antropológicos. 

A proposta que fazemos a partir do conceito de interculturalidade, fundamentada nas 

propostas teóricas de Catherine Walsh, é, do nosso ponto de vista, o início de reflexões e 

discussões sobre a possibilidade de descolonização da moda na sua dimensão hegemônica e a 

promoção do diálogo entre as diversas culturas que se exprimem, também, por intermédio de 

códigos simbólicos diversos, entre os quais a moda. Pensar a moda como uma importante 

dimensão da cultura e como mediadora do diálogo intercultural é atribuir-lhe um outro 

estatuto, diferente daquele que ela possui. A moda que aproxima culturas, expressão 

simbólica da diversidade, produto e produtora de cultura e de conhecimento. Afinal, um 

estatuto que lhe confere outra dignidade e a aproxima e distingue, pela sua especificidade, dos 

outros ramos do saber. 
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2º CAPÌTULO: PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
 

Este capítulo trata da metodologia de pesquisa utilizada para o alcance dos objetivos 

propostos neste trabalho. Para tanto, divide-se em cinco partes: a primeira procura classificar 

o tipo de pesquisa, a partir das definições clássicas apresentadas pelos principais autores da 

área, a segunda busca detalhar os instrumentos e procedimentos da pesquisa, a terceira parte 

visa caracterizar os sujeitos da pesquisa, enquanto a quarta parte apresenta o locus da pesquisa 

e, por fim, a última parte explana as técnicas de análise de dados empregadas. 

 
1. Tipo de pesquisa 

 
 

O presente estudo tinha como objetivo inicial analisar o ensino superior de moda de 

todas as instituições do estado do Piauí, analisando documentos e as concepções dos 

professores de moda sobre as dimensões culturais e epistemológica da moda. No entanto,  

após a qualificação deste trabalho, na realização da etapa da aplicação do questionário, entre 

as quatro instituições que ofertam o curso, não obtivemos respostas suficientes dos 

professores de duas instituições, a UNINOVAFAPI e a UFPI. Na primeira, nenhum professor 

enviou resposta, na segunda, recebemos resposta de apenas um, mesmo após prazos 

ampliados e múltiplas solicitações. Por este motivo, esta pesquisa se restringirá aos Institutos 

Federais do Piauí, abordando os dois campi que ofertam o curso: Campus Teresina Zona Sul e 

Campus Piripiri, dos quais obtivemos número significativo de respostas. 

Fizemos uma análise dos documentos que norteiam a educação tecnológica no Brasil, 

como o Parecer CNE/CP nº029/2002, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais no Nível 

de Tecnólogo e o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, elaborado pelo 

Ministério da Educação; analisamos também o projeto pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda do IFPI e, também, a visão dos professores sobre a moda, em 

sua dimensão cultural e epistemológica, e suas concepções acerca do ensino de moda na 

perspectiva crítica/formativa. 

Quanto aos propósitos ou objetivos, pode-se classificar este estudo como exploratório 

e descritivo-compreensivo. Segundo Gil (2008, p.27), pesquisas exploratórias 

 

 
 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 
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especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

 

 
 

Gil (2008, p. 28) aponta que a pesquisa descritiva busca a opinião ou crença de uma 

determinada população. Para o autor, as pesquisas deste tipo têm como principal objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno. Gil explica que há 

pesquisas que, embora classificadas como descritivas se aproximam das exploratórias, a partir 

de seus objetivos, servindo para proporcionar uma nova visão do problema, 

 

 
 

as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. (GIL, 2008, p. 28) 

 

 
 

Dentro da perspectiva descritiva, tomaremos uma abordagem compreensiva, a partir 

do conceito de compreensão de Dilthey. Franco (2012, p.20) ao comentar a obra Ideias sobre 

uma psicologia descritiva e analítica de Dilthey, datada de 1894, sintetiza o pensamento do 

hermenêuta explicando que 

 

 
 

nas ciências humanas, o que temos é uma compreensão do humano e não 

uma explicação como nas ciências naturais. Sua abordagem recusa toda 

visão meramente intelectual do humano que, para ele, é emoção, pensamento 

e vontade como em Kant. 

 

 
 

Franco (2012) afirma que Dilthey faz uma oposição forte entre explicação e 

compreensão, sendo a primeira o tipo de pesquisa aplicada aos fatos e leis das ciências 

naturais, e a segunda, por sua vez, destaca que não pode haver ciências humanas e sociais sem 

a valorização da peculiaridade dos estudos humanos e suas subjetividades. Considera o autor 

que as subjetividades dos sujeitos não se explicam, mas compreendem-se. Neste sentido, as 

respostas às perguntas abertas serão sujeitas a uma análise e interpretação tendo em vista a 

compreensão das concepções dos sujeitos acerca da moda como dimensão importante da 

cultura e como produtora de conhecimento, como epistemologia. 
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Assim, o referido estudo apresenta-se como exploratório e descritivo-compreensivo, 

também é considerado como tal por se utilizar de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário que, nesta pesquisa, será composto por questões abertas e fechadas 

para explorar, descrever e compreender constatações e concepções acerca do processo de 

ensino de moda no estado do Piauí, em instituições de ensino superior, especificamente do 

Instituto Federal do Piauí. 

Consideramos ser um estudo exploratório dado que os estudos sobre a moda se 

apresentam ainda em um número pequeno se comparado à outras áreas de conhecimento, 

portanto, há muito o que investigar, como é o caso desta pesquisa, que tem como foco a 

educação superior de moda no Piauí. É ainda exploratório por constituir uma primeira 

abordagem a este objeto de pesquisa e poder ser um fundamento, quer no referencial teórico 

utilizado, na utilização e discussão de conceitos, quer na abordagem metodológica, para 

outros estudos subsequentes que pretendemos levar a cabo ou para outras pesquisas. 

Pensamos ser de grande relevância a pesquisa em curso, como colaboração para que o 

fenômeno moda deixe de ser considerado superficial e possa adquirir um estatuto e dignidade 

epistemológicos como outros domínios do conhecimento. Muitas pesquisas na área de moda 

se mostram, sobretudo, na sua dimensão do design, ou mercadológica, ou midiática ou trazem 

abordagens mais tecnicistas. O que pretendemos neste estudo, não desvalorizando as 

dimensões anteriormente citadas, é empreender uma maior expressão acadêmica na dimensão 

cultural e epistemológica da moda, considerando-a uma grande expressão da cultura e 

produtora de conhecimento, e contribuir para uma educação mais crítica, possibilitando 

alunos egressos como profissionais e seres humanos questionadores, críticos e inovadores nas 

diferentes teorias e práticas que compreende a moda. É esse também o nosso compromisso 

político e epistemológico como pesquisadora. 

Em se tratando da classificação quanto à abordagem do problema, pode-se afirmar 

que a pesquisa pode ser classificada como quantitativa e qualitativa. Visto que se utilizará de 

técnicas quantitativas e análise de conteúdo, considerando a expressão de subjetividades, 

concepções e visão de mundo em relação com os contextos e os lugares de enunciação dos 

discursos, por meio da interpretação da pesquisadora. 

Para Godoy (1995), em um estudo quantitativo o pesquisador preocupa-se com a 

medição objetiva e a quantificação dos resultados, por isto estabelece um plano com hipóteses 

e variáveis operacionalmente definidas, evitando distorções na análise e interpretação dos 

dados. Desta forma, garante uma margem de segurança em relação às conclusões obtidas. Já a 

pesquisa qualitativa, para o autor, parte de questões ou focos amplos, que vão se delineando à 
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medida que o estudo progride, este tipo de pesquisa não busca necessariamente números, 

estatísticas ou medir os eventos estudados. A pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, 

p.58), 

 

 
 

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

 
 

Portanto, a classificação quali-quanti deste trabalho, associa análise quantitativa à 

investigação dos significados das percepções humanas, privilegiando a melhor compreensão 

do tema a ser estudado facilitando, assim, a interpretação dos dados obtidos. 

 
2 Instrumentos e procedimentos da pesquisa 

 
 

Neste estudo, utilizaremos como instrumento metodológico o questionário, de acordo 

com o modelo Likert, composto em sua maioria por questões fechadas de resposta objetiva e, 

em menor número, por questões abertas de caráter subjetivo. Esta pesquisa pretende analisar 

as concepções dos professores de moda sobre o ensino desta área nos dois campi que possuem 

a graduação de Design de Moda no Instituto Federal do Piauí e suas perspectivas sobre as 

dimensões cultural e epistemológica da própria moda. 

Partimos do pressuposto de que a moda constitui uma importante dimensão da cultura 

e uma epistemologia, ou seja, pode constituir-se como um campo produtor de conhecimento, 

com referenciais teóricos próprios, com conceitos e com metodologias de abordagem  

empírica específicos e que, esta perspectiva cultural e epistemológica da moda deve estar 

presente em todo o processo formativo, juntamente com a perspectiva técnica, prática e 

tecnológica, pois a primeira possibilita a reflexão crítica sobre a segunda, no que diz respeito 

ao planejar, ao fazer, o desenvolver, o modelar, o construir, entre outros, e possibilita um 

olhar mais abrangente e complexo sobre todo o contexto que nos cerca, capazes de solucionar 

necessidades e desejos através de produtos que, por sua vez, são também o reflexo e a 

expressão da dinâmica do nosso espaço e tempo, com suas questões, seus anseios, seus 

mimetismos e suas insurgências. 
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Almejamos explorar, a partir deste instrumento metodológico, a percepção destes 

sujeitos em relação a esta área, identificando se suas visões privilegiam uma abordagem 

majoritariamente tecnicista e tecnológica ou se compreendem que a abordagem crítica e 

cultural deve permear todo o ensino, incluindo o prático e tecnológico. Acreditamos que os 

conhecimentos culturais, sociais, históricos e críticos devem ser transversais em todo o 

processo formativo, consideramos que a articulação desta abordagem crítica nas disciplinas de 

face prática e tecnológica é indispensável para preparar um bom profissional e um designer de 

moda consciente. 

Um profissional que acumule em seu currículo uma abordagem essencialmente técnica 

e tecnológica ao longo de sua experiência formativa apresentará mais limitações em seu 

campo de visão referentes às demandas, anseios e expressões sociais que são inseparáveis do 

planejamento de um produto e da renovação e recriação de técnicas, dos métodos, das 

tecnologias e formas de se comunicar simbolicamente através do vestuário, como linguagem 

para expressar a si mesmo ou a dinâmica social do presente, ou resgatar do passado ou refletir 

sobre o futuro, refazendo-se, reinventando-se e não apenas um reprodutor mecanicista das 

práticas aprendidas em sala de aula. 

No quesito da atuação profissional, acrescentamos ao item “tempo de atuação”, o 

critério relacionado ao tempo de docência na modalidade do ensino técnico na área de 

vestuário/moda, a fim de verificar se este fator influencia na percepção do docente. 

A partir dos resultados obtidos com o questionário, poderemos estabelecer uma noção 

de como se apresenta criticamente a visão docente que, por sua vez, vai conduzir as 

abordagens formativas dos discentes de moda no Piauí. 

Gil (2008, p.121) classifica o questionário como uma técnica de investigação 

“composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc”. A escolha deste 

recurso na metodologia desta pesquisa se deu devido a necessidade de abarcar uma amostra 

relativamente extensa, compreendendo todos os professores de moda do estado do Piauí, 

compondo um universo de aproximadamente 40 professores, pertencentes à quatro 

instituições de ensino superior de Moda neste estado. Todavia, a realidade impediu-nos de 

fazer o estudo que previamente estava previsto. 

Para o autor, elaborar um questionário consiste, em suma, em traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas. Gil (2008, p.121) explica que 
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(...) as respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos 

para descrever as características da população pesquisada ou testar as 

hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa. Assim, 

a construção de um questionário precisa ser reconhecida como um 

procedimento técnico cuja elaboração requer uma série de cuidados, tais 

como: constatação de sua eficácia para verificação dos objetivos; 

determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação 

das questões; construção das alternativas; apresentação do questionário e 

pré-teste do questionário. 

 

 

 
Avaliamos que esta técnica de investigação nos levará a uma melhor obtenção dos 

resultados, visto que nos possibilita atingir um maior número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas em áreas geográficas diversas, como é o caso desta pesquisa, que abrange dois 

municípios: Teresina e Piripiri, com a facilidade de que o questionário pode ser enviado 

virtualmente ou por correio e “garante o anonimato das respostas [...] permite que as pessoas  

o respondam no momento em que julgarem mais conveniente; não expõe os pesquisados à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado” (GIL, 2008, p.122) 

No que diz respeito às questões, trabalharemos com questões abertas e fechadas. As 

questões fechadas proporcionam opções de múltipla escolha aos respondentes, são as mais 

comumente utilizadas neste tipo de instrumento, pois proporcionam maior uniformidade às 

respostas e podem ser mais facilmente processadas pelo pesquisador, possibilitando aos 

respondentes que escolham uma alternativa entre as que são apresentadas. Porém, neste tipo 

de questão, há que ser considerado o risco de não incluírem todas as alternativas relevantes. 

Por este motivo, com o objetivo de uma melhor obtenção de resultados, foram aplicadas 

quatro questões abertas no questionário, possibilitando analisar a subjetividade dos sujeitos da 

pesquisa, pois nas questões abertas “solicita-se aos respondentes para que ofereçam suas 

próprias respostas [...] oferecendo espaço para escrever a resposta. Este tipo de questão 

possibilita ampla liberdade de resposta” (GIL, 2008, p. 122). 

Para verificar a qualidade e para validar o questionário, no que diz respeito ao 

atendimento dos objetivos desta pesquisa, aplicamos o questionário como teste piloto a dez 

professores do universo da pesquisa, todos da graduação em Moda, Design e Estilismo na 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), o questionário piloto encontra-se no apêndice 2 deste 

texto. 
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Acrescentamos ao final do instrumento metodológico um item de avaliação do 

questionário, com quatro questões subjetivas sobre o tempo que demandou para respondê-lo, 

sobre a clareza das questões, sugestões e considerações sobre o questionário. 

Com os resultados obtidos, verificamos que todos levaram entre dez a quinze minutos 

para responder, 8 (oito) sujeitos relataram que os enunciados estavam claros e de fácil 

entendimento, 1 (um) achou de fácil compreensão mas que a questão de número 6 (seis) 

exigiu mais tempo de interpretação e 1 (um) respondeu que não entendeu a questão de número 

6 (seis). Diante disto, optamos por reformular o enunciado da questão seis, a fim de torná-lo 

mais claro, para solucionar esta dificuldade apresentada por 20% dos sujeitos do teste piloto. 

Interrogamos os sujeitos se gostariam de sugerir alguma questão que acreditassem ser 

pertinente ao questionário, 7 (sete) responderam “não”, 1(um) sugeriu que “questões 

referentes à tecnologias deveriam ser abordadas”, 1 (um) relatou “penso que esta discussão 

poderia ser mais aprofundada nas questões tecnológicas. Este campo da moda é mais dirigido 

ao campo profissional das engenharias produtivas” e 1 (um) sujeito reportou que “deveria 

conter questões sobre as qualificações dos professores que não possuem formação em moda”. 

