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RESUMO 

 

Este estudo objetiva analisar o enfoque curricular dos Cursos Superiores de Moda 
da Bahia, o destino dos egressos dos cursos e as formas de absorção desses 
profissionais pelo mercado de trabalho. A questão de pesquisa investiga como 
ocorre a absorção dos egressos dos cursos superiores de moda pelo mercado de 
trabalho e de que modos os enfoques curriculares dos cursos impactam nos 
destinos profissionais dos alunos graduados. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
e o processo metodológico adotado foi o estudo de casos múltiplos. O objeto de 
estudo foram os cursos superiores de moda do estado da Bahia. O modelo de 
analise desenvolvido contemplou a coleta de dados em três instâncias: informações 
publicadas pelas Instituições de Ensino (IES), as visões dos coordenadores dos 
cursos e as informações dos egressos. Os resultados da pesquisa indicaram que 
63% dos alunos graduados estão empregados na área de moda e 91% deles 
trabalham no setor de vestuário, a maioria em negócios próprios, enfatizando a 
relevância do curso para a inserção dos egressos neste segmento de mercado. Por 
outro lado, os dados coletados também evidenciaram que as atividades profissionais 
dos egressos apresentam grande concentração nas áreas de criação e 
desenvolvimento de produtos, modelagem e produção industrial, sinalizando o 
afunilamento do ensino da moda para a área do design de vestuário e, 
contraditoriamente, distanciando-se tanto da amplitude do mercado de trabalho 
apresentada pelos programas de cursos publicados pelas IES como das outras 
dimensões da moda destacadas nas pesquisas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Moda. Ensino da Moda. Multidimensões da Moda. Moda e 
Consumo. 



ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the curricular focus of the Higher Courses of Fashion in 
Bahia, the fate of graduates of the courses and the ways these professionals by 
absorbing the labor market. The research question sought to investigate how the 
absorption of graduates of degree courses in fashion by the labor market and in what 
ways the approaches of the courses impact the professional destinations of 
graduates. This is an exploratory process and the method was the multiple case 
study. The object of study, the degrees of fashion the state of Bahia. The model 
developed for analysis included data collection at three levels: information published 
by Education Institutions (HEI), the views of the course coordinators and the 
information of graduates. The survey results indicated that 63% of graduates are 
employed in the fashion field and almost 91% of them work in the garment sector, 
mostly in their own businesses, emphasizing the importance of the courses for the 
insertion of graduates in this market segment. Moreover, the data collected also 
showed that the professional activities of graduates have a high concentration in 
design and product development, modeling, and industrial production, signaling the 
bottleneck of education for the area of fashion design clothing and, contradictorily, 
distancing themselves from both the extent of labor market programs presented by 
the courses published by the IES as the other dimensions of fashion highlighted in 
research on the subject. 
 

Keywords: Fashion. Fashion Education. Fashion multiple dimensions. Fashion and 
Consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vivência na coordenação do primeiro curso superior de moda da Bahia, 

aliada às experiências profissionais na área comercial e no desenvolvimento de 

produtos em indústrias calçadistas nacionais, geraram as inquietações que 

motivaram a escolha do tema deste trabalho. 

Complexa e dinâmica, a indústria da Moda tem ampliado crescentemente sua 

atuação e gerado milhões de empregos em todo o mundo. No Brasil, este setor 

também tem mostrado sua força econômica e midiática. A Moda tem sido alvo de 

diversas pesquisas, publicações e mídias espontâneas em todo o país e, nas duas 

últimas décadas, tornou-se também objeto de criação e implantação de mais de cem 

cursos superiores, bacharelados e de tecnologia, em universidades e faculdades do 

Brasil. 

Apesar de muitas citações sobre a expansão da participação do Brasil no 

cenário da Moda mundial, é notória a necessidade de maior atenção aos processos 

de profissionalização e consolidação deste segmento de negócio. A intuição, 

característica predominante no processo de crescimento de diversas empresas 

brasileiras, gradativamente, vem cedendo espaço para o desenvolvimento planejado 

e pautado na pesquisa mercadológica, na compreensão dos processos histórico, 

social e comportamental da Moda e nas técnicas fundamentadas de pesquisa, 

desenvolvimento, produção, comercialização e promoção dos bens deste setor. 

No campo das pesquisas científicas, já é possível observar a ampliação do 

número de trabalhos publicados sobre a moda, em diversas áreas, seja na 

comunicação, no design, na sociologia, na antropologia, na cultura, no consumo, na 

administração, dentre outras. 

No entanto, no ensino superior brasileiro, a moda vem sendo 

predominantemente relacionada ao design do vestuário e com significativa 

concentração no design de roupas femininas. Observa-se, na maioria dos cursos de 

graduação no campo da moda, uma grande ênfase na dimensão prática, ou seja, do 

“fazer”, para atender às demandas emergenciais da cadeia têxtil e de confecção, 

privilegiando sobremaneira o projeto, a criação, o desenho e a modelagem das 
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roupas e acessórios do vestuário, em detrimento ao enfoque mais amplo no “pensar 

a moda” e analisá-la como fenômeno de caráter complexo e multidimensional.  

No Brasil, os primeiros cursos superiores de moda possuem uma trajetória de 

pouco mais de duas décadas e, na Bahia, o ensino superior da moda é ainda mais 

recente, tendo seu início a partir do ano 2000. Dessa forma, este estudo objetiva 

analisar as abordagens curriculares dos Cursos Superiores de Moda da Bahia, o 

destino dos egressos dos cursos e as formas de absorção desses profissionais pelo 

mercado de trabalho.  

Como objetivo específico, pretende-se investigar as correlações entre o 

enfoque curricular dos cursos superiores de moda, as áreas de atuação previstas 

para os profissionais, o destino dos diplomados e as multidimensões da moda 

apontadas nos estudos mais recentes sobre o tema, a fim de analisar os efeitos 

decorrentes das abordagens curriculares dos cursos sobre a formação dos 

profissionais de moda e suas inserções no mercado de trabalho. 

A pesquisa é conduzida partindo-se do pressuposto que a moda, no contexto 

contemporâneo, pode ser observada como um fenômeno social e humano de 

grande recursividade econômica, histórica, antropológica, filosófica, artística, cultural 

e comportamental, sendo geradora de diversos bens de consumo, materiais e 

imateriais, com caráter cultural. Consequentemente, a formação do profissional da 

moda deveria refletir as múltiplas possibilidades de atuação nas áreas da pesquisa, 

previsão de tendências, design de produto, gestão de negócios, produção, 

comercialização, comunicação, dentre outros menos óbvios.  

Sendo assim, o problema de pesquisa desta dissertação de mestrado é: como 

ocorre a absorção dos egressos dos cursos superiores de moda pelo mercado de 

trabalho e de que modos os enfoques curriculares dos cursos impactam nos 

destinos profissionais dos alunos graduados?  

  Trata-se de uma pesquisa exploratória e o processo metodológico adotado é 

o estudo de casos múltiplos. O objeto de estudo são os Cursos Superiores de Moda 

da Bahia e o modelo de analise desenvolvido contempla a coleta de dados em três 

instâncias: informações publicadas pelas Instituições de Ensino (IES), informações 

dos coordenadores dos cursos e informações dos egressos.  
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  O campo de estudo escolhido foi o Estado da Bahia, uma vez que a região 

apresenta 04 cursos superiores em moda, sendo três cursos superiores de 

tecnologia e um bacharelado, com trajetória de uma década desde a implantação do 

primeiro curso. 

Outro aspecto relevante para a delimitação do campo de estudo foi o 

crescimento do mercado baiano no segmento da moda, nos setores industrial e 

varejista, abrigando diversas unidades produtivas de grandes fábricas de calçados 

nacionais, um Arranjo Produtivo Local (APL) que é referência nacional em APL de 

confecções e várias redes do varejo de moda nacional que se expandiram através 

da abertura de diversos novos shoppings na cidade. 

  As unidades de estudo foram três IES privadas localizadas na cidade de 

Salvador. Três critérios foram utilizados para a escolha das unidades de estudo: ser 

uma Instituição de Ensino Superior localizada no Estado da Bahia; possuir um curso 

de graduação no campo da moda reconhecido pelo MEC; possuir alunos diplomados 

em moda. 

       A pesquisa foi estruturalmente dividida em três etapas, sendo a primeira delas 

uma revisão dos conceitos de Moda, apresentada na primeira seção com o título A 

Moda. Nesta etapa do trabalho, objetivou-se apresentar os principais conceitos 

sobre a Moda a partir das suas diversas dimensões de análise, buscando diferenciá-

la do conceito de vestuário e analisando suas conexões com vários campos do 

conhecimento e as suas múltiplas relações com a economia, o consumo e o 

mercado. 

     Para que fosse possível avaliar os conceitos sobre a Moda e suas principais 

abordagens, procurou-se investigar as definições atribuídas para a Moda em 

diversos estudos sobre o tema, de forma contextualizada, observando-se o tempo 

histórico, o contexto, a área de estudo do objeto e suas perspectivas de análise. 

Dessa forma, o primeiro passo foi buscar os principais conceitos de Moda e 

vestuário, objetivando analisar suas diferenças e semelhanças.  

      Em seguida, observou-se os aspectos que tornaram a moda um objeto de 

estudo em diversas áreas do conhecimento e quais os conceitos e abordagens que 

lhes são atribuídos, analisando-os de forma multidimensional. Procurou-se, também, 

salientar as relações intrínsecas entre Moda, Economia e Consumo, uma vez que 
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diversos estudos sobre a Moda apontam sua relevância como dispositivo das 

sociedades de consumo. Na mesma seção, são apresentadas informações 

específicas sobre a moda no mercado brasileiro. 

     A segunda etapa do trabalho objetiva reconhecer a estrutura do Sistema 

Educacional Brasileiro e analisar o histórico dos Cursos Superiores de Moda do 

Brasil, observando as relações entre ambos. A terceira seção trata do Sistema 

Educacional Brasileiro, que regulamenta e estabelece as diretrizes e bases da 

educação no país. Também são abordados o Sistema de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e 

as diretrizes curriculares, para os cursos de bacharelado e os cursos superiores de 

tecnologia no campo da Moda. 

      A compreensão do modelo adotado para o sistema educacional no país, bem 

como suas formas de regulação, tornou-se importante para analisar e compreender 

o contexto no qual emergem os cursos superiores de moda no Brasil, o processo de 

evolução e mudanças no perfil da oferta de tais cursos, assim como, o modo como 

eles são autorizados, avaliados e controlados. 

       Na quarta seção, intitulada O Ensino da Moda no Brasil, pretendeu-se 

identificar: a evolução dos cursos superiores de moda no país; a curva de 

crescimento da oferta dos cursos; os períodos e regiões de maior concentração da 

abertura de novos cursos, as tipologias e suas transformações, no decorrer das 

duas décadas de trajetória do ensino da moda no país; bem como os fatores 

condicionantes para a institucionalização acadêmica da moda no Brasil. Mais 

especificamente, também são analisados o histórico e a caracterização dos cursos 

superiores de moda na Bahia. 

Na terceira e última etapa do trabalho são apresentadas a metodologia da 

pesquisa e as análises resultantes dos dados primários e secundários referentes às 

abordagens curriculares das três IES estudadas e ao destino dos egressos. A quinta 

seção refere-se aos Procedimentos Metodológicos e a sexta seção apresenta a 

Análise dos Cursos Superiores de Moda da Bahia.   

  Na sexta seção, são analisados os dados publicados pelas IES sobre os 

objetivos dos cursos, mercado de trabalho, perfil profissiográfico e abordagens 

curriculares, assim como, as perspectivas dos coordenadores com relação aos 
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objetivos e proposta dos cursos, as competências profissionais dos egressos, o 

mercado de moda na Bahia e as relações com o mercado de trabalho.  

 Na mesma seção, são apresentadas e analisadas as informações dos 

diplomados, coletadas através de questionários, relativas aos seus destinos 

profissionais, áreas de atuação, competências e atividades desenvolvidas, 

importância do curso para a formação profissional e para a inserção no mercado de 

trabalho, bem como as possíveis limitações do curso e do mercado de moda. 

 As conclusões e considerações finais atravessam as três etapas da pesquisa, 

a procura das relações e dos rebatimentos entre as teorias e conceitos 

contemporâneos sobre a moda, o sistema educacional brasileiro, as diretrizes 

curriculares para os cursos superiores de moda e, por fim, as abordagens 

curriculares das IES e os destinos dos diplomados no mercado de trabalho. 
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2 A MODA 

 

A relevância da moda nas sociedades contemporâneas é amplamente 

percebida, se analisada sob diversos aspectos: seja pela sua dimensão econômica, 

pelo seu caráter histórico, pela sua configuração como um sistema de comunicação, 

por servir de fundamento para o desenvolvimento de diversos produtos, pela sua 

profunda relação com o consumo e com as mídias, pela sua íntima relação com a 

arte e como forma de expressão artística, pela dimensão psicológica e antropológica 

do fenômeno e, principalmente, pela sua caracterização como dispositivo social. 

Na economia nacional e internacional, a moda vem recebendo atenção 

especial de diversos setores industriais, em função das possibilidades que ela 

apresenta em termos de renovação e aceleração do ciclo de vida dos produtos, 

disseminação dos novos desejos de consumo e pela sua peculiaridade como 

fenômeno social e cultural hegemônico nas sociedades de consumo. Segundo o 

filósofo francês Gilles Lipovetsky (1989, p.56), o que define a moda é o gosto pela 

mudança e pelo novo, subjetividade esta própria ao capitalismo. 

O caráter amplo do sistema da moda foi apontado por pesquisadores 

largamente adotados como referenciais teóricos nas pesquisas sobre o tema, a 

exemplo de Lipovetsky, Simmel, Sapir e Barthes, no entanto, as conclusões sobre o 

alcance deste fenômeno para além dos limites do vestuário têm sido pouco 

aproveitadas em inúmeras publicações e sobretudo nos objetivos e conteúdos 

curriculares apresentados pelos programas dos cursos superiores no campo da 

moda. 

Nesse sentido, Lipovetsky (1989, p.24) ressalta: 

A moda não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida 
coletiva; é sua pedra angular [...] conseguiu remodelar a sociedade inteira a 
sua imagem: era periférica, agora é hegemônica [...] a moda não 
permaneceu acantonada no campo do vestuário. Paralelamente, em 
velocidade e em graus diversos, outros setores – o mobiliário e os objetos 
decorativos, a linguagem e as maneiras, os gostos e as ideias, os artistas e 
as obras culturais – foram atingidos pelo processo da moda [...] forma 
específica de mudança social, ela não está ligada a um objeto determinado, 
mas é, em primeiro lugar, um dispositivo social caracterizado por uma 
temporalidade particularmente breve [...] podendo afetar esferas muito 
diversas da vida coletiva.  
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É certo que a moda suscita interesses diversos e abre múltiplas perspectivas 

de análise sobre o tema. Dados os períodos históricos e a área originária de estudo, 

encontram-se realidades, conceitos e dimensões de análise aparentemente 

divergentes, porém, essencialmente complementares, sinalizando a amplitude do 

campo de conhecimento da moda e alertando para a necessidade de compreendê-la 

enquanto fenômeno social e humano gerador de numerosos bens de consumo, 

objetos-signos e imagens, nas sociedades contemporâneas. 

Dessa forma, pressupõe-se que as diversas dimensões da moda precisam 

ser observadas de forma integrada, em um todo capaz de constituir um pensamento 

sistêmico da moda, partindo do “pensar moda” para então “fazer moda”, conforme a 

figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Artística e Estética                          Dimensão Criativa 

Dimensão Social e Cultural                                       Dimensão Projetual  

Dimensão Filosófica                           Dimensão Tecnológica 

Dimensão Psicológica                                                      Dimensão Produtiva 

Dimensão Econômica                                                       Dimensão Mercadológica 

Dimensão Histórica                                       Dimensão Ambiental 

Dimensão Semiológica                          Dimensão Comunicacional  

 

Figura 1 - A Multidimensionalidade da Moda 
Fonte: Da autora (2011). 
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 MODA X VESTUÁRIO 

 

Procurar distinguir os conceitos de moda e vestuário torna-se primordial para 

este estudo, uma vez que não é apenas nas publicações bibliográficas, periódicas 

ou digitais que esses termos se confundem e são usados como sinônimos. No 

ensino superior no campo da moda, nos programas e objetivos dos cursos, a 

sobreposição e a dependência direta entre a moda, o vestuário e a cadeia têxtil 

tornam-se recorrentes.  

A relação intrínseca entre a moda e o vestuário pode ser justificada em 

função do poder social das roupas e sua relação direta com o corpo e com a 

aparência, favorecendo a configuração do vestuário como principal objeto de 

expressão da moda. A maioria das definições para os termos vestuário ou roupa 

repousa na idéia de constituir-se por tudo aquilo que serve para cobrir o corpo, 

adorná-lo ou protegê-lo, geralmente relacionados ao campo têxtil. 