Quando questionados sobre quais suas considerações gerais sobre o questionário, as 

respostas variaram entre: “fácil de ser respondido, com objetivo claro e de fácil 

entendimento”, “pertinente para o objetivo da pesquisa”, “importante questionamento sobre o 

curso de moda e os docentes”, “gostei por deixar claro a moda como área do saber científico”, 

“bom questionário com questões bem distribuídas”, “satisfatório”, “foi um bom 

questionamento para repensar o papel e posição da moda na sociedade cultural, além de 

entender e repensar o currículo na área” e “acredito que as perguntas atenderão o objeto de 

estudo sobre concepções da moda, porém, teve um maior foco no aspectos culturais, os quais 

deveriam estar no objeto da pesquisa”. 

Analisando estas respostas, consideramos pertinente reformular alguns enunciados do 

questionário, no intuito de não ficar tendencioso para o aspecto cultural da moda, com o 

objetivo de não manipular os sujeitos da pesquisa a responder para atender as expectativas da 

pesquisadora – que percebe a dimensão cultural, crítica e epistemológica como transversal à 

todo o ensino da moda – e sim a sua própria perspectiva, de forma que encontre espaço para 

esboçar a sua real visão sobre a moda, seja esta mais técnica ou tecnológica ou não, e nos 

conceda suas respostas o mais fiel possível sobre a sua concepção sobre a moda, com a 

finalidade de alcançar resultados satisfatórios nesta pesquisa. Com a aplicação do teste piloto, 

consideramos validado o questionário de modo a poder ser aplicado a todos os sujeitos. O 

questionário reformulado está no apêndice 3. 
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3 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
 

Temos como objetivo analisar as concepções dos professores, que lecionam moda, 

sobre o ensino superior desta área no Instituto Federal do Piauí, nas suas dimensões cultural e 

epistemológica. Almejando alcançar os resultados mais reais e precisos possíveis, definimos 

que o universo desta pesquisa compreenderia apenas os professores que ministram disciplinas 

relacionadas à moda no curso superior de Design de Moda dos Institutos Federais do Piauí, 

Campus Teresina Zona Sul e Campus Piripiri. Portanto, não incluímos os professores que 

ministram aulas no curso na dimensão administrativa presente no currículo, em disciplinas 

como Empreendedorismo, Gestão de Custos, entre outras, pois possuem sua formação na área 

da Administração; também não participaram desta pesquisa os professores que ministram aula 

nas disciplinas de nivelamento: matemática, produção textual e informática básica, pois suas 

disciplinas e formações também não fazem parte do foco deste estudo. 

Os sujeitos da pesquisa, inicialmente, eram aproximadamente 40, somando todos os 

professores de moda na modalidade presencial das graduações de Moda do estado do Piauí. 

Após a dificuldade relacionada à não obtenção de respostas de grande parte destes sujeitos, 

fato que motivou a decisão em estudar apenas os Institutos Federais do Piauí, passamos a 

trabalhar com um número total de 17 sujeitos. 

O universo desta pesquisa constitui-se por 17 professoras, todas mulheres, 10 no 

Campus Piripiri e 7 no Campus Teresina Zona Sul, que ministram as disciplinas da área de 

moda do curso. Em se tratando de uma instituição pública, o universo compreende tanto 

professoras efetivas, em atividade e afastadas para qualificação e licença maternidade, quanto 

professoras temporárias (substitutas). 

A partir da análise das respostas fornecidas por estes sujeitos, juntamente com a 

análise de alguns documentos nacionais que norteiam a organização dessa graduação, além do 

documento institucional que é o Projeto Político Pedagógico do curso superior de Tecnologia 

em Design de Moda, o mesmo para os dois campi, extraímos dados que possibilitam conhecer 

melhor as concepções sobre a moda que permeiam o ensino desta área no Instituto Federal do 

Piauí. 

 
4 Locus da Pesquisa 

 
 

O locus da pesquisa é composto pelos dois campi que ofertam o ensino superior de 

Design de Moda no Instituto Federal do Piauí – IFPI. 
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O IFPI – Campus Piripiri foi a terceira instituição do Piauí a ofertar graduação de 

moda e a primeira a ofertar este curso na cidade de Piripiri. O Instituto Federal do Piauí  

possui 108 anos, fundado no ano de 1909, como CEFET, onde hoje funciona o Campus 

Central em Teresina. O campus de Piripiri iniciou suas atividades no ano de 2010, atualmente 

possui três cursos superiores, um deles é o Tecnólogo em Design de Moda, que iniciou suas 

atividades em 2016, possui um quadro de 11 (onze) professoras e 54 (cinquenta e quatro) 

alunos. 

O IFPI – Campus Teresina Zona Sul, implantou o curso Tecnólogo em Design de 

Moda no ano de 2017, possui 3 (três) cursos superiores no total, está na sua primeira turma de 

Design de Moda, com um total de 30 alunos, o corpo docente é composto por 7 (sete) 

professoras. 

Desta forma, um dos cursos está em um campus localizado na capital do estado, 

Teresina, onde se concentram as maiores quantidades de indústrias de moda do Piauí, um 

número de aproximadamente 1147 industrias, desde micro negócios, como ateliês, às fabricas 

de grande porte. O outro curso é ofertado no interior do estado, no município de Piripiri, que é 

considerado um polo de confecção de moda íntima, com cerca de trinta industrias de pequeno 

e médio porte. 

No próximo subcapítulo apresentaremos as técnicas de análises de dados que serão 

utilizadas na metodologia desta pesquisa 

 
5 Técnica de análise de dados 

 
 

Como técnica de análise de dados, utilizamos uma análise mista. Para as questões 

fechadas fizemos análise quantitativa, não estatística devido ao fato de considerarmos 

insuficiente o número de sujeitos para elaborar resultados estatísticos. Utilizamos, assim, 

números absolutos e tiramos ilações a partir deles. Apresentamos os dados coletados em 

tabelas e tentamos estabelecer algumas correlações entre variáveis, por exemplo: relações das 

respostas em função dos níveis etários; em função da formação acadêmica, experiência 

profissional, entre outras variáveis que pudessem ser verificadas durante a análise dos dados. 

Entretanto, à medida que fomos avançando na análise dos dados, percebemos que as variáveis 

como idade, formação e experiência não formavam grupos de representatividade. 

Para as respostas abertas fizemos análise de conteúdo em função das categorias que 

selecionamos. A análise de conteúdo, utilizando a perspectiva teórica de Laurence Bardin 

(1977) permitiu-nos uma análise qualitativa tendo em vista a interpretação do discurso dos 
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sujeitos, como expressão das suas subjetividades e possibilitou-nos compreender o sentido do 

seu discurso, as suas concepções acerca da moda, desta como dimensão cultural e como 

produtora do conhecimento. 

A análise de conteúdo, para a autora, “aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição de 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p.38). A autora, que é professora de psicologia, 

explica que aparentemente a linguística e a análise de conteúdo têm o mesmo objeto: a 

linguagem, mas possuem objetivos diferentes: 

 

 
 

A linguística estabelece o manual do jogo da língua, a análise de conteúdo tenta 

compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento determinado, com o 

contribucto das partes observáveis. Contrariamente à linguística, que apenas se 

ocupa das formas e da sua distribuição, a análise de conteúdo toma em consideração 

as significações (o conteúdo). (BARDIN, 1977, p.43-44) 

 

 

 
Para Bardin (1977), a análise de discurso trata com a palavra, a “prática da língua por 

emissores identificáveis”, já a linguística “não procura saber o que significa uma parte, antes 

tentando descrever quais as regras que tornam possível qualquer parte”. 

Dado que consideramos que as respostas não foram muito extensas, analisamos o 

discurso na totalidade, considerando essas unidades discursivas (unidades de contexto) como 

unidades de significação. Também apresentamos os dados coletados em tabelas de modo a 

podermos, para cada uma das categorias de análise, interpretar o sentido do discurso dos 

sujeitos de pesquisa de modo a que possa contribuir para respondermos à questão de pesquisa 

que enunciamos previamente, tal como atingir o objetivo geral da pesquisa. 
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3º CAPÍTULO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 
 

No terceiro capítulo fazemos a análise dos dados coletados a partir dos documentos 

oficiais, do questionário semiestruturado do qual fizemos uma análise quantitativa das 

respostas correspondentes às perguntas fechadas e análise de conteúdo das respostas às 

questões abertas. Fizemos, também, o cruzamento dos dados (qualitativos e quantitativos) de 

modo a conferir maior profundidade e rigor à análise, por um lado e, por outro, responder à 

questão de pesquisa formulada no início. Procuramos, também, estabelecer um diálogo entre 

os dados empíricos e a fundamentação teórica. 

 
1 Análise de Dados Documentais: 

 
 

Existem três modalidades de curso superior no Brasil: bacharelado, licenciatura e 

tecnólogo. O curso ofertado pelo Instituto Federal do Piauí que estudamos neste trabalho, o 

curso superior de tecnologia em Design de Moda, pertence à modalidade tecnóloga. 

O parecer CNE/CP nº 29/2002, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais no 

Nível de Tecnólogo explica que “o curso superior de tecnologia é essencialmente um curso de 

graduação, com características diferenciadas, de acordo com o respectivo perfil profissional 

de conclusão” (p, 04) e esclarece que “sendo cursos de graduação, os cursos superiores de 

tecnologia devem ser estruturados à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais, a serem 

aprovadas pelo CNE e homologadas pelo MEC” (p.04), as mesmas que regulam os cursos de 

bacharelado e licenciatura. 

O parecer aponta ainda que: 

 
 

o Artigo 10 do Decreto nº 2.208/97 define que “os cursos de nível superior, 

correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser 

estruturados para atender aos diversos setores da economia, abrangendo 

áreas especializadas, e conferirão diploma de Tecnólogo”. Ainda que trate 

apenas dos cursos correspondentes ao nível tecnológico, insere-os 

definitivamente no nível superior da educação, como cursos de graduação e 

de pós-graduação, isto é, para além dos cursos de extensão e dos cursos 

seqüenciais por campos específicos do saber (Parecer CNE/CP nº 29/2002, 

p.21 , disponível em 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_super 

ior_parecer292002.pdf acesso em 24/02/2018) 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_super
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Este trecho, retirado do parecer, elucida as dúvidas que comumente surgem em torno 

do curso tecnólogo, no que diz respeito a tratar-se de um curso superior ou técnico/sequencial, 

explanando que a modalidade se define como um curso de nível superior em educação, tanto 

no nível da graduação da pós-graduação. 

O texto do parecer do CNE/CP nº 29/2002 aborda que a formação de nível tecnológico 

deve ir mais além que a técnica específica, mas se justifica de forma questionável: 

 

A nova educação profissional, especialmente a de nível tecnológico, requer 

muito mais que a formação técnica específica para um determinado fazer. 

Ela requer, além do domínio operacional de uma determinada técnica de 

trabalho, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do 

saber tecnológico e do conhecimento que dá forma ao saber técnico e ao ato 

de fazer, com a valorização da cultura do trabalho e com a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões profissionais e ao monitoramento 

dos seus próprios desempenhos profissionais, em busca do belo e da 

perfeição (Parecer CNE/CP nº29/2002, p.19) 

 
 

Observa-se que o documento utiliza as expressões apreensão do saber tecnológico e 

conhecimento que dá forma ao saber técnico e ao ato de fazer, além de referir-se à cultura do 

trabalho, não à cultura de fato e, ainda, atribui à esta formação a busca do belo e da 

perfeição. O documento também explicita que as graduações tecnológicas têm objetivos 

voltados para a demanda especializada de setores da economia: 

 

Afinal, os objetivos definidos para a Educação Tecnológica pelo Decreto 

Federal nº 2.208/97, para “atender aos diversos setores da economia, 

abrangendo áreas especializadas”, são os mesmos definidos pelo Inciso II do 

Artigo 43 da LDB para a Educação Superior, em termos de “formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para inserção em 

setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (p.22) 

 
 

Ao tempo em que cita os conhecimentos científicos – que podemos interpretar como 

uma base teórica de conhecimentos - ao atribuir à formação de nível superior tecnóloga 

“[...]foco no domínio e na aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas 

específicas de conhecimento relacionado a uma ou mais áreas profissionais” (p.23), o parecer 

aponta, entre os referenciais que caracterizam a formação do tecnólogo, o critério densidade, 

para apontar o aspecto mais denso neste tipo de formação em comparação à formação do 

bacharel: 
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Entre os referenciais para caracterização de tecnólogo e a correspondente 

formação em determinada área podem ser destacados os seguintes: [...] 

densidade: a formação do tecnólogo é, obviamente, mais densa em 

tecnologia. Não significa que não deva ter conhecimento científico. O seu 

foco deve ser o da tecnologia, diretamente ligada à produção e gestão de 

bens e serviços. A formação do bacharel, por seu turno, é mais centrada na 

ciência, embora sem exclusão da tecnologia. Trata-se, de fato, de uma 

questão de densidade e de foco na organização do currículo. (p.29) 

 
 

Este trecho afirma que a formação do tecnólogo é, obviamente, mais densa em 

tecnologia. Porém, é necessário refletir sobre a importância da dimensão teórico, crítica, 

compreendendo a dimensão cultural, que é base para a produção e inovação tecnológica, 

tendo em vista que as novas tecnologias surgem a partir de lacunas observadas nas demandas 

sociais, trazendo solução aos problemas do cotidiano, como por exemplo: o controle remoto 

para televisão, ventiladores, portões e diversos outros itens, oferecem solução ao problema do 

deslocamento necessário para ligar ou manusear estes aparatos, proporcionando mais conforto 

e praticidade; a telefonia móvel, ou celulares, solucionou a questão da comunicação fora de 

um ponto fixo de telefone; assim como os smartphones que trazem aplicativos diversos, com 

inúmeras soluções, desde correio de e-mail, banco, jornais, livros, softwares para diversas 

profissões, entre outros, num compacto aparelho que pesa alguns gramas e cabe no bolso. 

E na moda? Sim, podemos citar várias inovações que trouxeram soluções às demandas 

do cotidiano. A peça bifurcada – a calça – surgiu com o intuito de dar mais praticidade e 

funcionalidade, solucionando o problema em torno da mobilidade dos homens, além do 

caráter de distinção entre os sexos feminino e masculino, visto que anteriormente ambos 

utilizavam túnicas. 

A invenção de fibras têxteis sintéticas, para roupas adequadas ao frio, à prática de 

esportes, com propriedades de transporte de calor, ou regulação de temperatura corporal, ou 

proteção contra raios solares, etc. Roupas projetadas para o desenvolvimento de certas 

atividades laborais, com reforços em pontos estratégicos, bolsos, passadores e engates para 

aparelhos que precisam se fixar à roupa; mangas, cavas, decotes, comprimentos e recortes que 

são planejados para atender a mobilidade da atividade; ou cores e materiais fundamentais na 

vestimenta para a visibilidade diurna e noturna, como alguém que trabalha numa pista de 

aeroportos e precisa de vestes que lhe chame a atenção. 