Também contribui para as sobreposições recorrentes entre moda e vestuário, 

o fato deste ser estudado pelos sociólogos como um objeto que se revela importante 

indicador de como as pessoas, em diferentes épocas, veem suas posições nas 

estruturas sociais, negociam as fronteiras de status e constroem suas relações 

sociais através da aparência (CRANE, 2006).  

Diversos sociólogos, historiadores e semioticistas ressaltam o poder das 

roupas enquanto vasto reservatório de significados. No entanto, de forma implícita 

ou explícita, alguns teóricos diferenciam este sistema de significação quando são 

impactados ou não pela moda. Segundo a historiadora brasileira Mara Rúbia 

Sant'Anna (2007, p. 74), a moda e o vestuário, mesmo intrinsecamente ligados, não 

podem ser confundidos. Ela salienta que “o vestuário proporciona o exercício da 

moda, e essa atua no campo do imaginário, dos significantes; é parte integrante da 

cultura”. 

Sant'Anna (2007, p. 73) diferencia a moda do vestuário esclarecendo: 

O vestir é campo privilegiado da experiência estética, permitindo na 
apropriação dos objetos da vestimenta o usufruto de uma infinidade de 
signos que operam a subjetividade de cada sujeito. A moda, por sua vez, é 
o que está subterrâneo a este ato, como agenciador que impulsiona, 
qualifica, seleciona e ressignifica a ação do parecer. 
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Alguns estudiosos da moda têm apresentado variados pensamentos que 

convergem no sentido de compreendê-la como: fenômeno, modos, maneiras ou 

mecanismos de interação social e expressão individual, através da construção da 

aparência e de experiências estéticas.  

Garcia e Miranda (2007, p. 118) definem: “a moda é uma forma de 

comunicação não verbal, estabelecida mediante impressões causadas pela 

aparência de cada um”. Segundo as autoras, o termo moda é originário do latim 

“modus” (maneira, medida) e, por volta de 1939, passou a ser difundido como um 

jeito específico de adornar-se (BAILLEUX; REMAURY apud GARCIA; MIRANDA, 

2007, p. 13). 

A análise evolutiva das teorias sobre a moda também favorece a observação 

das diferenças, complementaridades e contradições entre os conceitos de moda e 

vestuário, bem como a percepção da multidimensionalidade da moda.  

No final do século XIX, o economista norte-americano Thorstein Veblen 

estudou a relação da moda com o consumo e observou que a moda é a perfeita 

expressão do consumo conspícuo. Veblen (1985) define o consumo conspícuo como 

aquele que dá visibilidade ao sujeito, que lhe confere status social e proporciona a 

distinção de classes, situando-se na essência do desejo de consumir. Algumas 

décadas depois, as relações entre moda e consumo foram ampliadas pelos 

franceses Jean Baudrillard e Gilles Lipovetsky.  

Também ao final do século XIX, Gabriel Tarde foi um dos primeiros 

sociólogos a estudar a moda como um fenômeno de veneração coletiva pela 

novidade e um dispositivo de relação social através do processo de imitação entre 

os homens. Ele considerava a moda como o período transitório e revolucionário 

entre as eras de costume, analisando as relações entre a moda e a tradição. “Dessa 

forma, Tarde pensava a moda estabelecida em toda a teia social e, portanto, além 

da produção do vestuário”. (SANTANNA, 2007, p.82). 

Observa-se que, no viés do pensamento predominante entre os sociólogos do 

final do século XIX e início do século XX, a moda era considerada como um sistema 

regular de mudança dos gostos para promover a imitação ou a distinção social entre 

os grupos. Porém, no começo do século XX, o antropólogo Edward Sapir revisou a 
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idéia de que toda mudança de costumes seria definida como moda e passou a 

evidenciá-la como: 

Uma categoria que se insere no imaginário social, não sendo mais o ritmo 
de mudança do parecer, mas um agente significante e construtor da 
positividade de inumeráveis significados decorrentes da modernidade, todos 
eles vinculados à idéia do novo. (SAPIR apud SANTANNA, 2007, p. 84). 

Sapir (1988) foi um dos primeiros antropólogos a indicar que a moda, sem a 

contextualização da modernidade, somente pode ser entendida como variedade de 

trajes utilizados por um determinado povo, numa certa época. Posteriormente, 

Lipovetsky (1989) aprofundou a idéia de que a origem da moda está no culto à 

novidade e à efemeridade das coisas e dos hábitos, delineando uma relação muito 

próxima entre moda e modernidade. Ele salienta que a moda está intimamente 

ligada à modernidade, à industrialização e ao consumo.  

Outros sociólogos, filósofos e pesquisadores, ao final do século XX e início do 

século XXI, também apresentam ideias convergentes no sentido de definir a moda 

como um motor da economia de bens simbólicos. Ressalta-se o pensamento de 

Lipovetsky (1989) sobre o sistema da moda, observando-o como o próprio 

dispositivo da modernidade que prestigia o novo e promove o culto ao efêmero. Ele 

faz um alerta para a necessidade e a oportunidade de observar a moda como um 

fenômeno hegemônico nas sociedades contemporâneas e que se transformara em 

pedra angular nas vidas coletivas.  

Lipovetsky (1989, p.29) salienta que “o sistema da moda não existe senão 

quando o gosto pela novidade se torna um princípio constante e regular”, 

funcionando como exigência cultural autônoma, relativamente independente das 

relações fortuitas com o exterior, sendo que tais condições permitem a organização 

de um sistema de frivolidade em movimento perpétuo. Ele esclarece, porém, que até 

o século XIX e boa parte do século XX foi o vestuário, sem dúvida alguma, que 

encarnou mais ostensivamente o processo de moda. 

Essas definições corroboram para uma melhor compreensão da abordagem 

de um dos primeiros pesquisadores a estudar o Sistema da Moda, ao final da 

década de 60, o francês Roland Barthes. Ele pesquisou o Sistema da Moda a partir 

da análise semiológica do vestuário através de revistas de moda, procurando 

compreender o seu sistema de signos e seu fluxo de informações e de difusão.  
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No trabalho publicado com o título O sistema da Moda, Barthes (2005, p.378) 

conclui que: “contrariando o mito da improvisação, do capricho, da fantasia, da 

criação livre, percebe-se que a moda é fortemente codificada”. Suas conclusões e 

decodificações acerca do sistema da moda, extraídas a partir da análise semiológica 

do vestuário, demonstraram-se coerentes e constatáveis na época da pesquisa, 

porém o próprio autor reconheceu que a sua pesquisa era datada.  

Observa-se que alguns dos problemas sinalizados por Barthes acerca dos 

preconceitos e reducionismos nas análises semiológicas e históricas da moda ainda 

são reincidentes, à medida que os estudos da moda permanecem reduzidos ao 

vestuário. Em suas conclusões sobre o Sistema da Moda ele ressaltou que “entre 

todas as pesquisas culturais, a história da indumentária era a mais negligenciada e 

entregue, sobretudo, a tarefas de vulgarização anedótica”. (BARTHES, 2005, p.13)  

Quase quarenta anos após a citação de Barthes, Bernard (2003, p.16), 

também alerta:  

Evidências factuais mostrando a moda e a indumentária sem um tratamento 
tão sério quanto poderiam ou deveriam receber não são difíceis de 
encontrar. Basta perguntar aos estudantes de moda o que os seus colegas, 
que seguem outros cursos na faculdade, ocasionalmente suas famílias 
pensam sobre o fato de eles se dedicarem a tal profissão para confirmar a 
popularidade desse preconceito. [...] É um preconceito comum de que os 
estudantes de moda e de tecidos ficarão mais do que felizes de puder 
encurtar um par de calças [...] não é um preconceito que aqueles que 
administram a educação secundária procuram combater. 

Tais abordagens acerca do reducionismo e dos preconceitos historicamente 

atribuídos à moda, notadamente por sua relação direta com a criação de roupas e 

com uma “frivolidade” aparente, reforçam a necessidade de diferenciação entre os 

estudos sobre o sistema da moda e as análises históricas e semiológicas das 

roupas, bem como entre os conceitos de Moda e vestuário. Eles podem estar 

historicamente ligados, porém, a Moda e o vestuário não são conceitualmente 

iguais. 

Ressalta-se que, desde o final da Idade Média, a roupa foi o objeto através 

do qual era possível estudar mais concretamente as representações materiais da 

moda e o seu papel social de distinção de classes e de imitação entre os 

indivíduos (CRANE, 2006; LAVER, 2001; LIPOVETSKY, 1989). Contudo, na 

segunda metade do século XX, notadamente após a pesquisa de Barthes (1975) 
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sobre o Sistema da Moda, é possível observar os sinais das limitações do estudo 

da moda vinculado restritamente à análise do vestuário.  

Crane (2006), responsável por estudos clássicos sobre a moda, inicia o 

primeiro capítulo do livro O Papel Social da Moda, descrevendo sobre a Moda, 

Identidade e Mudança Social, com a seguinte frase: “O vestuário, sendo uma das 

formas mais visíveis de consumo, desempenha um papel da maior importância na 

construção social da identidade”. 

Não obstante a profundidade da análise sociológica que Crane apresenta 

através do estudo da moda e do vestuário nas sociedades contemporâneas 

“fragmentadas” ou pós-modernas, ela restringe-se à roupa como objeto de análise 

em seu capítulo com o título Moda, Identidade e Mudança Social e utiliza tais 

termos, por algumas vezes, como sinônimos de Moda. 

Observa-se que inúmeros historiadores, pesquisadores e teóricos têm 

correlacionado a história da moda e o sistema da moda, predominantemente, ao 

estudo do vestuário e da roupa, deixando para segundo plano outras formas de 

expressão social e humana que se constituem como objetos, materiais ou imateriais, 

da moda. 

Corrobora para a necessidade de distinção entre a moda e o vestuário, o 

pensamento de Sommier sobre a função da moda: 

Fator de identidade, código cultural ou mensagem social, a função da moda 
é de atribuir aos objetos um valor simbólico que, adequado com as 
referências culturais da sociedade, vai permitir ao consumidor a afirmação 
de sua personalidade. (SOMMIER, 2000 apud SANTANNA, 2007, p.91). 

Ao tratar a moda como sinônima do vestuário e conceitualmente inseparável 

deste, poder-se-á incorrer em limitações nas pesquisas, nos estudos e no ensino do 

fenômeno, bem como em sua consolidação como um campo de conhecimento 

próprio, pois os conceitos da moda tendem a não ser bem aprofundados e se 

perdem no campo epistemológico ao priorizar “o fazer” e não “o pensar a moda”.  

Também se constata, em publicações do setor econômico, dissertações e 

teses sobre o assunto, a recorrente associação do termo Cadeia produtiva da moda 

à Cadeia têxtil e do vestuário. As publicações do Instituto de Estudos e Marketing 

Industrial (IEMI), assim como diversos artigos científicos, ao fazerem referência à 

cadeia produtiva da moda apresentam dados referentes à cadeia produtiva do 
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vestuário, que é compreendida pelos filamentos, matérias-primas têxteis e produtos 

confeccionados — roupas, acessórios têxteis e produtos “cama-mesa-banho”. 

Se por um lado, o vestuário é um importante instrumento de conhecimento e 

historicidade da moda sendo também um importante meio de representação, difusão 

e expansão econômica deste fenômeno, por outras dimensões de análise, ele não é 

o único bem produzido pelo sistema da moda. Para reforçar a ideia de distinção 

entre os conceitos de moda e vestuário, Lipovetsky (1989, p.12) esclarece:  

A fim de não cair nas armadilhas dos paralelismos amplos, múltiplos, mas 
muito frequentemente artificiais, preferimos nos ater aqui a um objeto 
relativamente homogêneo, o mais significativo do fenômeno — o vestuário, 
o domínio arquetípico da Moda.  

O autor adota tal estratégia para a análise do Sistema da Moda até a metade 

do século XX, data que encerra o período que ele denomina “A Moda de Cem Anos”. 

Tal paralelo entre a moda e o vestuário é encerrado na metade da sua obra, ponto a 

partir do qual o filósofo apresenta os novos entrelaçamentos e alcances da moda em 

suas múltiplas redes, dos objetos industriais à cultura midiática, aplicada ao período 

histórico das sociedades democráticas voltadas para a produção-consumo-

comunicação de massa.  

Lipovetsky (1989, p.159) conclui que “pode-se caracterizar empiricamente a 

sociedade de consumo por diferentes traços, mas, estruturalmente, é a 

generalização do processo de Moda que a define propriamente”.  

 

2.2 A MODA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO: ALGUNS ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

Inegavelmente, a moda é um importante dispositivo das sociedades 

contemporâneas. A partir dos pensamentos de Lipovetsky (1989), Neves (2000), 

Baudrillard (2006) e Santanna (2007), verifica-se que o estudo da moda possibilita 

compreender melhor as sociedades contemporâneas, o consumo contemporâneo e, 

conseqüentemente, os processos de adoção e difusão de comportamentos, 

imagens, estilos e objetos-signos, em várias sociedades. 

O conceito de objeto-signo é definido por Baudrillard (2006, p. 207), sendo 

este objeto: 



 25

Exterior de alguma forma a uma relação da qual apenas significa [...] 
adquirindo coerência e consequentemente sentido em uma relação abstrata 
e sistemática com todos os outros objetos-signos. É então que ele se 
“personaliza”, que entra na série, etc.: é consumido – jamais na sua 
materialidade, mas na sua “diferença.  

 

Nas atuais sociedades de consumo, pós-globalizadas, fragmentadas e que 

vivem ao sabor das imagens, o estudo da Moda pode representar um grande valor 

para o mercado, a economia e as sociedades, dentre outras dimensões menos 

óbvias. Nesse viés, Maria Manuela Neves (2000) ressalta que a moda está no centro 

dos novos mecanismos de consumo. Ela sugere que há toda a vantagem em ver a 

moda como um sistema que engloba um conjunto vasto e diferenciado de pessoas e 

organizações envolvidas num processo permanente de criação de significados 

simbólicos e na sua transferência posterior para bens culturais. 

Segundo Neves (2000, p.39), a moda ainda não teve o espaço de 

investigação conceitual que merece, pela sua proximidade ao vestuário, sua relativa 

novidade e pelo sistema de complexidade que encerra. Ela ressalta: “não é fácil 

decidir se a moda é um instrumento estruturante da sociedade de consumo, ou se é 

inseparável da formulação teórica do que este conceito significa”. 

Mais recentemente, Sant'Anna (2007, p. 89) observa que vivemos hoje numa 

sociedade-moda e define: 

O “sujeito-moda” é tanto o consumidor da última novidade 
tecnológica, tiete, o fã, como também o sujeito moderno em seu 
pleno desencaixe, que manipulando as fichas simbólicas, em todas 
as suas interações com o vivido, estabelece com ele senão uma 
relação fugidia, efêmera, mas nem por isso menos constituidora de 
sua subjetividade, um sujeito consumido por todas as formas-moda 
que o cercam. 
 

Observa-se, na maioria das sociedades contemporâneas, que a comunicação 

e a expressão dos indivíduos são desenvolvidas através do complexo sistema da 

moda: seja na decoração ou transformação dos corpos, nas sistemáticas variações 

nos gestos e nos modos, assim como na adoção de diversos objetos-signos que 

dignificam o novo e possibilitam o assemelhamento ou a diferenciação entre os 

sujeitos.  

As relações entre a moda e a modernidade foram observadas e estudadas 

por alguns pesquisadores. A maioria deles define a moda como um fenômeno 

próprio da modernidade e oriundo das sociedades ocidentais. Portanto, muitos 
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preferem demarcar seu nascimento no final da Idade Média, na segunda metade do 

século XIV, ou seja, no período em que emerge a burguesia e se identificam mais 

claramente mudanças bruscas e incessantes na aparência e no vestuário. 

(LIPOVETSKY, 1989: LAVER, 2001; BERNAD, 2003; BARTHES, 2005).  

Sant'Anna (2007, p.87) observa que “a dinâmica histórica, inaugurada no 

ocidente, a partir da Idade Moderna, desenvolveu o sistema da moda, constituindo 

subjetividades a partir do parecer e significado às ações e instituições que não 

podiam prescindir da aparência”. Ela salienta que a moda é mais que uma nuança 

da sociedade global e observa que a moda e a modernidade não são derivadas, 

mas sim co-criadas. Dessa forma, a moda pode ser entendida como “a própria 

dinâmica de construção da sociabilidade moderna (SANT'ANNA, 2007, p.88).   

Baudeleire (1996) também analisa que o conceito de moda deu origem ao 

conceito de modernidade, em função da moda exprimir com propriedade as 

sociedades onde predomina a eterna volatilização dos fenômenos. Ele versa que a 

modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a 

outra metade o eterno e o imutável. Por sua vez, Lipovetsky (1989) sugere que o 

sistema da moda seria o próprio dispositivo da modernidade que prestigia o novo e 

promove o culto ao efêmero e ressalta que a moda está intimamente ligada à 

modernidade, à industrialização e ao consumo.  