Até situações do cotidiano, como roupas e acessórios que te proporcionem conforto, 

vestimentas para cerimônias específicas, artigos do vestuário que refletem os seus gostos 

enquanto indivíduo e te permitam se sentir bem, elevam sua autoestima, te dão sensações 
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psicológicas e te conectam à tua subjetividade, expressando visualmente a sua personalidade 

ou mensagens que você almeja expressar ao entorno através do que veste, como: sou bem 

sucedido, sou sexy, sou roqueiro, sou forte, sou naturalista ou sou ousado entre tantas outras 

possibilidades de mensagens. Mesmo que você pense: “mas eu sou alguém discreto, não 

quero expressar nada através da minha roupa”. Ok, aí você veste roupas básicas, cores 

sóbrias, poucos ou nenhum detalhe. E então? Pois é, sua roupa vai repassar essa mensagem, a 

da discrição. 

Vemos, portanto, o quanto o fator humano influencia no surgimento de novas 

tecnologias. Desde o comportamento, a dinâmica social na qual vive, as significações que a 

cultura dá ao nosso entorno, os hábitos, os gostos, entre outros tantos aspectos subjetivos que 

geram as demandas tecnológicas. Mas como produzir bens de consumo e tecnologias sem 

estudar o ser-humano? 

Verifica-se que o Parecer CNE/CP nº 29/2002 que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais no Nível de Tecnólogo, possui uma visão demasiadamente técnica sobre a 

atividade tecnológica. O documento parece esquecer que a educação profissional de nível 

superior se trata do processo formativo de um sujeito na sua profissão, na qual o indivíduo 

deve estar apto à pensar para fazer, e não a apenas fazer, pois isto é reproduzir. O 

desenvolvimento tecnológico, que gera bens de consumo e está diretamente ligado ao 

desenvolvimento econômico do país, como o próprio parecer explica nos objetivos dos cursos 

tecnólogos, necessita de frequentes inovações tecnológicas e não de reproduções 

tecnológicas. 

Por este motivo, esse processo formativo necessita ser amplo na estruturação de 

conhecimentos humanos, não deve ser um processo de apreensão de saberes como o 

documento cita, mas um processo de construção de saberes. Esta construção se realiza por 

meio da interpretação, compreensão, debates e reflexões a partir dos conhecimentos já 

produzidos e, esse exercício construtivo, possibilita o levantamento de novas hipóteses, a 

sistematização de novas ideias, a edificação e produção de novos conhecimentos e, por 

conseguinte, novas tecnologias. 

O Ministério da Educação possui um documento chamado Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia. Sua última atualização foi em 2016, estão disponíveis 

online duas edições do catálogo, de 2010 e de 2016, no portal do MEC. Segundo o ministério, 

este documento é 
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um guia de informações sobre o perfil de competências do tecnólogo. Ele 

apresenta a carga horária mínima e a infraestrutura recomendada para cada 

curso. Referência para estudantes, educadores, instituições de ensino 

tecnológico e público em geral, serve de base também para o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e para os processos de 

regulação e supervisão da educação tecnológica. (Ministério da Educação, 

disponível em: http://portal.mec.gov.br/catalogo-nacional-dos-cursos- 

superiores-de-tecnologia- , acesso em 10/02/2018) 

 
 

Neste documento, na versão atualizada em 2016, é possível verificar, na página 103, 

breves especificações referentes ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, as 

quais devem ser contempladas no projeto político pedagógico do curso. 

Analisando o catálogo, observamos que o curso se encontra categorizado dentro do 

Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design, tanto na edição de 2010, a qual norteou o 

projeto pedagógico do curso de Moda do IFPI, quanto na edição de 2016. 

O documento de 2010 é ligeiramente mais resumido, apresenta apenas as atribuições 

da profissão, a carga horária mínima que deve ter o curso e a infraestrutura mínima requerida. 

Na edição de 2016, que é posterior ao projeto pedagógico do curso de Moda do IFPI, são 

apresentados também o campo de atuação, ocupações associadas e possibilidades de 

prosseguimento de estudos na pós-graduação. 

No catálogo de 2010, a descrição atribuída ao curso é a seguinte: 

 

 
o tecnólogo em Design de Moda elabora e gerencia projetos para a indústria 

de confecção do vestuário, considerando fatores estéticos, simbólicos, 

ergonômicos e produtivos. A pesquisa de tendências de comportamento, 

cores, formas, texturas e acabamentos; o estilismo em moda; o 

desenvolvimento de produtos de moda aplicando visão histórica, sociológica 

e prospectiva; a elaboração de portfólios e dossiês; a representação gráfica 

de suas criações; a elaboração de protótipos e modelos, além da análise de 

viabilidade técnica do projeto, são algumas das atividades deste profissional. 

(Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 2010, p.86, 

disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download& 

alias=7237-catalogo-nacioanl-cursos-superiores-tecnologia- 

2010&category_slug=dezembro-2010-pdf&Itemid=30192 ) 

 

 

Na edição atual, do ano de 2016, o catálogo traz essa descrição sob o título ‘Perfil 

Profissional de Conclusão’, apresentando o que é esperado de um concludente do curso: 

 

cria e desenvolve produtos para a indústria da moda. Analisa e aplica fatores 

estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e produtivos. Realiza 

pesquisa de moda. Planeja, gerencia e articula coleções de moda com 

http://portal.mec.gov.br/catalogo-nacional-dos-cursos-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download
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processos de fabricação, matérias-primas e viabilidade técnica e sustentável. 

Elabora protótipos, modelos, croquis, fichas técnicas e portfólios com uso de 

técnicas diferenciadas de expressão gráfica. Avalia e emite parecer técnico 

em sua área de formação. (Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, 2016, p. 103, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download& 

alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016- 

pdf&Itemid=30192 ) 

 

 

Nota-se que o fator sociocultural foi acrescentado ao texto do Catálogo Nacional na 

edição de 2016, não estando presente na descrição do curso na edição de 2010. Nesta, há 

apenas uma breve menção à categoria, ao citar “o desenvolvimento de produtos de moda 

aplicando visão histórica, sociológica e prospectiva” (Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, 2010, p.86), abordando apenas a temática social, não a cultural. 

Pode-se perceber que, mesmo o curso estando incluído no eixo tecnológico de Produção 

Cultural e Design, o termo cultura não aparece em nenhuma parte do texto do catálogo de 

2010. 

Em análise ao documento Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda – 

Projeto Pedagógico (2014) do Instituto Federal do Piauí, que se trata do projeto pedagógico 

comum ao curso de Moda dos dois campi, onde este teve como referência a edição de 2010 do 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, observamos que o documento 

apresenta como objetivo geral do curso: 

 
 

formar Designers de Moda com capacidade prática, crítica e criativa para 

elaborar e gerenciar projetos para os mais diversos setores do campo da 

moda, considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e produtivos, 

bem como, formar profissionais-cidadãos empreendedores, com 

conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis, comprometidos com o 

bem estar da coletividade e aptos à associar a teoria à prática. (Curso 

Superior em Tecnologia em Design de Moda - Projeto Pedagógico, 2014, 

p.32) 

 
 

Percebe-se que o projeto pedagógico está de acordo com as exigências do Catálogo 

Nacional de 2010, o qual estava em vigência em 2014, ano em que o projeto pedagógico do 

curso de Moda do IFPI foi elaborado. O objetivo geral deixa claro a necessidade da dimensão 

técnica, ao citar que pretende formar profissionais com conhecimentos técnicos, capazes de 

associar a teoria à prática. 

Fica evidente que a dimensão técnica se sobrepõe à dimensão crítica, humana e 

cultural desde o Parecer CNE/CP nº 29/2002, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download
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no Nível de Tecnólogo, ao Catálogo Nacional de 2010, até o objetivo geral do projeto 

pedagógico do curso de Moda do IFPI. Já o aspecto social, aparece apenas em um dos 

objetivos específicos: “pesquisar e planejar produtos e coleções de moda aplicando visão 

histórica, sociológica, antropológica e ergonômica” (Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Moda – Projeto Pedagógico, 2014, p.32). 

Apesar de não estar presente nos objetivos do curso, a dimensão cultural aparece no 

tópico ‘Perfil Profissional do Egresso e Área de Atuação’ do projeto pedagógico do curso 

superior de tecnologia em Design de Moda do IFPI: 

 
 

o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2014) orienta que 

o Tecnólogo em Design de Moda a ser formado, será o profissional 

capacitado para propor soluções criativas e inovadoras de projetos, 

utilizando conteúdos teóricos, técnicas e processos de criação de produtos de 

moda para atender à indústria de confecção do vestuário. O tecnólogo estará 

capacitado para atuar no setor produtivo da área de moda, com visão 

sistêmica relacionada ao mercado, materiais, pesquisa de tendências de 

comportamento, cores, formas, texturas e acabamentos, processos produtivos 

e novas  tecnologias,  preparado  para  conceber produtos de  moda  com 

base no entendimento e na interpretação dos aspectos culturais, 

socioambientais, antropológicos, econômicos, políticos, históricos, 

educacionais, estéticos, ergonômicos, inclusivos e éticos. Este profissional 

estará apto também para interagir com profissionais de outras áreas, atuando 

em equipes interdisciplinares na gestão do design ou elaboração e execução 

de pesquisas e projetos relacionados à moda. O profissional possuirá 

conhecimentos relativos à design de produto de moda, gerenciamento da 

produção, modelagem, tecnologias de confecção, elaboração de protótipos, 

qualidade, produtividade, arranjo físico de indústrias e de serviços 

terceirizados, custos, estratégias de marketing, elaboração de fichas técnicas 

e portfólios com uso de técnicas diferenciadas de expressão gráfica. Poderá 

realizar vistoria, perícia, avaliação, laudos e emitir parecer técnico em sua 

área de formação. (Curso Superior em Tecnologia em Design de Moda - 

Projeto Pedagógico, 2014, p.33) 

 
 

Observa-se, portanto, a divergência entre os objetivos do curso e os resultados que se 

almeja alcançar com o perfil do egresso. Pretende-se que este egresso seja capaz de interpretar 

aspectos culturais, socioambientais, antropológicos, econômicos, políticos, históricos, 

educacionais, estéticos, ergonômicos, inclusivos e éticos para conceber produtos de moda e 

novas tecnologias. Porém, muitos destes conhecimentos aí elencados não fazem parte dos 

aspectos que compõem os objetivos do curso nem estão contemplados nas ementas 

programáticas. 
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Analisaremos, brevemente, como se apresentam essas dimensões na Matriz Curricular 

do curso superior de Tecnologia em Design de Moda, retirada do projeto pedagógico do 

curso, que pode ser encontrada no anexo 1 deste trabalho. 

Não entraram na tabela as disciplinas: Metodologia Científica, TCC I e TCC II, tendo 

em vista que são comuns aos diversos cursos superiores; nem as disciplinas de nivelamento: 

matemática, informática básica e produção textual, que tem por objetivo amenizar 

dificuldades trazidas do ensino básico nessas áreas que são importantes para a compreensão 

das outras disciplinas do ensino superior; nem os Projetos Integradores. 

A tabela a seguir, divide-se em três dimensões: a dimensão técnica-tecnológica, a 

dimensão crítico-cultural e a dimensão administrativa. As duas primeiras dimensões, são 

ministradas pelos professores de Moda, que são sujeitos desta pesquisa; já na última 

dimensão, as disciplinas são ministradas por professores com formação na área da 

administração. 

 
TABELA 1- Disciplinas e cargas-horárias do curso de Tecnologia em Design de Moda 

 

DIMENSÃO TÉCNICA – 

TECNOLÓGICA 

DIMENSÃO CRÍTICO- 

CULTURAL 

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

(Ministradas por professores 

de Moda) 

(Ministradas por professores 

de Moda) 

(Ministradas por professores 

de Administração) 

Modelagem Plana (60h) Antropologia e Sociologia (30h) Marketing de Moda(30h) 

Modelagem Tridimensional 

(60h) 

Laboratório de Pesquisa e 

Criação (30h) 

Empreendedorismo (30h) 

Laboratório de Confecção I 

(30h) 

Fundamentos do Design (30h) Planejamento e Controle da 

Produção (30h) 

Desenho da Figura Humana 

(30h) 

História da Indumentária (30h) Gestão de custos 

(30h) 

Modelagem plana Feminina 

(60h) 

História da Arte (30h)  

Laboratório de Confecção II 

(60h) 

História da Moda (30h)  

Desenho técnico (30h) Planejamento de Coleção (30h)  

Modelagem plana Masculina e 

Infantil (60h) 

Produção de Moda (30h)  

Laboratório de Confecção III 

(60h) 

Ecodesign (30h)  

Informática aplicada à Moda 

(60h) 

  

Tecnologia Têxtil (30h)   

Modelagem Plana Avançada 

feminina (60h) 

  

Laboratório de Confecção IV 

(60h) 

  

Produção Gráfica I (30h)   

Desenho Técnico Avançado 

(30h) 
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Desenho de Moda (30h)   

Projeto de Coleção de Moda 

(30h) 

  

Atelier Experimental (60h)   

Modelagem Tridimensional 

Avançada(30h) 

  

Modelagem Informatizada 

(30h) 

  

Produção Gráfica II (30h)   

Desenvolvimento de Protótipo 

(90h) 
  

Produção de Portfólio Digital 

(60h) 
  

TOTAL: 

23 DISCIPLINAS 

1.080 HORAS 

9 DISCIPLINAS 

270 HORAS 

4 DISCIPLINAS 

120 HORAS 

Fonte: a autora 

 
 

Analisando os dados inseridos nesta tabela, percebemos que o número de disciplinas 

técnicas e tecnológicas é quase o dobro da soma das disciplinas das outras duas dimensões. 

Em relação à carga horária, a quantidade de horas de aula da dimensão técnica-tecnológica é 

quatro vezes maior que as horas da dimensão crítico-cultural. Portanto, verifica-se que, além 

dos objetivos do curso, as disciplinas e cargas-horárias são enfáticas na dimensão técnica- 

tecnológica, que supera em números desproporcionais a dimensão crítico-cultural. 

Como professora da área, podemos afirmar que as disciplinas técnicas-tecnológicas, 

por serem disciplinas práticas, demandam mais tempo em hora aula para a execução das 

atividades. O que chama a atenção aqui, no entanto, é o número insuficiente de disciplinas e 

horas aulas crítico-cultural, o que demonstra uma deficiência na exploração desta dimensão, a 

qual vai refletir diretamente na formação dos discentes desta graduação. 

Podemos perceber que o projeto pedagógico do curso segue os entendimentos dos 

documentos norteadores vigentes no ano em que foi concebido, estando de acordo com as 

demandas e orientações propostas pelo parecer nº 29/2002 do Conselho Nacional de  

Educação e pelo Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia do Ministério da Educação e, 

fica evidente que o curso superior de tecnologia em Design de Moda do IFPI se constitui 

majoritariamente pela dimensão técnica e tecnológica, pouco atendendo a dimensão cultural 

na formação do discente. 