Mesmo diante das variadas perspectivas de análise sobre o contexto 

contemporâneo ou das diferentes definições de tal contexto como pós-modernidade 

(HARVEY, 2000; SANT'ANNA 2007; VASCONCELLOS, 2003; CRANE, 2006) ou 

hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2007), os autores pesquisados também realçam a 

transitoriedade, a efemeridade, a fluidez, a flexibilidade e a instabilidade como 

aspectos proeminentes nas atuais sociedades de consumo, sendo tais 

características prolongadas da modernidade e, consequentemente, imbricadas ao 

próprio conceito de moda.  

Sant'Anna (2007, p.89) ainda ressalta que algumas definições sobre a pós-

modernidade seriam “a expansão do sistema da moda nas sociedades 

contemporâneas, em todos os grupos sociais, portanto, o sistema da moda em pleno 

funcionamento”.  
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Nas culturas pós-modernas, o consumo é tido como forma de desempenhar 

papéis, na medida em que os consumidores buscam projetar concepções de 

identidade que estão constantemente evoluindo. Nesse contexto, o consumidor é 

visto como um intérprete sofisticado de códigos, capaz de discriminar entre várias 

alternativas e, ao mesmo tempo, identificar os produtos escolhidos, de modo a 

expressar uma determinada persona (CRANE, 2006, p. 39). 

Ao escrever sobre os tempos hipermodernos, Lipovetsky (2007) também 

aponta que vivemos hoje um mundo de sedução e de movimento incessante cujo 

modelo não é outro senão o sistema da moda. Dessa forma, a moda e suas relações 

recursivas com a cultura pós-moderna, a hipermodernidade, o consumo, o sistema 

dos objetos pós-industriais e com a própria origem da modernidade sinalizam para a 

necessidade de novas abordagens no estudo do fenômeno, para que seu campo 

epistemológico e a conseqüente formação de profissionais nesta área possam ser 

ampliados e consolidados.  

 

2.2.1 As multidimensões da Moda 

 

A abordagem multidimensional da moda é corroborada pela pesquisa de 

Miranda (1998) que constata ser possível identificar diferentes dimensões de atitude 

que os consumidores assumem na composição dos seus próprios arranjos de 

aparência, no processo do consumo de moda. 

Segundo Sproles (apud GARCIA; MIRANDA, 2005, p. 110), com apenas um 

modelo explicativo sobre a moda não se pode entender todos os aspectos da 

adoção e do consumo de moda, apenas parte deles. Portanto, são necessários 

diferentes modelos teóricos, ou seja, diferentes dimensões de análise da moda, para 

se estudar, explicar e compreender o consumo de moda. 

Segundo Garcia e Miranda (2007, p. 109):  

De modo geral, psicólogos veem a moda como busca da individualidade; 
sociólogos compreendem-na como competição de classe e conformidade 
social às normas; economistas explicam-na pela busca do escasso, do que 
é difícil de conseguir; criadores observam a visão estética, os componentes 
artísticos e o ideal de beleza; historiadores oferecem explanações 
evolucionárias para as mudanças da moda. Entretanto, a moda em 
processo não pode ser vista apenas sob determinada ótica. 
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As dimensões filosófica, artística e estética da moda podem ser observadas e 

estudadas através da análise das relações da moda com as imagens e a 

sensorialidade, reforçando os aspectos criativos e estéticos dos seus objetos e 

imagens. Por essa perspectiva de análise, Lipovetsky (1989, p.72) observa que a 

moda trabalhou no refinamento do gosto e no aguçamento da sensibilidade estética, 

ao organizar uma ordem feita ao mesmo tempo de excesso e de variações mínimas. 

Ele diz: “a moda [...] civilizou o olho, educando-o para descriminar as pequenas 

diferenças, para ter prazer nos pequenos detalhes sutis e delicados, para acolher as 

formas novas.”  

Complementarmente, Bollon (1993, p.18) observa que “a aparência, 

repousando sobre a elaboração de imagens e de símbolos, sempre aparece como 

um modo de expressão infinitamente mais sensível e sutil, maleável porque 

permanentemente contraditório e para sempre inacabado, por isso poético e 

profético”. 

As dimensões sociológica, antropológica e psicológica da moda podem ser 

reveladas a partir dos estudos das relações da moda com as sociedades, a cultura e 

a articulação das subjetividades dos sujeitos contemporâneos. Sob essas 

perspectivas de análise, Simmel (1957) observou: “a moda é a imitação de modelo 

estabelecido que satisfaça a demanda por adaptação social, diferenciação e desejo 

de mudar, sendo baseada pela adoção por grupo social.”  

Também a partir dos estudos de Crane (2006) e Santanna (2007), conclui-se 

que a moda contemporânea é um fenômeno social global que possibilita a 

expressão humana, a integração, a individuação e a subjetivação dos sujeitos 

contemporâneos. Dessa forma, salienta-se a necessidade do estudo das dimensões 

social, antropológica e psicológica da moda, para a melhor compreensão do 

fenômeno e dos seus rebatimentos sobre a cultura, as sociedades, os sujeitos e os 

objetos de consumo. 

Por sua vez, a dimensão semiológica da moda pode ser aprofundada a partir 

dos estudos das relações entre a moda, a comunicação e as mídias. Nesse sentido, 

Barthes (1967), Baudrillard (1968) e Garcia e Miranda (2007) definem a moda como 

um sistema de comunicação, portanto, de significação e de produção de sentidos.  
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As dimensões econômica e mercadológica da moda mereceram um item 

específico, justificada a partir das relações entre a moda, a economia e o consumo. 

Nessas perspectivas múltiplas e transversais, Marco Antônio Andreoni 

(informação verbal)1 ressalta que pela própria essência dinâmica da moda, ela 

atravessa diferentes áreas para, em processo espiral, ir construindo o seu próprio 

“campo transdisciplinar”.  

A partir dos primeiros estudos publicados sobre a moda, é possível perceber 

as dimensões sociológicas, antropológicas e psicológicas do fenômeno, por onde 

emergiram algumas raízes dos fundamentos iniciais do campo epistemológico da 

moda e sobre as quais têm sido prolongadas diversas ramificações do seu estudo. 

Posteriormente, ao relacionar o surgimento e a consolidação do Sistema da 

Moda à emergência do capitalismo no mundo ocidental, diversos autores citados no 

presente trabalho corroboram para a observação da dimensão econômica da moda. 

Nessa perspectiva, a formação do profissional de moda voltado para o mercado 

contemporâneo revela-se fundamentalmente dependente das bases conceituais da 

macroeconomia, da microeconomia, da geopolítica, do marketing e do consumo. 

A dimensão artística e estética da moda também é verificada em diversos 

trabalhos publicados sobre as relações entre Arte e Moda, assim como é importante 

ressaltar que o surgimento dos principais cursos superiores de moda, no Brasil e no 

mundo, geralmente constituíram a partir das Escolas de Artes. 

Tais dimensões de análise da moda e a incorporação de conhecimentos 

provenientes de diferentes áreas, pensadas de forma integrada em um tecido único, 

tornam-se fundamentais para o desenvolvimento das competências profissionais 

para o campo da moda e justificam-se tanto na direção teórica quanto prática: para a 

compreensão da história, filosofia, sociologia, antropologia, comunicação e cultura 

da moda, bem como para o desenvolvimento de competências nos campos da 

pesquisa, da previsão de tendências (interpretação, análises e projeções), da 

criação, do desenvolvimento de produtos e imagens, da gestão estratégica dos seus 

                                      
1 Professor do curso de Negócios da Moda da Universidade Anhembi Morumbi. A citação foi 
apresentada em reunião de planejamento acadêmico, na Universidade Anhembi Morumbi, em São 
Paulo, em 2008.  
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negócios e do planejamento estratégico de produto, precificação,  distribuição e 

comunicação das empresas e marcas deste setor. 

Ao observar a multidimensionalidade da moda é possível perceber que seu 

campo de conhecimento não se restringe ao design têxtil e do vestuário, mas sim, 

desenvolve-se a partir das dimensões social, artística, psicológica e econômica. 

Nessa perspectiva, o objeto de estudo da moda não seria o design do vestuário, 

mas sim, serviria ao design de produtos e ao design gráfico assim como serve à 

administração e ao marketing, à comunicação social e às mídias, à história e à 

sociologia, dentre outros campos possíveis.  

 

2.2.2. Moda, Economia e Consumo 

 

A lógica de distinção social que se impôs como chave principal da 

inteligibilidade da moda durante o século XX seria incapaz de explicar o mais 

significativo do fenômeno: a lógica da inconstância, as grandes mutações 

organizacionais e estéticas da moda. Segundo Lipovetsky (1989, p.91), nós vivemos 

na sociedade centrada na expansão das necessidades e, assim, tal sociedade é 

antes de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo sob a lei da 

obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que fez passar o econômico 

para a órbita da forma-moda.  