Levando em consideração tudo o que foi discutido neste trabalho, podemos observar 

que a dimensão cultural se faz tão necessária no estudo da moda quanto a dimensão técnica e 

tecnológica, tanto que na edição atualizada, em 2016, do Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia ela foi acrescentada. Defendemos que uma graduação em design de 
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moda deve trabalhar em equilíbrio ambas as dimensões. A dimensão cultural possibilita ao 

discente uma compreensão de toda a estrutura na qual as técnicas e tecnologias são 

concebidas e executadas; através da cultura percebe-se o meio no qual se está inserido, as 

demandas e problemáticas deste meio e quais as possibilidades de produções técnicas e 

inovações tecnológicas que atenderão aos anseios da sociedade. O egresso precisará de, no 

mundo do trabalho, partir destes quadros que a dimensão cultural proporciona para solucionar 

e conceber produtos, utilizando as técnicas e tecnologias do design. 

Para compreender mais sobre como estas dimensões são abordadas ao longo do curso, 

estudamos também os professores de moda do IFPI, agentes cruciais na formação destes 

discentes. Com a intenção de conhecê-los em faixa etária, formação, tempo de atuação na 

docência de moda e suas concepções sobre a própria moda, utilizamos o questionário como 

instrumento para obtenção destes dados. 

 
2 Análise quantitativa dos dados do questionário 

 
 

O questionário, instrumento metodológico aplicado nesta pesquisa apresenta oito 

questões objetivas. Dessas questões faremos análise quantitativa, não estatística. 

Consideramos que 17 sujeitos é um número reduzido e, por isso, demos preferência a 

trabalhar com números absolutos tirando ilações a partir deles. 

Do universo total desta pesquisa, com o número de 18 docentes que ministram aula de 

disciplinas de moda no curso superior de Tecnologia em Design de Moda do IFPI, 11 são do 

Campus Piripiri, dos quais 1 (uma) é a pesquisadora deste trabalho; então, entre o número de 

10 docentes solicitados a responder, obtivemos 8 respostas; e 7 destes 18 docentes, são do 

Campus Teresina Zona Sul. Entre estes, obtivemos 6 respostas. Totalizando o número de 14 

sujeitos participantes da pesquisa. 

Em uma busca prévia para delimitar o universo desta pesquisa, verificamos que o 

corpo docente que ministra as disciplinas de moda do Instituto Federal do Piauí, abrangendo 

os dois campi, é composto em sua totalidade por mulheres. 

De acordo com os resultados obtidos através das perguntas anteriores ao roteiro do 

questionário, presentes no apêndice 3, solicitadas aos sujeitos, a fim de conhecer melhor os 

participantes desta pesquisa, apuramos que todas são brasileiras e nordestinas, das quais, 9 

(nove) são do estado do Piauí, 2 (duas) do Pernambuco, 2 (duas) do Ceará e 1 (uma) 

paraibana. Em relação à formação acadêmica, 13 (treze) possuem graduação em Moda e 1 

(uma) possui graduação em Economia Doméstica. No nível de pós graduação: todas possuem 
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pós-graduação latu sensu (especialização); na pós graduação stricto sensu: 2 (duas) estão 

cursando Mestrado atualmente; 6 (seis) possuem Mestrado concluído, 1 (uma) destas está 

cursando Doutorado; nenhuma possui doutorado concluído. No que diz respeito à idade, 

percebemos que o perfil é maioritariamente jovem, 6 (seis) estão na faixa dos 20 aos 35 anos, 

6 (seis) estão na faixa dos 36 aos 45 anos, 1(uma) está entre 46 e 55 anos e 1 (uma) possui 

mais de 66 anos. Estes dados se encontram mais bem detalhados na tabela abaixo. 

Através da análise dos resultados, percebemos que a faixa etária e a formação, não são 

variáveis que formaram grupos de representatividade entre os temas abordados. Devido à 

observação de não influência destes fatores nas respostas concedidas e, sobretudo, com o 

intuito de preservar as identidades das participantes da pesquisa no anonimato, não 

relacionaremos, nesta tabela, os nomes fictícios adotados nesta pesquisa, tendo em vista que 

por meio dos dados nela apresentados, seria possível identificá-las. 

 
TABELA 2 - Faixa etária, formação e disciplinas do corpo docente de Moda do IFPI 

Faixa Etária Formação Disciplinas que ministra 

Docente 66 anos em diante Design de Moda / Licenciatura Plena em 

Matemática / Especialização em Oficinas 

Pedagógicas / Especialização em Gestão de 

Negócios da Moda / Mestre em 

Antropologia / Doutoranda em Educação 

Não respondeu o nome exato das 

disciplinas, apenas citou as áreas: 

Costura / Modelagem / História da 

Moda 

Docente 20 a 35 anos Design de Moda / Especialização em 

Docência da Educação Profissionalizante 

Modelagem Plana Avançada 

Feminina / Desenho Técnico 

Avançado 

Docente 36 a 45 anos Design de Moda / Direito / Especialização 

em Direito Civil e Processual / Gestão de 

Negócios da Moda / Mestranda em Design 

de Vestuário e Moda 

Informática Aplicada à Moda/ 

Fundamentos do Design 

Docente 20 a 35 anos Design de Moda / Comunicação Social / 

Especialização em Gestão do Design da 

Indústria da Moda / Mestre em Engenharia 

de Produção 

Produção Gráfica 

Docente 36 a 45 anos Estilismo e Moda / Especialização em 

Gestão de Negócios da Moda 

Tecnologia da Costura 2 / 

Laboratório de Confecção 2 

Docente 20 a 35 anos Estilismo em Moda / Especialização em 

Moda e Marketing / Mestre em Design 

Laboratório de Pesquisa e Criação 

Docente 36 a 45 anos Economia Doméstica / Especialização em 

Educação de Jovens e Adultos / Mestre em 

Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento 

Social 

Sociologia e Antropologia da Moda / 

Projeto Integrador I / Projeto 

Integrador II 

Docente 36 a 45 anos Design de Moda / Ciências Biológicas / 

Especialização em Genética e Evolução com 

ênfase em Docência Superior 

Modelagem Plana / Tecnologia da 

Confecção / Desenho Técnico 

Docente 20 a 35 anos Design de Moda / Especialização em 

Negócios e Stylist de Moda / Mestre em 

Engenharia de produção 

Modelagem Plana I / Modelagem 

Plana Feminina / Laboratório de 

Confecção I / Laboratório de 

Confecção IV 

Docente 36 a 45 anos Estilismo e Moda / Especialização em 

Ensino à Docência Superior 

Modelagem Tridimensional / 

Desenho da Figura Humana / 

Desenho Técnico / Desenho de 

Moda 
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Docente 

Docente 

 

Docente 
 

 

Docente 

Fonte: a autora 
 

 

O roteiro do questionário, em sua parte objetiva, trazia como opções de resposta a 

todas as perguntas as seguintes opções: concordo totalmente, concordo parcialmente, não 

tenho opinião formada, discordo totalmente e discordo parcialmente. A seguir, apresentamos 

as tabelas e análises das respostas das docentes a cada questão. 

 
TABELA 3 - Questão 1 – Categorias: Moda e Conhecimento; Dimensão epistemológica da 

Moda; 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 3 0 0 0 

Fonte: a autora 

 
 

A primeira questão trazia a seguinte afirmação: A moda é um saber produtor de 

conhecimentos. Pretendendo perceber se a moda é reconhecida como produtora de 

conhecimento entre as docentes. 

Os resultados mostraram que 11 entre as docentes concordam totalmente com esta 

afirmação, ou seja, estão de acordo com o que discutimos neste trabalho, quando afirmamos 

20 a 35 anos Design de Moda / Especialização em 

Docência da Educação Profissionalizante 

Modelagem Plana Avançada 

Feminina / Desenho Técnico 

Avançado 

20 a 35 anos Design de Moda / Direito / Especialização 

em Gestão de Negócios da Moda/ 

Mestranda em Artes, Patrimônio e 

Museologia 

História da Moda / Laboratório de 

Pesquisa e Criação 

Tecnologia Têxtil 

36 a 45 anos Design de Moda / Especialização em 

Negócios e Stylist de Moda/ Mestre em 

Gestão e Tecnologia em Educação a 

Distância 

Modelagem Plana Feminina 

46 a 55 anos Estilismo e Moda / Especialização em Arte 

Educação / Mestre em Educação 

Laboratório de Confecção I 
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que a moda é produtora de conhecimentos; as outras 3 docentes do nosso universo  de 

pesquisa concordam parcialmente com esta afirmação. 

Estas três docentes, ao concordarem parcialmente com a afirmação da questão, 

esboçam que não possuem convicção se a moda produz conhecimentos. Podemos analisar 

essa opinião por dois vieses, primeiro: o sentido que elas atribuem ao termo conhecimento 

está ligado aos saberes tradicionais e hegemônicos, onde a moda pode ser vista como um 

saber subalterno – termo que foi abordado e explicitado no referencial teórico deste trabalho 

– expressando uma visão de colonialidade do saber por parte destas docentes, visão na qual a 

produção do saber proveniente da moda não é considerado como conhecimento; ou, segundo: 

na concepção desse grupo de docentes que forneceu essa opinião, a moda apenas acumula 

conhecimentos produzidos por outras áreas de conhecimento, não formulando suas próprias 

ideias, nem sistematizando, ou produzindo os conhecimentos que são abordados ao longo do 

curso. 

Como já discutido anteriormente, o ensino superior de moda no Brasil é uma área 

jovem, em amadurecimento, existe há cerca de 30 anos em nosso país e a consideramos um 

saber que se relaciona com as mais diversas áreas do conhecimento, desde a sociologia à 

matemática. Na sua singularidade enquanto fenômeno e na sua constituição interdisciplinar, 

tem se construído enquanto categoria de estudo, com suas próprias formulações e ideias, 

produzindo inovações em teorias, métodos, técnicas e tecnologias e tem levantado discussões 

e questionamentos intrínsecos à sua natureza e aos seus mais diversos temas. 

Por estas razões, estamos de acordo com as 11 docentes que concordam totalmente 

com esta afirmativa e consideramos que a moda possui seus conhecimentos próprios e, como 

todas as áreas de conhecimento, a cada pesquisa, cada artigo, cada dissertação, tese ou estudo 

sobre a moda, mais conhecimento sobre esta área é produzido. O saber é uma soma de 

conhecimentos e, assim como as mais diversas áreas tradicionais, acreditamos que a moda 

também produz e amplia seus conhecimentos. 

 
TABELA 4 - Questão 2 - Categorias: Moda e Conhecimento; Ensino da Moda; 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 10 0 0 0 

Fonte: a autora 

 
 

A afirmação apresentada na segunda questão: podemos classificar a moda como uma 

área formada plenamente por competências técnicas, tecnologias e ferramentas que podem 

ser aplicadas para o seu desenvolvimento, pretende aferir se os sujeitos desta pesquisa 

compreendem a moda como uma área plenamente técnica e tecnológica. Por meio do 

resultado, obtivemos o número de 10 professoras que concordam parcialmente e 4 que 

concordam totalmente que a moda é formada plenamente por competências técnicas e 

tecnológicas. Podemos inferir que entre as 10 que concordam parcialmente com esta 

afirmação, estas compreendem a dimensão técnica, mas não acreditam que a moda é formada 

por apenas essa dimensão, reconhecendo que a moda possui em sua constituição, outras 

dimensões além da técnica. 

Podemos considerar que as quatro que concordam totalmente em relação à plenitude 

da área técnica na constituição da área da moda, podem possuir uma afinidade maior com a 

dimensão técnica, e, por este motivo, suas opiniões convergem para esta direção e não 

percebam a importância da dimensão teórica, crítica e cultural, por intermédio da qual 

compreendemos o que é moda, por exemplo. E esta supervalorização da dimensão técnica e, 

consequente, desvalorização da dimensão crítico-cultural que percebemos em alguns docentes 

da área, se reflete diretamente na formação dos discentes. 

Com base na experiência de docente de moda que possuímos, afirmamos: questione-se 

um discente de uma graduação de moda: o que é moda? Apenas alguns poucos saberão 

responder a esta pergunta. Alguns, muitos, mesmo sem saberem o que é moda, provavelmente 

saberão uma técnica de desenho, ou uma técnica de modelagem, ou manusear um programa 

de computador específico para a área. Ou seja, muitos sabem a parte do ‘fazer’, mas não 

refletem ou se questionam sobre o que fazem e porquê fazem. 

É inerente ao ser humano pensar, questionar, refletir, raciocinar, isso nos torna 

diferentes de todos os outros seres vivos. Acreditamos que o professor, como figura 

fundamental no processo de construção de conhecimentos junto aos seus discentes, não pode 

deixar de se questionar, de refletir, de se incomodar e buscar respostas, o que, pensamos, é 
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elementar na profissão docente. Por este motivo, a educação não se restringe apenas ao 

ensino, é necessária a pesquisa, a extensão para além da sala de aula, o desvelamento do 

conhecimento, as descobertas, as indagações, as dúvidas e a busca de respostas para o 

processo do aprender, em outras palavras, não apenas apreender uma técnica que foi lhe 

repassada, mas refletir sobre essa parte ou etapa, que está inserida num todo, compreendê-la e 

como ela se relaciona dentro desse todo. 

 

TABELA 5 – Questão 3 - Categorias: Moda e Conhecimento; Ensino da Moda; Dimensão 

epistemológica da Moda 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 2 0 0 0 

Fonte: a autora 

 
 

A terceira questão aborda o tema da moda como saber e área de conhecimento, 

temática discutida neste trabalho, onde esboçamos a necessidade desta área ser reconhecida 

pelos órgãos que fomentam a pesquisa em nosso país. A afirmativa desta questão era a 

seguinte: a moda deve ser classificada como uma área de conhecimento. Os resultados 

apresentam 12 respostas que concordam totalmente com esta afirmação e 2 respostas que 

concordam parcialmente. 

Entre as duas professoras que concordam parcialmente que a moda deva ser 

classificada como uma área de conhecimento, uma delas, a docente B, concorda totalmente 

que a moda produz conhecimentos, o que demonstra uma ambiguidade em seu pensamento. 

Já a Docente D, também concorda parcialmente com a afirmação de que a moda é um 

saber produtor de conhecimentos, da primeira questão. Ou seja, percebemos coerência entre 

as respostas da docente à estas duas questões que trazem a categoria dimensão epistemológica 

da moda. 
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Podemos perceber sobre as respostas concedidas pela Docente D, uma dúvida se os 

saberes da moda podem ser considerados como conhecimento e se produzem conhecimento. E 

sobre a docente B, se a moda possui rigor suficiente para ser reconhecida como uma área de 

conhecimento. Estas opiniões podem ser oriundas de uma visão colonial do saber, por parte 

das docentes, que, na verdade, permeia grande parte da população em geral, onde o 

conhecimento da moda geralmente é marginalizado, visto como um saber subalterno em 

comparação à outras áreas, pois não possui o peso do nome dos grandes estudiosos do século 

XVIII e XIX nas suas formulações epistemológicas, os quais chancelam os saberes tidos 

como tradicionais e hegemônicos. 