Ao analisar as relações entre a Moda e o consumo nas sociedades 

contemporâneas, observa-se que o estudo da moda permite analisar como e por 

que as pessoas adquirem objetos-signos que as auxiliam no desenvolvimento dos 

seus autoconceitos2 – real, ideal, ou, social.  

Nesta pesquisa, adotou-se o conceito de consumo definido por Baudrillard 

(2006, p. 206):  

O consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de 
manipulação sistemática de signo [...]é um modo ativo de relação (não 
apenas com os objetos, mas com a coletividade e com o mundo), um modo 

                                      
2Para definir autoconceito, Sirgy (1982, p.287) explica que o autoconceito real compreende a forma 
como as pessoas percebem a si próprias, o autoconceito ideal é como a pessoa gostaria de ser 
percebida e o autoconceito social significa como o sujeito apresenta o seu eu para os outros. 
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de atividade sistemática e de resposta global no qual se funda todo nosso 
sistema cultural. 

É importante observar que os objetos-signos adquiridos e articulados pelos 

sujeitos contemporâneos variam de acordo com o contexto, o tempo histórico, as 

culturas, os valores e experiências dos consumidores, a relação com outros objetos, 

ou seja, com os modos e as modas. Dessa forma, o consumo dos objetos, no 

contexto contemporâneo, é constituído de significados transformados pela moda 

enquanto um importante agente significante subterrâneo aos objetos. 

Em 1968, Baudrillard publicou o Sistema dos Objetos, um estudo 

resultante da sua tese de doutorado, na França, num período em que emergiam 

naquele país as discussões sobre a pós-modernidade e, também, um ano após 

Roland Barthes ter publicado o Sistema da Moda, em 1967. Observa-se que 

Baudrillard, ao teorizar sobre o Sistema dos Objetos, definiu a dinâmica dos 

objetos pós-industriais comparável à dinâmica própria da moda, observando seus 

rebatimentos além do vestuário. 

O estudo de Baudrillard corrobora para explicar a moda como um sistema 

de signos, assim como amplia a compreensão das relações entre a moda, o 

consumo e as sociedades pós-industriais. Em suas análises sobre o objeto 

industrial e a relação modelo-série, Baudrillard (2006, p.15) descreve os 

rebatimentos da moda no sistema de significação dos objetos e no meio 

ambiente, no contexto da pós-modernidade. 

Ao definir o objeto industrial, Baudrillard (2006, p. 15) explica:  

O que caracteriza o objeto industrial, por oposição ao artesanal, é que 
nele o inessencial não é mais deixado ao acaso da demanda e da 
execução individuais, mas é hoje em dia retomado e sistematizado pela 
produção que por intermédio dele (e da combinatória universal da 
moda) assegura sua própria finalidade.  

 

Comparando o objeto pré-industrial e o modelo industrial, o autor observa 

que “esta corrente que atravessa toda a sociedade, que leva da série ao modelo 

e continuamente a difundir-se o modelo na série, esta dinâmica ininterrupta vem 

a ser a própria ideologia da nossa sociedade”. Ele salienta, também, que o 

esquema de distribuição modelo série não se aplica de igual maneira a todas as 

categorias de objetos. No período do estudo, ele observou que tal esquema 

aparecia como evidente quando se tratava do vestuário e menos evidente à 
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medida que se abordavam categorias de objetos mais específicos na sua função. 

(BAUDRILLARD, 2006, p.148) 

Atualmente, observam-se diferentes categorias de objetos que são 

consumidos não mais pela sua função específica ou pela sua materialidade, mas 

sim por suas diferenças e pela combinatória universal da moda, conforme havia 

sido constatado por Baudrillard. Ressalva-se, também, que a dinâmica modelo-

série e a sistematização do inessencial, analisadas pelo autor no contexto da 

sociedade pós-industrial, já eram percebíveis ao final da Idade Média, no período 

pré-industrial, no campo do vestuário.  

A dinâmica de difusão de modelos e de transformações sistemáticas no 

vestuário, a partir do final da Idade Média, foi analisada por alguns teóricos como 

dispositivos característicos do sistema da moda. Decorridos os processos de 

expansão industrial e o aumento de produtividade, em diversas categorias de 

produtos, bem como após o avanço da indústria cultural e da globalização, torna-

se possível observar a dinâmica modelo-série e a sistematização do inessencial 

impactando inúmeras outras categorias de objetos.  

É importante ressaltar que a sistematização do inessencial tem aspectos 

sociológicos, psicológicos e também uma função ideológica de integração. 

Baudrillard (2006, p. 15) conclui que, no contexto vivenciado, “as modalidades de 

transição do essencial ao inessencial são elas próprias relativamente 

sistemáticas”.  

A mesma noção de sistematização do inessencial, com suas lógicas de 

transição e difusão e sua função ideológica de integração, permeada por 

aspectos sociológicos, psicológicos e filosóficos, tem conceituado o sistema da 

moda, historicamente, e foi analisada por Barthes no seu estudo com o título “O 

Sistema da Moda”, um ano antes das teorias de Baudrillard. 

Também é necessário atentar para as conclusões de que no sistema de 

signos é ao nível das coerções da abstração e da associação que se situa o êxito de 

um conjunto e, portanto, a coerência não é mais a de uma unidade de gosto e sim a 

de um sistema cultural de signos (BAUDRILLARD, 2006, p. 17). No mesmo viés, 

Crane (2006, p.46) observa que os significados de produtos culturais são afetados 

por relações entre criadores e públicos e entre administradores e mercados e 
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ressalta: “nas sociedades pós-industriais, a roupa em si é menos importante que as 

estruturas criadas para vendê-la”. 

No entanto, em estudos de várias formas culturais, é muito comum o 

consumo, o significado, o espaço e a produção serem considerados e estudados 

separadamente, reduzindo significativamente o entendimento do modo pelo qual as 

formas de cultura influenciam seu contexto e são por ele influenciadas (CRANE, 

2006, p.457). Tal conclusão também é observável no estudo da moda, enquanto 

uma forma de cultura, e nos seus rebatimentos em todas as atividades econômicas 

que integram sua cadeia produtiva.  

Pressupõe-se que a consolidação da moda enquanto atividade econômica 

tende a se ampliar se forem observadas e estudadas as conexões ou relações 

recursivas entre todos os elementos do seu sistema. Essas constatações sinalizam 

a necessidade de observação da cadeia produtiva da moda e das suas áreas de 

atuação profissional, de forma ampliada e circular, conforme a figura 2. 

 

Figura 2 - Cadeia de Negócios da Moda 
Fonte: Da autora (2011). 

 

Observa-se que os efeitos recursivos de todo o sistema da moda ocorre em 

tempo e formato diferentes, entre os inúmeros segmentos de mercado. Por isso, no 
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contexto contemporâneo, nas sociedades pós-industriais e globalizadas, um projeto 

de produto inovador e de design autoral pode não ser condição suficiente para gerar 

adoção, consumo, circulação e valorização de marca. É necessária a absorção do 

objeto pelo sistema da moda. Segundo Aktouf (2004), pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos apontam que 90% dos produtos lançados anualmente por empresas 

americanas não conseguem se perpetuar no mercado. 

 

2.3.  A MODA E O MERCADO BRASILEIRO 

 

As perspectivas de análise apresentadas no item Moda, Economia e 

Consumo denotam que os bens de consumo, no contexto contemporâneo, adquirem 

uma superfície e uma significação novas que passam a integrar elementos 

significativos na construção e percepção dos seus valores, imagens e marcas: são 

os efeitos do sistema da moda sobre os elementos co-construtores de inúmeros 

sentidos pertinentes aos produtos e marcas nas atuais sociedades, desde a 

concepção, a produção, a comunicação até a distribuição desses bens.  

Este quesito é relevante para a análise do mercado de moda brasileiro, uma 

vez que se detecta a preocupação dos empresários da indústria, do varejo e do 

setor de comunicação para entender a lógica da inconstância da moda e para 

detectar como seus movimentos devem impactar o consumo de diferentes bens, a 

cada ciclo de transformação dos modos e das modas.  