Sabemos que a Moda é uma área jovem, cientificamente falando, e que, muitas vezes, 

ainda é vista como algo supérfluo. É fato que a moda não possui o mesmo status que outras 

áreas possuem. Levando em consideração que as duas professoras, B e D, não concordam 

totalmente com a noção demasiadamente técnica atribuída à Moda na segunda questão, 

percebemos que as mesmas reconhecem outras dimensões nos conhecimentos da moda, além 

da técnica, mas demonstram resistência em reconhecer a dimensão epistemológica da moda. 

 

TABELA 6 - Questão 4 – Categorias: Moda e Conhecimento; Dimensão Epistemológica da 

Moda; Dimensão Cultural da Moda; Interculturalidade da Moda, Interdisciplinaridade da 

Moda; 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 0 0 0 0 

Fonte: a autora 

 

 
Os resultados da quarta questão são unânimes: as 14 professoras concordam 

totalmente com a afirmação a moda é uma epistemologia interdisciplinar e intercultural. O 

que  levanta  a  dúvida  sobre  as  respostas  de  algumas  docentes  em  relação  às  questões 
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anteriores, tendo em vista que algumas concordam parcialmente que a moda produz 

conhecimento – portanto uma epistemologia – e concordam parcialmente que a moda deva ser 

classificada como área de conhecimento. Paradoxalmente, estas mesmas concordam que a 

moda é uma epistemologia intercultural e interdisciplinar. Talvez devamos levar em 

consideração que algumas desconheçam o significado do termo epistemologia. 

Temos refletido e analisado, enquanto docente da área de moda há mais de cinco anos, 

que muitas professoras veem de uma formação demasiadamente técnica, grupo no qual 

também nos incluímos. Nossas graduações não foram no IFPI, instituição em pesquisa neste 

trabalho, tendo em vista que começou as atividades do curso de moda há pouco mais de 2 

anos e ainda está próximo de formar a sua primeira turma. Nos formamos em outras 

instituições e em estados diferentes, mas esta estrutura que supervaloriza o fazer e pouco 

conduz o aluno ao pensar não é algo que se restringe apenas ao IFPI ou ao Piauí. 

Vemos, por meio do que vem sendo discutido neste trabalho, que a raiz da questão 

vem de cima, basta que observaremos a forma como a graduação tecnológica é vista pelo 

Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação, através dos documentos aqui 

expostos. Ou seja, a formação dos próprios docentes, com toda a ênfase em técnicas e a 

insuficiente abordagem da dimensão crítico-cultural, da produção científica e do exercício do 

pensar, refletir, questionar, entre outras ações necessárias ao ser em formação, faz com que 

muitas docentes pouco reconheçam, ou até desconheçam a dimensão epistemológica da moda. 

Apesar das divergências de respostas em análise conjunta com outras questões da categoria 

epistemológica, todas as docentes reconhecem a moda como interdisciplinar e 

intercultural. 

Como, até o dado momento, esta é a primeira questão que aborda as categorias da 

interdisciplinaridade e da interculturalidade, não temos como confrontar as respostas com 

outras opiniões acerca destas categorias. O fato de ser uma resposta unânime, poderia 

responder por si só e ser algo resolvido para esta questão. Porém, provoca inquietação, pois 

não significa que seja uma verdade absoluta e nem que seja concretizada na realidade, além 

do mundo das ideias. 

Observando essa unanimidade, cabe uma reflexão sobre este aspecto que, talvez 

encontremos respostas nas questões discursivas do questionário ou possa ser pesquisada em 

outro trabalho, portanto, a deixaremos em aberto, como inquietação: a ideia que ecoa nos 

‘quatro cantos’ tanto da moda, quanto nos direcionamentos da educação na atualidade é o 

inter, o pluri, o trans, entre outros, seja cultural ou em relação às disciplinas e aos conteúdos. 

Deixamos em aberto essa reflexão que necessitaria de uma investigação à parte para ser 
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respondida: até onde esta ideia reverbera apenas na cabeça das docentes, em detrimento ao 

que é posto e realizado na prática docente de fato? A expressão unânime em concordância 

com essa ideia é sinônimo de que a interdisciplinaridade e a interculturalidade na moda é 

trabalhada em conteúdos, aulas e atividades que propõem? 

 
TABELA 7 - Questão 5- Categorias: Moda e Conhecimento; Dimensão Cultural da Moda; 

Ensino da Moda 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 6 

Fonte: a autora 

 
 

A quinta questão, tinha como enunciado a afirmação: para atuar numa indústria, no 

setor de criação e planejamento de coleção, o profissional Designer de Moda deve dominar 

sobretudo os aspectos técnicos, práticos, tecnológicos e administrativos, conforme os 

resultados, 8 professoras responderam que concordam totalmente com esta afirmativa, 

enquanto 6 concordam parcialmente. Percebe-se que o resultado divide quase que meio à 

meio os sujeitos da pesquisa entre duas alternativas, mas analisando cada grupo de resposta, 

os constatamos heterogêneos em idade, formação e disciplinas que ministram. 

A afirmação desta questão trazia como ponto chave a sobreposição da dimensão 

técnica às outras dimensões. Vejamos, o trabalho que envolve a atividade criativa não pode 

ser técnico, se assim fosse, softwares e aplicativos já estariam a criar coleções de moda e o 

profissional designer de moda seria dispensável. 

A atividade de criação e planejamento de coleção envolve pesquisa de diversas 

variáveis do público ao qual pretende-se atingir, como: região geográfica englobando clima, 

localização [exemplo: praia, serra, interior, entre outros], país, cultura na qual estes sujeitos 

para quem se pretende criar vivem, subculturas ou grupos sociais que possam fazer parte do 
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seu estilo de vida, hábitos de vida, hábitos de consumo, gosto musical, hábitos de lazer, entre 

vários outros fatores. Ou seja, a atividade criativa envolve uma grande imersão sociocultural 

no mundo do público a quem se pretende atender, descobrir seus anseios, seus gostos, sua 

forma de lidar com o consumo, com a moda, com o meio ambiente, seu poder econômico e 

mais uma série de aspectos que lhe constituem. 

Há que conhecê-lo, desvendá-lo e perceber quais as possiblidades de produtos que se 

encaixam nesse perfil de público ou quais lacunas existem para atender aos seus desejos, ou 

criar inovações ou solução de problemas e demandas que não estão sendo atendidas, para, a 

partir desta base de dados, planejar e conceber produtos de moda, utilizando técnicas, práticas, 

tecnologias e conhecimentos administrativos. 

Percebemos, então, que sem a base teórica, crítica e cultural o processo criativo não se 

realiza, ou se realiza de forma ineficiente, incapaz de atender às demandas do seu público. 

Portanto, o profissional pode dominar todo o conhecimento de técnicas de modelagem, 

tecnologias de costura, de estamparia, de controle de produção, entre outros, mas apenas estes 

conhecimentos não lhe são suficientes para o mundo do trabalho. Assim como o inverso, o 

designer de moda pode ter todo o conhecimento necessário que a dimensão cultural e crítica 

lhe proporciona, se ele não conhecer as técnicas de modelagem, tecnologias de costura, os 

materiais têxteis, o processo produtivo e não tiver o conhecimento técnico, seu conhecimento 

também será insuficiente para exercer seu trabalho. Observamos que estes conhecimentos se 

complementam e precisam ser complementares, sem sobreposição de um ao outro. 

Analisando os resultados desta quinta questão, entre as 8 docentes que concordam 

totalmente que para se atuar no setor criativo da indústria, é necessário sobretudo dominar os 

aspectos técnicos, práticos, tecnológicos e administrativos, 3 também concordam totalmente 

com a segunda questão, de que a moda é formada plenamente por conhecimentos técnicos, 

práticos e tecnológicos. 

As outras 5 docentes concordam parcialmente com a afirmativa da segunda questão, 

ou seja, reconhecem que há outras dimensões que formam a moda além da técnica, mas 

quando chegamos ao exercício da atividade criativa na indústria, concordam que é necessário 

dominar sobretudo os conhecimentos técnicos, tecnológicos e administrativo. Ou seja, o 

campo teórico deve restringir-se à academia? Ele não é um recurso que o profissional de 

moda necessita no mundo do trabalho? 

Reiteramos o nosso pensamento, refletindo que essa sobreposição da dimensão técnica 

à dimensão teórico-cultural da moda pode ser um dos fatores que está nos levando a notar 

uma crescente homogeneidade na moda, saímos nas ruas e muito vemos ‘mais do mesmo’, 
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milhares de produtos iguais no mercado e pouquíssimas inovações. Até as poucas modas 

contra-hegemônicas que são absorvidas pela moda hegemônica, que deveriam ser expressões 

insurgentes, estão perdendo sua expressividade dada a quantidade de cópia e a rápida 

massificação desta. O público está carente de ideias, a massa encefálica dos designers, 

criadores de moda, está sendo subutilizada, pouco explorada e munidos de técnicas e pouca 

munição crítica, não criam, não inovam, não refletem sobre o seu entorno e suas 

possibilidades, apenas reproduzem o que já existe, ‘copiam mudando alguns detalhes’ e 

saturam as ruas de ‘mais do mesmo’. 

Você pode estar pensando: mas a moda não é um fenômeno sociocultural e temporal, 

em que é preciso haver seguidores, que haja a repetição do uso para que se torne moda? Sim, 

a moda é isso mesmo. Mas o que vemos é uma legião de pessoas consumindo ideias 

homogêneas, enquanto essas ideias poderiam ser bem mais heterogêneas. Podemos dizer que 

essa homogeneidade é fruto de um processo criativo ineficiente – ou até preguiçoso – em que 

muitos designers não possuem uma boa base na sua formação acadêmica e profissional, ou 

acomodam-se e apenas reproduzem o que outros designers pensaram. 

Assim, nesta realidade temos x possibilidades de modas ou, o que também chamamos, 

de tendências de moda. Uma outra realidade seria: uma exploração significativa da dimensão 

cultural alinhada em equilíbrio com a dimensão técnica na formação desse sujeito, a qual lhe 

possibilita um maior potencial criativo e poderíamos ter 10x ou 1000x de tendências de moda. 

Olhares diversos para o entorno, mais subjetividade, mais ideias a se tornarem moda, mais 

expressões, mais criatividade e mais inovação. 

 
 

TABELA 8 - Questão 6 – Categorias: Moda e Conhecimento; Dimensão Cultural da Moda 
 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Total: 

Fonte: a autora 
 
 

 

Observamos na afirmativa da sexta questão um pouco do que discutimos 

anteriormente: os designers de moda são problematizadores da dinâmica social e cultural em 

que vivem, por isto, seus produtos devem ser capazes de solucionar necessidades e desejos, 

podendo também incitar e/ou expressar reflexões e questionamentos. Os dados mostram que 

13 docentes concordam totalmente com esta afirmação e 1 docente concorda parcialmente. 

Percebemos incoerência na resposta de 7 professoras destas 13, tendo em vista que  

concordam totalmente com a afirmação da quinta questão, que expressa que o designer de 

moda precisa dominar sobretudo a dimensão técnica para atuar na indústria. 

Incorremos aí numa dúvida proveniente deste número significativo de incoerência nas 

respostas: como problematizar uma dinâmica de uma sociedade e cultura para desenvolver 

produtos, se o domínio deste profissional é sobretudo na dimensão técnica e tecnológica e não 

possui domínio da dimensão do conhecimento crítico e cultural do qual necessita para fazê- 

lo? 

Mais uma vez cabe refletir sobre o que orientam os próprios documentos que norteiam 

a estrutura dos cursos, elaborados pelas maiores instâncias no que diz respeito à educação, 

como o MEC e CNE; além da própria formação docente, que reflete também este problema; e 

sobre o quanto o discurso se ressoa apenas no mundo das ideias e no imaginário docente, sem 

materializar-se na realidade. Sem refletir e transformar essa realidade, continuaremos a 

perceber inúmeras incoerências entre discursos, ideias, práticas, ações e até o 

desconhecimento de alguns temas. 

 
TABELA 9 - Questão 7 – Categoria: Dimensão cultural da Moda; Interculturalidade na Moda 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 1 0 0 0 
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Docente M 

Docente N 

Total: 

Fonte: a autora 
 

 

A afirmação da sétima questão que trazia em seu enunciado: vivemos em uma era de 

globalização e universalização em vários aspectos, porém, não podemos falar que a moda se 

rendeu a total universalidade porque as culturas têm suas especificidades na forma de 

expressar a moda, dividiu as opiniões, 8 professoras concordam totalmente com a expressão e 

6 concordam parcialmente. Trabalhamos neste ponto a interculturalidade na moda, categoria 

que também foi abordada na quarta questão deste questionário e demonstrou unanimidade nas 

respostas em concordância total sobre a moda ser intercultural. 

É fato que a moda hegemônica, através da globalização, dos meios de comunicação, 

da internet, do trânsito imediato das informações, tem seus braços alcançando quase todas as 

culturas do globo. Porém, consideramos que a moda não se rendeu à uma universalização 

total, considerando que as diversas culturas, ao absorverem a moda global, podem expressá- 

las tal qual a receberam, ou podem adicionar a essa tendência de moda especificidades ou 

itens referentes à sua cultura, que podemos considerar como uma espécie de hibridismo, uma 

fusão do local com o global, até porque as culturas não se universalizaram totalmente, 

preservam, ainda, suas singularidades e seus significados que podem ser divergentes aos da 

cultura de outrem. Podemos expressar como um exemplo, na cultura ocidental, o vestido de 

noiva branco significa pureza, delicadeza, castidade. Já em algumas culturas orientais, como 

na Índia, a cor branca significa luto e o vestido branco é reservado às viúvas. 

Partindo de exemplos como este, percebemos que a moda globalizada, mesmo com 

toda a sua força em mídias e influências digitais que chega a grande parte do planeta, 

expressa-se intercultural, transita e se transforma a partir da imersão nas diversas culturas, 

mas há aspectos e limites que a cultura consegue superar, não se rendendo à uma 

homogeneidade global. 

 

TABELA 10 – Questão 8 – Categorias: Moda Hegemônica e Contra-Hegemônica 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

Docente F 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 6 0 0 0 
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Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

Total: 

Fonte: a autora 
 
 
 

Na afirmação trazida na oitava e última questão objetiva do questionário, através da 

frase modas insurgentes podem ser absorvidas e expressadas na moda hegemônica, 

verificamos o maior número de divergência de respostas do corpo docente de moda do IFPI. 

Observando que 13 das 14 docentes possuem graduação em moda, surpreende o fato 

de apenas 3 concordarem totalmente com esta afirmação, tendo em vista que ela expressa um 

dos ‘movimentos da moda’, o bubble up ou efervescência, no qual a moda hegemônica, ou 

seja, grandes criadores de moda, conglomerados do ramo da moda, ou grandes veículos 

difusores de informação da moda absorvem itens do código visual utilizado por grupos, 

comunidades, subculturas, entre outros, que se expressam de forma insurgente, tornando os 

símbolos ou itens de expressão social e cultural desses grupos, em itens de desejo na moda 

hegemônica, sendo absorvido e expressado por esta. No processo de absorção pela moda 

hegemônica esses símbolos muitas vezes esvaziam-se total ou parcialmente dos seus 

significados. 