Na tentativa de apontar a diferença entre o que seria a função social da moda 

e a sua origem, Lipovetsky (1989, p. 11) ressalta que “foram os valores e as 

significações culturais modernas, dignificando em particular o Novo e a expressão 

da individualidade humana, que tornaram possíveis o estabelecimento do sistema da 

moda da Idade Média tardia”. Apesar da observação de Lipovetsky (1989), no Brasil, 

somente ao final do século XX, após a abertura do mercado brasileiro para a 

importação e exportação de bens de consumo e bens de capital e após a ampliação 

da indústria cultural no país, que se tornou possível observar o efetivo 

estabelecimento do sistema da moda nas sociedades e o seu alcance em vários 

setores industriais.  
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 Após a década de 90, com o avanço da globalização e as consequentes 

transformações nos contextos econômico, industrial, cultural, social e tecnológico, o 

mercado brasileiro começou a perceber mais claramente o funcionamento da moda 

como motor da economia de bens simbólicos. Os primeiros impactos foram mais 

notórios na indústria têxtil e de vestuário devido a sua proximidade histórica com a 

moda. Por isso, no mesmo contexto, também emergiram os primeiros cursos 

superiores de moda do Brasil, na cidade de São Paulo, voltados para atender o setor 

têxtil. 

Ao final da década de 80 e no início da década de 90, a indústria têxtil e de 

confecção concentrou a demanda por profissionais especializados no campo da 

moda. Segundo pesquisa de Marinho (2002), os primeiros cursos de moda do país 

objetivaram atender a demanda crescente de profissionalização da indústria têxtil e 

de vestuário, notadamente nas áreas de criação e produção. Naquele período, a 

principal atribuição do profissional de moda era o estilismo e, consequentemente, 

vários cursos nesta área também receberam a denominação de Estilismo. 

Atualmente, observa-se o sistema da moda impactando e movimentando 

diferentes setores produtivos no mercado brasileiro e, por isso, emerge entre as 

empresas que integram as cadeias produtivas desses setores a necessidade de 

conhecimentos específicos sobre o consumo, o significado, o contexto e a produção 

de moda: como e quando acontece a adoção dos novos conceitos, imagens e 

comportamentos de moda, nos diversos grupos sociais? Como os conceitos e 

imagens de moda podem ser transformados em bens de consumo materiais e 

imateriais? Como a moda se propaga?  

Percebe-se que tal problema se tornou nuclear para as empresas, pois 

quando diversos setores industriais são impactados pelo complexo sistema da moda 

e por sua dinâmica essencial de efemeridade e circulação, todos os processos 

organizacionais e os componentes de marketing também são impactados e 

transformados: o ciclo de vida dos produtos se torna reduzido, a elasticidade nas 

linhas produto e nos preços precisa ser ampliada, as diversas unidades de produtos 

precisam ser estrategicamente integradas em uma coleção, a comunicação precisa 

incorporar e refletir os signos da moda, a produção e o suprimento precisam se 

tornar mais dinâmicos, dentre outros aspectos menos óbvios. 
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Tal observação pode ser constatada através do relevante crescimento das 

empresas e dos sites de pesquisa de moda, absorvendo um número cada vez maior 

de clientes provenientes de diferentes setores industriais, a exemplo do setor de 

eletrônicos, de cosméticos, da indústria automobilística, dentre outros. Também se 

observa a valorização de um importante produto gerado pela Cadeia da Moda ou 

pelo Sistema Econômico da Moda: a “pesquisa de moda” e as “tendências da 

moda”.  

Um exemplo da valorização da pesquisa de moda, para o mercado mundial e 

brasileiro, pode ser observado através do histórico do site de pesquisa britânico, o 

WGSN: em 2001 a assinatura anual do site custava U$1,000.00 e seus principais 

assinantes eram as marcas de luxo do setor de moda; naquele período, no Brasil, só 

existiam 5 clientes; já no ano de 2009, tal site é assinado pelas principais escolas de 

moda do mundo e por várias empresas nacionais e globais de diferentes segmentos, 

sendo o custo anual do site superior a U$30,000.00. 

Outros exemplos de inclusão de novas categorias de produtos no sistema da 

moda podem ser observados através de setores como: a indústria automobilística, 

de telecomunicações, de eletrônicos e cosméticos. No ano de 2008, a marca FIAT 

lançou, no principal evento de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week (SPFW), 

um projeto de aproximação da marca com a moda e o público jovem, o Fashion 

Inovation Attitude - FIAT. Da mesma forma, as marcas Oi, Motorola e Samsung 

também figuram na lista dos patrocinadores da SPFW. 

Além de exporem suas marcas ao amplo público e à imprensa nacional e 

internacional presentes nos eventos de moda, tais empresas desenvolvem linhas de 

produtos e estratégias de comunicação norteadas pelo sistema da moda, no que diz 

respeito ao planejamento de coleção, cartela de cores, periodicidade de 

lançamentos, sistema de signos contidos nas campanhas publicitárias, estratégias 

de lançamento dos produtos em desfiles e eventos de moda, além das associações 

com estilistas nacionais para o desenvolvimento de produtos ou linhas específicas. 

Ressalta-se, porém, que o mercado da moda e seus campos de atuação 

profissional ultrapassam as áreas de eventos, criação ou design. A pesquisa de 

moda, a gestão de marcas, o planejamento estratégico de coleções, o planejamento 

do ciclo de vida dos produtos, a comunicação de moda e as ferramentas de 

promoção específicas, antes aplicadas apenas no campo do vestuário, 
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principalmente das roupas, hoje são competências profissionais relevantes para 

diversos setores produtores de bens de consumo.  

Em matéria publicada pela revista Exame, em 30 de janeiro de 2008, sobre o 

mercado de moda no Brasil, o título apresentado no índice era “Moda: a 

consolidação de um setor com muito glamour, mas, pouco dinheiro”. Na matéria, a 

jornalista Daniela Camargo salienta: “estigmatizada como um setor que vive de 

muito glamour e pouco dinheiro, a moda brasileira atravessa uma onda de 

consolidação sem precedentes. Foram 13 grandes negócios nos últimos 18 meses.” 

Segundo Camargo (2008, p. 43), as aquisições de empresas e marcas 

brasileiras no segmento da moda ultrapassavam 300 milhões de reais e, no período 

de 18 meses, várias “grifes brasileiras” foram adquiridas por holdings e fundos de 

investimentos, totalizando 13 negócios fechados naquele período. 

A jornalista ressalta que “entra ano e sai ano” e os assuntos mais discutidos 

nos bastidores da São Paulo Fashion Week (SPFW) são repetidos de forma tediosa 

enfatizando as perseguições aos padrões de beleza das modelos, as tendências de 

cores da estação ou a criatividade dos estilistas ao exibirem coleções pouco 

prováveis de serem vistas nas ruas.  

Tal enfoque pode ser explicado pelo fato da moda ainda ser fortemente 

correlacionada à renovação das formas do vestuário, bem como os desfiles ainda 

preservarem as características que os originaram, ao servirem como ferramenta 

para exposição das criações dos costureiros precursores da alta-costura, ao longo 

de mais de um século. 

No entanto, na edição de janeiro de 2008 do SPFW, não apenas a revista 

Exame bem como as principais páginas de importantes jornais em circulação no 

país, tanto nos cadernos de moda quanto de economia, foi ocupada pela dimensão 

econômica e mercadológica da moda e dos negócios gerados por ela. 

Não obstante os grandes conglomerados na área de moda do mercado 

Europeu faturar bilhões de Euros, com diversificadas categorias de produtos, a 

exemplo do grupo LVMH, controlador das marcas Louis Vuitton, Donna Karan, 

Fendi, Marc Jacobs e outras, no mercado brasileiro as marcas nacionais de moda 

ainda faturam valores significativamente inferiores e “engatinham” rumo à 

competitividade global. 



 38

Segundo dados publicados na mesma edição da revista Exame e nos jornais 

Folha de São Paulo e Gazeta Mercantil, durante o mês de janeiro de 2008, as 

maiores marcas brasileiras do setor de moda não faturavam anualmente mais do 

que 200 milhões de reais. Em comparação, a Gucci, marca de moda italiana, faturou 

U$ 7,69 bilhões em 2007, com 469 pontos de venda distribuídos pelo mundo, 

segundo dados publicados no site coorporativo da marca. 

Também os mesmos veículos da imprensa nacional sinalizavam a dificuldade 

que os novos investidores no mercado de moda brasileiro deveriam encontrar: no 

processo de profissionalização do negócio, na administração dos egos dos 

criadores, na aquisição de conhecimentos pelos executivos sobre as especificidades 

do setor, na competição com produtos piratas e redes informais do mercado interno, 

bem como no reconhecimento das marcas brasileiras no mercado externo devido ao 

seu anonimato no mundo da moda. 