Podemos tomar como exemplo os punks, subcultura que surgiu nos anos 1970 e 

expressava-se contra a moda, no seu código visual havia roupas rasgadas, peças metálicas 

aplicadas nas roupas, cabelos coloridos e espetados, a roupa como uma linguagem, como um 

símbolo de expressão de resistência às indústrias de confecção inglesas. 

Como já discutido no referencial teórico deste trabalho, a moda hegemônica absorve 

esses símbolos e lança no mercado peças de jeans rasgados e detonados adicionados de metais 

ou correntes, por exemplo. O consumidor ao adquirir essa peça, não necessariamente se 

expressa através dela contra as indústrias de confecção. Portanto, a moda desse grupo de 

jovens que compõem uma subcultura, uma moda insurgente, é absorvida e expressada 

hegemonicamente, os aspectos retirados do seu código visual - como os rasgados, desfiados, 

os metais – transferem parcialmente alguns dos seus significados, como o de arrojo, 

despojamento, rebeldia, mas não o significado completo que compreende a comunidade punk. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 8 1 2 
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2 Análise qualitativa dos dados do questionário 

 

 
A partir das quatro questões subjetivas do questionário, fizemos uma análise 

qualitativa, através da técnica de análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin (1977). 

Para cada questão, construímos uma tabela, ajustando a cada sujeito as unidades de 

significação extraídas do conteúdo das respostas concedidas ao questionário. 

 
TABELA 11 – Questão 9 – Categorias: Saberes e Competências; Ensino de Moda. 

SUJEITOS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

Docente E 

 

Docente F 

Docente G 

 

 
Docente H 

Docente I 

Docente J 

 

Docente k 

Docente L 

 

 
Docente M 

Docente N 

“(...) a parte do fazer, como áreas técnicas e do ser como pesquisas e soluções para problemáticas de 

empresas” 

“A formação do designer passa por cultura, antropologia, filosofia, ética, sociologia, design, artes, história, 

modelagem, costura, corte, criação, química, engenharia têxtil, fotografia, comunicação, administração, 

economia, marketing, etc (...)” 

“(...) ensino de teorias e práticas que possibilitem a atuação do designer de moda no mercado de trabalho” 

“O desenvolvimento de um produto, sua produção e as implicações técnicas e administrativas envolvidas 

no processo” 

“Um conhecimento do mundo no qual esse futuro designer está inserido; uma boa noção de cultura; 

conhecimento técnico da área; domínio de novas tecnologias; senso estético; relacionamento humano e 

social dentre outros” 

(sem resposta) 

“(...) precisa estar ciente destes fenômenos sociais [crise de imigração, racismo, questões de gênero, 

intolerância religiosa e degradação do meio-ambiente] para não apenas ingressar no mundo do trabalho, 

mas desenvolver trabalhos que visem o bem estar social, ou seja, a melhoria da qualidade de vida da 

população” 

“(...) aliar teoria à prática, planejar, refletir criticamente, considerar questões econômicas, socioambientais 

e éticas na criação de um produto de moda” 

“A visão crítica sobre o mercado no qual vai atuar para poder trabalhar de forma criativa, produzindo assim 

produtos inovadores” 

“Seriam aliar conhecimentos teóricos às práticas, dando aos discentes meios de torná-los independentes, 

proativos e práticos para desenvolver o serviço adequado à sociedade bem como auxiliar o 

desenvolvimento do país tanto na indústria como na área empresarial” 

“Competências e saberes direcionados às teorias, práticas, ferramentas e atuações do designer, explorando 

ainda a criticidade do aluno e a capacidade de transformar esses conhecimentos no seu dia a dia de 

atuação, atendendo a dinâmica e o ritmo que a moda tem” 

“(...) os cursos de graduação não devem estar restritos aos aspectos técnicos das profissões. Em outras 

palavras, os alunos precisam ser incentivados a não se restringir ao fazer, compreendendo a importância do 

saber para a melhor utilização dos conhecimentos obtidos, bem como no sentido de desenvolver o 

pensamento crítico (...) oferecer esclarecimentos sobre a atuação profissional na área de Moda, 

incentivando os estudantes a conhecer as possibilidades que a formação superior oferece, em termos de 

carreira e mercado” 

“(...) competências técnicas inerentes a área (...) lado negocial que a moda apresenta.” 

“(...) aspectos técnicos da área, de uma forma geral e ter disciplinas optativas para alunos que querem 

seguir uma área específica (...) além de ter alguma disciplina que trate do aspecto social, como 

relacionamento com colegas no trabalho, forma de vestir, comportamento, etc.” 

Fonte: a autora 

 
A nona questão trazia a seguinte indagação: quais são, na sua perspectiva, as 

competências e saberes que os cursos de graduação deverão ensinar para formar um bom 

designer de moda, que esteja apto e capacitado para ingressar no mundo do trabalho? As 
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respostas da maioria das professoras expressam a união da teoria à prática, outras expressam a 

importância da cultura e do conhecimento crítico. 

Entretanto, apesar de esboçarem que é importante o ensino de teoria e prática, as 

teorias às quais se referem ficam expressas de um modo genérico, tendo em vista que 

qualquer graduação necessita do ensino de teorias. A descrição das teorias às quais se referem 

e que julgam importantes de serem ensinadas são pouco citadas. A maior parte das respostas 

cita de modo genérico “as teorias” e tende a privilegiar o ensino da dimensão técnica e 

negocial/empresarial, enquanto poucas respostas citam o pensamento crítico. 

Para a docente M, as competências e saberes que deverão ser ensinados são: “(...) 

competências técnicas inerentes a área (...) lado negocial que a moda apresenta”. Esta 

resposta expressa apenas a dimensão técnica e administrativa do curso, sobre as quais 

formaríamos um reprodutor de tecnologias e o papel do professor seria apenas o de um 

instrutor. Alguém que repassa instruções para a realização de técnicas de desenho ou de 

modelagem, instruções para operar máquinas de costura, as técnicas para manusear programas 

de computador, entre outros. O que podemos resumir, em poucas palavras, em: não pense, 

apenas faça. Onde está, nesta concepção, o aspecto reflexivo e crítico do docente e discente – 

que faz parte do processo educativo e também do desenvolvimento humano – neste processo 

formativo? 

Em contraponto, a resposta concedida pela docente L: “(...) os cursos de graduação 

não devem estar restritos aos aspectos técnicos das profissões. Em outras palavras, os alunos 

precisam ser incentivados a não se restringir ao fazer, compreendendo a importância do saber 

para a melhor utilização dos conhecimentos obtidos, bem como no sentido de desenvolver o 

pensamento crítico (...) oferecer esclarecimentos sobre a atuação profissional na área de 

Moda, incentivando os estudantes a conhecer as possibilidades que a formação superior 

oferece, em termos de carreira e mercado” expressa bem o que viemos discutindo e 

defendendo ao longo deste trabalho. 

O equilíbrio entre as múltiplas dimensões do saber, de modo que a formação destes 

discentes não se restrinja à técnica e nem seja insuficiente na dimensão do saber crítico e 

cultural. Ou seja, o processo ensino e aprendizagem se construindo dialogicamente entre 

docente e discente, apoiado em reflexões, questionamentos, experimentações e debates de 

saberes culturais e críticos, fornecendo as bases necessárias para o pensar, que possibilita 

aprimorar técnicas, adaptar ferramentas e inovações técnicas e tecnológicas, pois a reflexão 

sobre o meio no qual estamos inseridos e o pensamento crítico sobre o saber, possibilita 

mudar ou recriar também os modos de fazer. 
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TABELA 12 – Questão 10 – Categorias: Dimensão cultural da moda; Dimensão 

epistemológica da moda. 
 

SUJEITOS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

Docente A 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

 
Docente E 

Docente F 

 

Docente G 

 

Docente H 
 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

 

Docente M 

Docente N 

“Sim. Porque influencia e questiona comportamentos do ser humano” 

(...) tudo da moda é discurso e, esses discursos são carregados de signos e significados culturais. Toda 

experiência produz conhecimento, com a moda não seria diferente” 

Sim (...) a moda ainda é tida como saber fazer, desconsiderando a importância da forma como ela é feita” 

“A moda, que pode ser criada e produzida a partir de contextos sociais, históricos e locais pode ser 

considerada uma dimensão da cultura. Considero que a dimensão de conhecimento nesta área ainda está 

iniciando (...)” 

“O que você escolhe para usar num determinado momento reflete o seu gosto pessoal e o gosto da sua 

cultura, ou de outrem que você queira agradar (...)” 

“(...) moda representa o momento sócio econômico de cada época, a cultura de um povo em seu certo 

momento, com seu grande significado por si só. Por isso é enorme e importantíssima produtora de 

conhecimento” 

“Sim. A moda aprimora através da sua interdisciplinaridade com outras áreas (....) nossa compreensão sócio 

cultural dos fenômenos da contemporaneidade. Esta interdisciplinaridade permite o desenvolvimento de 

uma gama de conhecimentos” 

“Sim, pois através da moda podemos compreender aspectos históricos e culturais de um povo, de um 

período, e fornecer uma gama de conhecimentos (...)” 

“Sim” 

“Sim, muito! Pois como ela reflete as transformações sociais, ela contribui para perceber ou problematizar 

acerca dos aspectos sócio culturais de uma sociedade (...) 

“ Sim, na medida em que ela atende não apenas a aspectos estéticos, mas também a aspectos sociais, 

psicológicos e físicos daqueles nos quais atende” 

“Sim, uma vez que dialoga com diversos aspectos das sociedades, fornecendo informações objetivas e 

subjetivas sobre determinada época e grupo de pessoas. Enquanto produtora de conhecimento dialoga 

com várias ciências, utilizando-se de técnicas, métodos, processos e tecnologias no intuito de propor 

soluções para problemas reais (...)” 

“Sim... a moda é uma forma de comunicar e expressar conhecimentos” 

“Sim, à medida que, um designer estuda uma cultura para produzir uma coleção, ele está expandindo não 

só a roupa de um determinado povo, mas as cores, as formas, a gastronomia, etc” 

Fonte: a autora 

 
A pergunta que se refere às unidades de significação inseridas nesta tabela acima, 

aborda as categorias da dimensão cultural da moda e da dimensão epistemológica da moda. A 

questão colocada aos docentes foi: na sua opinião e experiência profissional, você considera 

a moda uma dimensão da cultura e produtora de conhecimento? 

As respostas, em sua grande maioria, expressam concordância de que a moda é uma 

dimensão da cultura, que ela dialoga com diversos aspectos da sociedade, que reflete 

contextos sociais, e que a partir da moda pode-se compreender a história e cultura de um 

povo, um momento sócio econômico, entre outros. Ou seja, a grande maioria percebe a moda 

na sua dimensão cultural. 

Analisando a resposta da docente N: “sim, à medida que um designer estuda uma 

cultura para produzir uma coleção, ele está expandindo não só a roupa de um determinado 

povo, mas as cores, as formas, a gastronomia, etc”, percebemos que a professora esboça, que 

compreende a ligação da moda com a cultura quando esta serve de inspiração para a produção 
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de uma coleção, onde o designer busca referências na cultura de outrem, como a indígena ou 

chinesa, por exemplo, e usa suas referências de cores, formas, entre outros aspectos. Pode-se 

inferir que ela não percebe a moda como um fenômeno da sua própria cultura, ou melhor, um 

fenômeno das culturas, que expressa e reflete o meio no qual os indivíduos estão inseridos, 

como uma das dimensões que a constitui. 

Chama a atenção o fato de que todas as respostam abordam, de alguma forma, a moda 

e a cultura, mas nem todas as respostas apontam se, e porquê, consideram a moda produtora 

de conhecimento. Atentando para a resposta concedida pela docente D, que afirma: 

“considero que a dimensão de conhecimento nesta área ainda está iniciando (...)” e 

observando as respostas concedidas por esta às questões objetivas que tratam da categoria 

epistemológica, a questão 1 e 3, vemos que a opinião da docente expressa que a produção de 

conhecimento da moda não é significante e apenas está começando, para considerá-la uma 

área de conhecimento. 

Vejamos bem: a moda possui suas ideias, conteúdos, métodos, conhecimentos, suas 

técnicas e tecnologias que são abordados diariamente em sala de aula por nós, docentes, há 

mais de três décadas, no Brasil. Temos produções científicas e acadêmicas aumentando ano 

após ano no país acerca da moda, mesmo com apenas dois mestrados na área no Brasil e com 

todas as dificuldades e limitações que encontramos para o ingresso nos programas de pós- 

graduação das outras áreas. 

Mestrandos e doutorandos de outras formações pesquisando sobre a moda, filósofos 

debruçando-se a descrever e desvendar o fenômeno moda, ou seja, a moda é tão fértil e 

múltipla que também desperta interesse em pesquisadores de outras áreas. Somos um campo 

do conhecimento em plena ascensão, a moda é cientificamente jovem se comparadas a outras 

áreas do saber, mas suas produções de conhecimento, que veem contribuindo para aprofundar 

seus estudos na área, não podem ser esquecidas ou desvalorizadas. 

Podemos refletir se este esquecimento ou não valorização da moda como produtora de 

conhecimento pode ser um fator que contribui para a visão demasiadamente técnica. A 

dimensão crítica e epistemológica é pouco lembrada e pouco explorada pelos próprios 

professores. Vemos uma falha pedagógica nos docentes em torno da epistemologia que 

poderá se refletir numa formação insuficiente dos discentes no que diz respeito a 

competências e saberes nesta dimensão epistemológica, cultural e crítica da Moda. 
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TABELA 13 - Questão 11 – Categoria: Visão docente sobre a moda 
 

SUJEITOS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

Docente A 
 

Docente B 

Docente C 

Docente D 

 

Docente E 

Docente F 

Docente G 
 

Docente H 
 

Docente I 

Docente J 

Docente k 

Docente L 

Docente M 

Docente N 

“Dinâmica e complexa (...) de movimentar o mercado de consumo, na economia, tecnologia e 

comportamento de uma forma em geral” 

“(...) a linguagem que expressa os dizeres e fazeres vigentes em determinado período” 

“Como professora da área, vejo a moda como uma área do conhecimento como qualquer outra (...)” 

“(...) como docente e profissional da área, vejo esse campo pelo outro lado. O contexto do público alvo, do 

planejamento, da criação, do desenvolvimento do produto, de sua produção e da venda. Ou seja, muito 

trabalho por trás de todo o glamour que envolve a palavra moda” 

“As vestes são nossa segunda pele, dizem muito a nosso respeito e a respeito de nossa sociedade (...)” 

“Como uma grande cadeia, de conhecimentos diversos. Envolve indústria do vestuário, momento sócio 

econômico, globalização, tendência de mercado e modo de vida (...)” 

“Como um fenômeno sócio cultural que nos permite compreender a construção de identidades e relações 

sociais” 

”Compreendo a moda como uma linguagem cheia de signos e significados, que transmite diversos 

conteúdos os quais podem se relacionar aos aspectos sociológicos e histórico-cultural” 

“Que a moda é um fenômeno cultural onde contempla diversas áreas de conhecimento” 

“Vejo como um campo que ainda engatinha no campo científico, contudo, com um grande potencial a ser 

explorado e trabalhado no espaço da academia e da sala de aula” 

“Vejo a moda como um acordo coletivo efêmero de opiniões na maneira de vestir, agir e viver, que envolve 

aspectos culturais, psicológicos e sociais que perpassam os aspectos estéticos inclusos no acordo, sendo 

estudado como área de conhecimento (...)” 

“Resumidamente, compreendo a moda como um fenômeno coletivo, com desdobramentos individuais e 

grupais, que se alimenta das transformações do mundo e está inserido em determinado recorte de tempo 

(...)” 

“Vejo como a área mais crescente no mercado e uma área que se interliga com várias outras” 

“A moda é um fenômeno capaz de mudar o estilo de vida e pensamento de uma pessoa, podendo ela ser 

totalmente escrava ou alheia das tendências do vestuário (...)” 

Fonte: a autora 

 
O questionamento feito na penúltima questão do nosso instrumento de pesquisa tinha 

como propósito identificar a visão dos professores sobre a moda, que é a área em que 

lecionam e compartilham conhecimentos, ideias, olhares e perspectivas sobre este campo na 

sua prática docente, contribuindo para a construção da concepção sobre a moda dos seus 

discentes. 

Podemos observar que as respostas estão variadas em sentidos: algumas abordam o 

sentido da moda como área do conhecimento, outras apontam o seu potencial como área de 

mercado e muitas apontam a moda como uma linguagem ou fenômeno cultural, social, 

coletivo e temporal. Esses resultados apontam que grande parte destas docentes possuem esse 

entendimento de que a moda e a cultura se entrelaçam, de que a moda é um reflexo da cultura 

de uma sociedade e que é temporal. 

Sabemos que a cultura está em constante movimento, variações estéticas, de gostos, de 

hábitos, de consumo, de tecnologias, das vogas, entre outros. Estas variações, que são fluidas 

e temporais, são combustíveis para as dinâmicas evolutivas do fenômeno moda e lhe 

proporcionam várias possibilidades, abrindo múltiplos horizontes, incluindo no diálogo com 

outros saberes e na sua afirmação como um fenômeno intercultural. 
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Entre as múltiplas possibilidades, podemos citar: ler o momento socioeconômico e 

cultural e provocar as transformações na moda que esta fase pede, o que podemos ilustrar com 

o exemplo da extinção dos espartilhos do vestuário feminino: o momento era de guerra, no 

início do século XX, os homens estavam nos campos de batalha e as mulheres precisavam 

trabalhar. A moda modificou os vestidos das mulheres atendendo às novas demandas do 

tempo, extinguindo os espartilhos, subindo as saias para a altura das canelas, entre outras 

transformações. Vale relembrar que esta mudança que atendia às funções e mobilidade das 

mulheres, não vestiu apenas as mulheres que trabalhavam, mas a todas as mulheres deste 

tempo, pois era um anseio que se expressava naquele momento: mais liberdade para as 

mulheres. Essa mudança que proporcionava mais conforto e mobilidade com a roupa 

feminina, não foi apenas funcional ou estética, mas emancipatória, libertadora. 

Outra possibilidade da moda, a partir das transformações culturais, é absorver e refletir 

estas transformações, funcionando como um espelho do momento, por exemplo: quando o art 

decó se tornou o estilo estético em voga, por volta dos anos 1920, a moda absorveu as linhas 

funcionais e formas geométricas deste estilo e as refletiu nas roupas. Esses exemplos ajudam a 

mostrar que é fato que existe uma complexa relação entre a moda e a cultura, que torna 

impossível estudar a moda e entender o seu significado sem compreender esta relação densa 

entre estas duas: moda e cultura. 

Vemos, através das respostas destas docentes até este ponto do questionário, que todas 

percebem que há uma dimensão cultural na moda, mas poucas compreendem de fato, essa 

dimensão na moda. Observamos que grande parte das professoras demonstraram concepções 

maioritariamente ligadas à técnica e que a percepção crítica é esquecida quando o campo 

técnico e tecnológico é privilegiado e se sobrepõe à dimensão cultural e crítica no processo 

formativo. 

Vemos esta mesma compreensão se expressando também nas respostas da última 

questão deste questionário. 

 

TABELA 14 – Questão 12 – Categorias: Dimensão cultural da moda, Moda e Conhecimento, 

Ensino de Moda; 

SUJEITOS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

Docente A 
 

Docente B 

Docente C 

 

Docente D 

“Não destacaria uma mais importante que a outra. Acredito que todas as dimensões são necessárias 

para que funcione as engrenagens da moda (...)” 

“Todos os vieses dessa complexa engrenagem são importantes(...)” 

“Considero que todas as dimensões são importantes, de modo a nenhuma se sobrepor a outra, uma vez 

que elas se complementam e são de extrema importância para a formação de um bom designer de 

moda (...)” 

“O conhecimento e experiência em todas essas dimensões é importante para o desenvolvimento do 
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Docente E 

Docente F 

Docente G 

Docente H 

Docente I 

Docente J 

 
Docente k 

Docente L 

 

Docente M 

Docente N 

aluno na área de moda (...)” 

“Não vejo um valor maior que o outro, todas essas dimensões devem ser bem trabalhadas para que se 

tenha um profissional bem preparado para o mercado de trabalho” 

“Todas as citadas. Mas na minha opinião, em especial a técnica e projetual, que podem englobar todas 

as outras, uma vez que não existe projeto sem técnica, conhecimentos culturais e mercadológicos (...)” 

“Assim como em outras áreas do conhecimento, a formação acadêmica deve ser completa. O designer 

deve possuir habilidades e competências em diversas dimensões (...)” 

“Todas são importantes, e devem estar presentes de forma interdisciplinar para uma maior 

compreensão do todo (...)” 

“Considero todas as dimensões importantes e que devem estar interligadas na formação de estudantes 

de Design de Moda” 

“Na verdade todas são interdependentes e complementares, porém vejo que um combo cultural, 

técnica e mercadológica se faz, de início, substancial para estabelecer uma base inicial para o pensar de 

uma formação acadêmica satisfatória!” 

“Todas são importantes na sua devida aplicação, na medida em que sendo os discentes os futuros 

responsáveis pelo fazer, devem ser estes detentores de um conhecimento técnico, teórico e prático bem 

fundamentado nas culturas e comportamentos e avanços tecnológicos” 

“Não considero que haja uma dimensão mais importante porque as vejo se complementando e 

precisando umas das outras. Acredito que esta seja uma ideia a se cogitar no processo de formação 

acadêmica, pois muitas vezes as disciplinas são ministradas de forma isolada, com uma separação e um 

distanciamento injustificados entre teoria e prática. (...)” 

“Considero todas essas dimensões importantes. Devem estar presente sempre fazendo a 

interdisciplinaridades dessas dimensões (...) 

“Eu acredito que todas essas dimensões têm sua importância (...) porém para o aspecto técnico do 

estudante em design de moda, as partes mais importantes são: a mercadológica, pois ele precisa 

comercializar seu produto e entender qual o melhor aceito; técnico, porque ele precisa saber fazer para 

melhor de seu produto. Cultural, para melhor representar e criar suas coleções” 

 
 

 

A questão doze perguntava às professoras: sabemos que a moda possui diversas 

dimensões: cultural, técnica, industrial, tecnológica, projetual, mercadológica, entre outras. 

Qual ou quais, destas dimensões, você considera mais importante? Como você acha que elas 

devem estar presentes na formação acadêmica dos discentes de graduações de moda. 

A totalidade das docentes considera que todas as dimensões elencadas na pergunta são 

importantes, muitas afirmam que devem estar igualmente distribuídas. Entretanto, a dimensão 

técnica-tecnológica, seguida da dimensão administrativa, é a que mais se fez presente nas 

respostas docentes ao longo de todo o questionário. 

As respostas reafirmam que as professoras têm consciência sobre as múltiplas 

dimensões da moda e suas importâncias, porém, poucas compreendem de fato isto na 

realidade do processo formativo. A maioria das opiniões, analisando as respostas ao 

questionário completo, juntamente com a distribuição das disciplinas na matriz curricular do 

curso e os documentos oficiais que regulam as graduações tecnológicas, expressam que a 

dimensão técnica e tecnológica é privilegiada em relação às outras dimensões tanto pelos 

docentes, quanto pela instituição, quanto pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do exposto nesta pesquisa, pode-se perceber que a moda possui dimensões que 

são anteriores e vão muito para além das luzes da ribalta, ou seja, há camadas mais profundas 

por trás dos holofotes que enfocam a moda no imaginário comum e que tendem a colocá-la 

apenas numa dimensão superficial e frívola, quando, efetivamente, a nossa pesquisa pretendeu 

mostrar que a moda é um campo do saber, uma dimensão importante da cultura, um domínio 

de produção do conhecimento e, ainda, uma possibilidade de mediação intercultural. 

Ela produz seus conhecimentos, porém, seus saberes e autores não estão no hall dos 

conhecimentos hegemônicos, por isto evocamos o conceito de saberes subalternos de Mignolo 

neste trabalho, dado que, no momento da história em que vivemos, é neste patamar que 

consideramos que a moda está classificada pela comunidade científica. A moda urge por seu 

reconhecimento enquanto uma área de conhecimento junto aos órgãos fomentadores de 

pesquisa para que disponha de mais espaço, respeitabilidade e financiamentos, ampliando 

seus saberes. 

Defendemos, neste trabalho, a necessidade de um ensino superior que não 

supervalorize apenas a dimensão técnica e prática da moda, mas que empregue o mesmo valor 

à sua dimensão crítica/formativa, a qual acreditamos estar nas perspectivas culturais e 

epistemológicas da moda, que deveria ter mais espaço no currículo e ser transversal às 

diversas disciplinas, de forma ampla, possibilitando o pensamento questionador, reflexivo, 

capaz de desconstruir ou reformular conceitos, inovar nas técnicas ou criar novos métodos, ou 

seja, uma formação de designers de moda criativos, críticos, inovadores e questionadores, 

libertando-os da formação que o qualifica para apenas repetir as técnicas e conceitos 

aprendidos. 

Os objetivos propostos por esta pesquisa foram: Analisar as concepções dos 

professores de moda do IFPI, sobre o ensino de moda; conhecer as concepções destes 

professores sobre as dimensões cultural e epistemológica da moda; analisar a moda como 

campo do saber, na visão dos professores; identificar os princípios estruturantes contidos na 

legislação de educação superior de moda; e, por fim, analisar, na visão dos professores de 

moda, as competências e saberes que os cursos de graduação de moda deverão ensinar para o 

ingresso dos profissionais no mercado de trabalho. 

Por meio da análise dos resultados obtidos com a aplicação do questionário, 

conseguimos ter uma compreensão de como pensam os professores de moda do IFPI sobre a 

própria moda, identificamos que as perspectivas de ensino da maioria das docentes do IFPI 
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que lecionam na área, privilegiam a parte técnica-tecnológica. A grande maioria das 

professoras reconhece a moda como produtora de conhecimentos e concordam que deva ser 

classificada como área de conhecimento, mas, no que diz respeito à dimensão cultural, 

percebemos que a maior parte tem concepções que não comungam com os aspectos críticos 

formativos que defendemos neste trabalho, em que consideramos a dimensão cultural e 

epistemológica como essenciais para a formação dos discentes e para o avanço científico e 

tecnológico da moda. 

Pudemos avaliar também os princípios estruturantes da educação superior tecnológica 

em Design de Moda no Brasil, verificamos que esta concepção demasiadamente técnica e 

tecnológica, não se restringe às docentes do IFPI e o projeto pedagógico do curso superior de 

Tecnologia em Design de Moda desta instituição. Esta concepção está presente também nos 

documentos estruturantes da graduação tecnológica, em documentos do MEC e CNE, 

demonstrando que há uma necessidade não só local, mas nacional, de mudança nos 

paradigmas do ensino tecnológico de moda no Brasil. 

Perante o apresentado, podemos considerar que a hipótese que levantamos no início 

desta pesquisa se verifica, ou seja, que o ensino e os professores de moda possuem uma visão 

sobre esta área mais voltada para a técnica, as práticas e tecnologias e bem pouco volta à 

dimensão cultural e epistemológica da moda. Acreditamos e propomos, por meio deste 

trabalho, que esta concepção que permeia a maioria das professoras do IFPI deva ser discutida 

e repensada entre estas, buscando uma consciência de valorização do aspecto cultural, crítico 

e epistemológico, em equilíbrio com a dimensão técnica e prática, no processo formativo do 

discente de Design de Moda desta instituição. 

A moda, apoiada nas múltiplas faces que a constituem, tem construído suas 

formulações e ideias próprias, produzido inovações tecnológicas, tem levantado seus 

questionamentos inerentes a ela mesma e, na busca de respostas, tem se reconfigurado 

enquanto categoria de estudo, se aglutinando cada vez mais às questões históricas, 

antropológicas, comportamentais, culturais, sustentáveis, de inclusão e responsabilidade 

social, dentre outras. O estabelecimento da moda enquanto área do conhecimento seria uma 

afirmação e emancipação desta área, possibilitando o seu devido valor epistemológico e 

intercultural, propiciando eliminar barreiras e incentivar o acesso à programas de pesquisa 

nesta área, que são essenciais, e muito podem contribuir para seu reconhecimento enquanto 

saber científico, no intuito de desvinculá-la do senso comum, que considera a moda como 

tema de um debate superficial, para uma análise crítica e uma abordagem mais complexa de 

seus objetos de estudo. 
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Esta pesquisa põe em discussão as dimensões cultural e epistemológica da moda no 

âmbito do ensino da educação superior, propõe a legitimidade científica e acadêmica desta 

área e seu reconhecimento como um campo do saber, ou área de conhecimento, pelos órgãos 

que fomentam a pesquisa a nível das pós-graduações, no Brasil. Estas são medidas urgentes 

para a sua afirmação e crescimento. Por fim, almejamos que este trabalho possa significar e 

contribuir um pouco mais para os avanços na educação de moda brasileira e, também, 

corroborar com a produção de conhecimento nessa área no nosso país, para que consigamos 

conquistar nosso espaço e reconhecimento científico junto à comunidade acadêmica. 
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APÊNDECES 

 
 

Apêndice 1 

 
 

Quadro com objetivos, fontes/instrumentos, categorias e questões: 

 
 

Esta pesquisa possui como objetivo geral: analisar as concepções dos professores de 

moda sobre o ensino de Moda nas instituições de ensino superior no Piauí e suas perspectivas 

sobre as dimensões cultural e epistemológica. 

 

 
Objetivos 

específicos 

Fontes/ 

Instrumentos 

Categorias Questões 

 

- Identificar no projeto 

 

Projeto Pedagógico 

 

- Ensino da moda; 

- Moda e Cultura; 

- Moda e 

conhecimento. 

 

- Podemos classificar a moda como uma 

pedagógico do curso e do Curso superior área formada plenamente por 

na visão dos 

professores a 

de  Tecnologia em 

Design de Moda do 

competências técnicas, tecnologias e 

ferramentas que podem ser aplicadas para 

perspectiva de ensino IFPI e Questionário. o seu desenvolvimento; 

de moda da instituição.   

  
- Para atuar numa indústria, no setor de 

  criação e planejamento de coleção, p 

  profissional Designer de Moda deve 

dominar sobretudo  os  aspectos técnicos, 

  práticos, tecnológicos e administrativos; 

   
- Os 

 
designers de moda são 

  problematizadores da dinâmica social e 

  cultural  em  que  vivem,  por  isto,  seus 

produtos devem ser capazes de solucionar 

  necessidades e desejos, podendo também 

  incitar e/ou expressar reflexões e 

  questionamentos; 

 

- Conhecer as 

 

Questionário. 

 

- Dimensão cultural 

 

- A moda é um saber produtor de 

concepções dos  da moda; conhecimentos; 

professores sobre as    

dimensões cultural e 

epistemológica da 

  
- Dimensão 

 
- A 

 
moda é uma epistemologia 

  epistemológica da  
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moda.  moda; 

 

 
- Moda hegemônica 

e moda contra- 

hegemônica; 

 

 
- Interculturalidade 

na Moda; 

 

 
- 

Interdisciplinaridad 

e na Moda. 

interdisciplinar e intercultural; 

 

 
- A moda deve ser classificada como uma 

área de conhecimento; 

 

 
- Vivemos em uma era de globalização e 

universalização em vários aspectos, porém, 

a moda escapa da total universalidade 

porque as culturas têm suas especificidades 

na forma de expressar a moda. 

- Modas insurgentes podem ser absorvidas 

e expressadas na moda hegemônica. 

 

 
- Como você, enquanto professor da área, 

vê e compreende a moda? Explique. 

 

 
- Sabemos que a moda possui diversas 

dimensões: cultural, técnica, industrial, 

tecnológica, projetual, mercadológica, 

entre outras. Qual ou quais, destas 

dimensões, você considera mais 

importante? Como você acha que elas 

devem estar presentes na formação 

acadêmica dos discentes de graduações de 

moda? 

 

-Analisar a moda como 

campo do saber. 

 

- Documentos 

oficiais: tabelas de 

áreas de 

conhecimento do 

CNPq e Capes, LDB 

e Catálogo Nacional 

de Cursos 

Superiores. 

 

- Moda e 

conhecimento; 

- Dimensão 

epistemológica da 

moda. 

 

 

- Identificar os 

princípios 

estruturantes do curso 

superiores de 

Tecnologia  em Design 

 

- Catálogo Nacional 

dos Cursos 

Superiores de 

Tecnologia. 

 

- Moda e 

conhecimento. 
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de Moda, contidos na 

legislação. 

 

- Parecer CNE/CP 

nº29/2002. Trata 

das Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais no Nível 

de Tecnólogo 

  

 

- Analisar as 

 

- Questionário. 

 

- Moda 

 

e 

 

- Quais são, na sua perspectiva, as 

competências e  conhecimento.  competências e saberes que os cursos de 

saberes que o curso de    graduação deverão ensinar para que um 

graduação de moda    bom designer de moda esteja apto e 

deverá ensinar para o    capacitado para ingressar no mundo do 

ingresso dos 

profissionais no 

   trabalho? 

mercado de trabalho.     

    - Na sua opinião e experiência profissional, 

    você considera a moda uma dimensão da 

- Analisar a dimensão    cultura e produtora de conhecimento? 

crítica e formativa do    Justifique sua resposta. 

ensino na área da     

moda do IFPI.     
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Apêndice 2: Questionário aplicado como teste piloto 

 

 

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação 

do Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE). Estamos realizando-o com o objetivo de analisar as concepções sobre a Moda 

dos professores das graduações desta área em todas as instituições de ensino superior que 

ofertam o curso no estado do Piauí. A aplicação do presente questionário tem por finalidade a 

validação (teste-piloto) do questionário que será aplicado à totalidade dos professores de 

moda. 

Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, se houver qualquer dúvida 

na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor dirigir-se à pesquisadora com 

os necessários questionamentos e discussões. 

Agradecemos, antecipadamente, a sua atenção em participar dessa entrevista. 

 

 
Mestranda: Camila Maria Albuquerque Aragão 

Orientador: Manuel Tavares Gomes 

 

 

1. Dados de identificação: 

Nome Completo:     

Nome Fictício:   

Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

Faixa etária: 

(  ) dos 20 aos 35 anos 

(  ) dos 36 aos 45 anos 

(  ) dos 46 aos 55 anos 

( ) dos 56 aos 65 anos 

( ) de 66 anos em diante 
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2. Formação: 

(*Em caso de mais de uma formação, preencher os campos com asterisco) 

Graduação 1:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

*Graduação 2:    

Instituição:  Ano de conclusão:    
 
 

Pós-graduação: 

a) Especialização:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

*Especialização:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

 

b) Mestrado:   

Instituição:  Ano de conclusão:     

* Mestrado:     

Instituição:  Ano de conclusão:     

 

c) Doutorado:   

Instituição:  Ano de Conclusão:     

 

 

3. Atuação Profissional: 

 Instituição ou instituições em que leciona: 

Instituição A:    

Instituição B:    

 

 Regime de trabalho: 

- Na instituição A: 

(  )Professor D.E. (   )Professor 40h (  )Professor 20h ( )Professor Substituto 

( ) Outro:       

 

- Na instituição B: 

(  )Professor D.E. (   )Professor 40h (  )Professor 20h ( )Professor Substituto 

( ) Outro:       

 

 Tempo de atuação: 

Na Educação Superior:    

Na Graduação de Moda:    
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 Disciplina (as) que ministra: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Roteiro do Questionário: 
 

 

1- A moda é um saber produtor de conhecimentos: 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

2- A moda é um saber interdisciplinar e intercultural; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

3- A moda deve ser classificada como uma área de conhecimento, 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

4- Um bom profissional de moda precisa dominar as técnicas de planejamento de coleção, a 

parte projetual e as práticas, sabendo reproduzi-las numa escala industrial, tendo em vista que 

a percepção cultural e crítica não é essencialmente necessária para a atividade de um designer 
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de moda, visto que este profissional projeta produtos e lida com tecnologias, não com 

culturas. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

5- Os designers de moda são problematizadores da dinâmica social e cultural em que vivem, 

seus produtos são capazes de solucionar problemas e de incitar e/ou expressar reflexões e 

questionamentos; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

6- Apesar da globalização, a moda escapa à dimensão de total universalidade porque as 

culturas têm suas especificidades na forma de expressar a moda. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

8- As modas insurgentes exprimem contextos e realidades sociais locais, de grupos e culturas 

periféricos de caráter contra-hegemônico. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

9- Modas insurgentes podem ser absorvidas e expressadas na moda hegemônica. 
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a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

10- A moda é uma forma de comunicação, uma linguagem simbólica que pode exprimir 

problemas sociais, coletivos e também a subjetividade dos sujeitos. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

11- Um bom currículo de uma graduação de moda deve contemplar quais aspectos para uma 

boa formação dos discentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12- Na sua opinião e experiência profissional, você acha que a moda é uma dimensão da 

cultura e produtora de conhecimento? Porquê? 
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5. Avaliação do Questionário: 
 

 

1- Quanto tempo você levou para responder? 
 
 

2- O que achou da clareza das questões? Houve alguma questão que não entendeu? 
 
 

 

 

 

3- Gostaria de sugerir alguma questão que acredita ser pertinente ao questionário? 
 
 

 

 

 

 

4- Quais suas considerações gerais sobre o questionário? 
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Apêndice 3: Questionário reformulado após teste piloto 

 

 

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE). Estamos realizando-o com o objetivo de analisar as concepções sobre a Moda 

dos professores das graduações desta área em todas as instituições de ensino superior que 

ofertam o curso no estado do Piauí. 

Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, se houver qualquer dúvida 

na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor dirigir-se à pesquisadora com 

os necessários questionamentos e discussões. 

Agradecemos, antecipadamente, a sua atenção em participar dessa entrevista. 

 

 
Mestranda: Camila Maria Albuquerque Aragão 

Orientador: Manuel Tavares Gomes 

 

 

1. Dados de identificação: 

Nome Completo:    

Nome Fictício:     

Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

Nacionalidade:  

Naturalidade:  

Faixa etária: 

(  ) dos 20 aos 35 anos 

(  ) dos 36 aos 45 anos 

(  ) dos 46 aos 55 anos 

( ) dos 56 aos 65 anos 

( ) de 66 anos em diante 
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2. Formação: 

(*Em caso de mais de uma formação, preencher os campos com asterisco) 

Graduação 1:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

*Graduação 2:    

Instituição:  Ano de conclusão:    
 
 

Pós-graduação: 

d) Especialização:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

*Especialização:    

Instituição:  Ano de conclusão:    

 

e) Mestrado:   

Instituição:  Ano de conclusão:     

* Mestrado:     

Instituição:  Ano de conclusão:     

 

f) Doutorado:   

Instituição:  Ano de Conclusão:     

 

 

3. Atuação Profissional: 

 Instituição ou instituições em que leciona: 

Instituição A:    

Instituição B:    

 

 Regime de trabalho: 

- Na instituição A: 

(  )Professor D.E. (   )Professor 40h (  )Professor 20h ( )Professor Substituto 

( ) Outro:       

 

- Na instituição B: 

(  )Professor D.E. (   )Professor 40h (  )Professor 20h ( )Professor Substituto 

( ) Outro:       

 

 Tempo de atuação na docência: 

Na modalidade do ensino técnico de Vestuário/Moda:    

Na modalidade do Ensino Superior de Moda:    
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Na modalidade Ensino Superior (qualquer área de graduação):     
 

 

 

 

 Disciplina (as) que ministra: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Roteiro do Questionário: 
 

 

1 - A moda é um saber produtor de conhecimentos: 

f) Concordo totalmente 

g) Concordo parcialmente 

h) Não tenho opinião formada 

i) Discordo totalmente 

j) Discordo parcialmente 

 
 

2- Podemos classificar a moda como uma área formada plenamente por competências 

técnicas, tecnologias e ferramentas que podem ser aplicadas para o seu desenvolvimento; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

3 - A moda deve ser classificada como uma área de conhecimento; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 
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4 - A moda é uma epistemologia interdisciplinar e intercultural; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

5 – Para atuar numa indústria, no setor de criação e planejamento de coleção, o profissional 

Designer de Moda deve dominar sobretudo os aspectos técnicos, práticos, tecnológicos e 

administrativos; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

6 - Os designers de moda são problematizadores da dinâmica social e cultural em que vivem, 

por isto, seus produtos devem ser capazes de solucionar necessidades e desejos, podendo 

também incitar e/ou expressar reflexões e questionamentos; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

7 - Vivemos em uma era de globalização e universalização em vários aspectos, porém, não 

podemos falar que a moda se rendeu a total universalidade porque as culturas têm suas 

especificidades na forma de expressar a moda; 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 
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8 - Modas insurgentes podem ser absorvidas e expressadas na moda hegemônica. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Não tenho opinião formada 

d) Discordo totalmente 

e) Discordo parcialmente 

 
 

9 - Quais são, na sua perspectiva, as competências e saberes que os cursos de graduação 

deverão ensinar para formar um bom designer de moda, que esteja apto e capacitado para 

ingressar no mundo do trabalho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 - Na sua opinião e experiência profissional, você considera a moda uma dimensão da 

cultura e produtora de conhecimento? Justifique sua resposta. 
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11- Como você, enquanto professor da área, vê e compreende a moda? Explique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12- Sabemos que a moda possui diversas dimensões: cultural, técnica, industrial, tecnológica, 

projetual, mercadológica, entre outras. Qual ou quais, destas dimensões, você considera mais 

importante? Como você acha que elas devem estar presentes na formação acadêmica dos 

discentes de graduações de moda? 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1 – Matriz Curricular do curso de Design de Moda do IFPI 

Retirada do projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Design de Moda do 

Instituto Federal do Piauí. 

 

 
5.1 Matriz Curricular 

 

 

SEMESTRE 

LETIVO 

DISCIPLINA Nº AULAS SEMANAIS CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ- 

REQUISITOS 

1º PERIODO 1 - Modelagem Plana 4h 60  

2 - Antropologia e 

Sociologia 

2h 30  

3 - Laboratório de pesquisa 

e criação 

2h 30  

4 - 

Modelagem Tridimensional 

4h 60  

5 - Fundamentos do Design 2h 30  

6 - Laboratório de 

Confecção I 

2h 30  

7- Matemática Aplicada 2h 30  

8 - Produção Textual 2h 30  

TOTAL: 20h 300h  

2º PERÍODO 9- Metodologia Científica 2h 30  

10 - Informática Básica 2h 30  

11- História da 

Indumentária 

2h 30  

12- Desenho da figura 

Humana 

2h 30  
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 13 - História da Arte 2h 30  

14- Modelagem Plana 

Feminina 

4h 60 1 

15- Laboratório de 

Confecção II 

4h 60 6 

16 - Projeto Integrador 2h 30  

TOTAL: 20h 300h  

3º PERIODO 17- Desenho Técnico 2h 30  

18- Modelagem Plana 

Masculina e Infantil 

4h 60 1 

19- Laboratório de 

Confecção III 

4h 60 6, 15 

20- Informática aplicada à 

Moda 

4h 60 10 

21- Tecnologia Têxtil 2h 30  

22 - Marketing de Moda 2h 30  

23 - História da Moda 2h 30 11 

TOTAL: 20h 300h  

4º PERIODO 24- Modelagem Plana 

Avançada Feminina 

4h 60 1, 14 

25- Laboratório da 

Confecção IV 

4h 60 6, 15, 19 

26- Produção Gráfica I 2h 30 10 

27- Empreendedorismo 2h 30  

28- Planejamento de 

Coleção 

2h 30 3 

29- Desenho Técnico 

Avançado 

2h 30 17 
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 30- Desenho de Moda 2h 30 12 

31- Projeto Integrador II 2h 30h  

TOTAL: 20h 300h  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5° PERÍODO 

32- Projeto de Coleção de 

Moda 

2h 30 3, 28 

33- PCP 2h 30  

34- Atelier Experimental 4h 60 6,15,19,25 

35- Modelagem 

Tridimensional Avançada 

2h 30 4 

36- TCC I 2h 30  

37- Modelagem 

Informatizada 

2h 30 100 

38- Gestão de custos 2h 30  

39- Produção Gráfica II 2h 30 26 

TOTAL: 20h 300h  

6º PERÍODO 40- Eletiva 4h 60  

41- Produção de Moda 2h 30  

42- Ecodesign 2h 30  

43- Desenvolvimento de 

Protótipo 

6h 90 01,04,06,14, 

15,18,19,24, 

25,34,35 

44- Produção de Portfólio 

Digital 

4h 60 10,20,26,39 

45 - TCC II 2h 30 36 

 TOTAL: 20h 300h  

Carga horária total de disciplinas obrigatórias 1740  
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TCC 60h  

Práticas Curriculares em Comunidade e em Sociedade – PCCS 180h  

Atividades Complementares 60h  

Carga Horária Total 2.040h  

Estagio Supervisionado (não obrigatório)  

 