Baseando-se nas experiências da autora, no setor coureiro-calçadista, por 

mais de 15 anos, foi possível constatar: um grande número de empresas integrantes 

da cadeia produtiva do setor de calçados carece de conhecimentos fundamentais 

sobre a moda contemporânea e sobre seus rebatimentos nas tendências de 

consumo, nos produtos, nas tecnologias, nos processos produtivos, nas estratégias 

comerciais e na gestão e comunicação das marcas. 

Com base nos dados apresentados, é possível observar que a cadeia 

produtiva da moda e suas áreas de atuação profissional englobam operações 

complementares e circulares entre os seguintes campos: pesquisas de moda; 

estudos de comportamento de consumo; interpretação e projeção de tendências de 

moda; pesquisa e desenvolvimento de produtos; planejamento, controle e gestão da 

produção; compras e vendas; gestão de estoques; precificação; promoção e 

eventos; comunicação mercadológica; gestão de marcas ou branding. 

Diante de tal contexto, é necessário que os profissionais da moda estejam 

capacitados para transformar tendências em conceitos, conceitos em produtos, 

produtos em processos produtivos e processos produtivos em bens de consumo 

desejados. Alguns desses requisitos são apontados nas especificações de diversas 

vagas oferecidas através da empresa de Recursos Humanos especializada no 

mercado de moda, a Carreira Fahion. 
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Dentre os anunciantes de vagas publicadas através do site da Carreira 

Fashion, encontram-se empresas de diferentes segmentos: indústrias de calçados 

como a Klin e Arezzo; empresas de varejo como a Wal Mart, Pernambucanas, C&A, 

Carrefour e Levi’s; veículos de comunicação como a TV Bandeirantes, Editora Abril 

e Revista Lounge; marcas esportivas como Adidas, Puma, Oakley e Speedo; 

indústrias têxteis como Santista e Vicunha; marcas de acessórios e objetos de 

decoração como Imaginarium, CSN e Spezatto; empresas de serviço como a 

Manfrim Consultoria; dentre outras.  

Em busca realizada no site da carreira Fashion (2008) foram encontradas 79 

vagas ofertadas por empresas de moda, tendo como filtros de busca o pré-requisito 

de “nível superior” e a palavra-chave “moda”.  

Dentre os resultados encontrados, as vagas distribuíam-se nos seguintes 

cargos: gerente de vendas, supervisor de vendas, gerente comercial, representante 

comercial, assistente ou coordenador de marketing, gerente de marketing, gerente 

de loja, gerente de franquias, consultor de marketing e treinamento para varejo, 

comprador, assistente de compras, estoquista, gerente de produção, encarregado 

de produção, assistente de Planejamento e Controle da Produção (PCP), auditor de 

qualidade, modelista, desenhista de moda, estilista, assistente de criação e estilo, 

assistente de desenvolvimento de produto, gerente de produto e técnico têxtil.  

Para observar a dimensão do mercado da moda no Brasil e as oportunidades 

de atuação profissional, imagina-se ser necessário computar os números referentes 

ao faturamento dos diferentes setores que criam, produzem, comercializam e 

comunicam seus produtos na “forma-moda”, com o objetivo de obter uma dimensão 

mais ampla e precisa da representatividade deste segmento para a economia 

nacional.  
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3 O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 
 
 

A compreensão do modelo adotado para o sistema educacional no país, bem 

como suas formas de regulação, é um aspecto relevante para a análise do contexto 

no qual emergem os cursos superiores de moda no país, o processo de evolução e 

as mudanças no perfil da oferta de tais cursos, assim como, o modo como eles são 

autorizados, avaliados e controlados.  

O sistema educacional brasileiro está regido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação no país e disciplina a educação escolar. Esta lei 

trata, dentre outras questões, da educação e ensino no processo escolar brasileiro; 

dos princípios e fins da educação nacional; das competências e responsabilidades 

do poder público, dos estabelecimentos de ensino e dos docentes; dos sistemas de 

ensino e suas funções; das formas pelas quais os cidadãos exercem seus direitos e 

deveres relativos à educação; das fontes, da destinação e do uso dos recursos 

financeiros do poder público em matéria de educação. 

É importante, no entanto, observar o alerta de Silva (1998, p.29) com relação 

ao contexto no qual foi constituída a nova LDB, pois, se não se pode considerá-la 

em si mesma, como “expressão de uma concepção neoliberal, deve-se, a partir dos 

‘vazios’ deixados em seu texto, reconhecê-la como um instrumento que, pelo menos, 

não impede o realinhamento da educação a essa orientação atualmente em 

hegemonia”, sendo marcada pela lógica da racionalização de recursos e da 

alteração do papel do Estado em relação aos seus deveres com a educação.  

 

3.1 DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

O artigo primeiro da LDB destaca que a educação escolar deverá vincular-se 

ao mundo do trabalho e à prática social e que a educação nacional é inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, tendo como finalidade “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1996).  
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Com base nos dois primeiros artigos, observa-se o papel da educação escolar 

na formação do cidadão e na preparação profissional para o mercado de trabalho, 

evidenciando-se que tais aspectos sejam assegurados pelas Instituições de Ensino 

Brasileiras e pelos seus cursos, nos diferentes níveis de ensino e categorias 

administrativas. Dessa forma, esses aspectos deveriam nortear os projetos 

pedagógicos das Intuições de Ensino do país e dos sues cursos. 

Com relação aos níveis escolares, a LDB  define que o sistema educacional 

brasileiro é composto por dois níveis no que se refere à educação e ao ensino: a 

educação escolar - formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; e o ensino superior que abrange diferentes cursos e programas. 

O Artigo 44º especifica os cursos e programas que compõem o ensino 

superior, dividindo-o em quatro grupos:  

a) Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino;  

b) Cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo;  

c) Cursos de pós -graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 

abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 

atendam às exigências das instituições de ensino;  

d) Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL, 

1996) 

As finalidades previstas na LDB para o ensino superior apontam os múltiplos 

papeis deste nível escolar no processo de desenvolvimento e formação dos 

educandos, nas dimensões social, cultural, científica, profissional, ambiental e 

filosófica. 

Dentre as finalidades descritas no artigo 43º. é importante destacar o papel do 

ensino superior no estímulo à criação cultural, ao desenvolvimento do espírito 
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científico e do pensamento reflexivo, ao conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, assim como, na formação de 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

colaborando na sua formação contínua.  

 Ainda no mesmo artigo, a LDB define que o Ensino Superior também tem 

como finalidades: incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade; comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional; promover a extensão, aberta à participação 

da população.  

Nesse sentido, cabe ressaltar as observações de Bicudo (1998, p.75) sobre 

as finalidades do ensino superior previstas na LDB. Ela alerta: 

É importante evidenciar os significados dos verbos estimular e incentivar, 
que apontam para a ação de sensibilizar de modo positivo, as pessoas para 
a criação e a investigação, não anunciando uma vontade e 
comprometimento efetivos. Entretanto, a LDB explicita como finalidade da 
Educação Superior o comprometimento com a divulgação do conhecimento. 
Desse modo, os fins da Educação Superior não enfatizam de modo forte o 
ensino, a pesquisa e a extensão no que diz respeito a atividades 
formadoras de profissionais que serão diplomados no término dos cursos de 
graduação. Sendo a Universidade do mundo ocidental contemporâneo 
definida pela articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, a LDB está 
trabalhando com outra característica de Universidade.  

 

De acordo com a LDB, as instituições de ensino brasileiras, nos diferentes 

níveis, são classificadas em duas categorias administrativas: instituições públicas, 

que são aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público; e instituições privadas, que são aquelas mantidas e administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.  

O dever do Estado com a educação escolar pública é efetivado mediante a 

garantia de direitos aos educandos, crianças, jovens e adultos brasileiros, em 

diferentes níveis, dentre eles: o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; a progressiva extensão da 
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obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; e o acesso aos níveis mais elevados 

do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

Em todas as esferas administrativas, é previsto que o Poder Público 

assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino fundamental, especificado como 

ensino obrigatório, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de 

ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

Por sua vez, o ensino através da iniciativa privada deve atender as condições 

de cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema 

de ensino, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público e capacidade de autofinanciamento, conforme especificado no artigo 7º.  

A coordenação da política nacional de educação é de responsabilidade da 

União, cabendo-lhe, dentre outras responsabilidade, algumas incumbências relativas 

ao ensino superior. A primeira delas consiste em assegurar o processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

Outras incumbências da União com relação ao ensino superior consistem em 

baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, assegurar o 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino e, 

conforme salientado no início deste capítulo, a incumbência de autorizar, 

reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

Dessa forma, as definições dos papeis e responsabilidades da União na 

regulamentação do ensino superior se constituem como fatores relevantes para a 

análise das abordagens curriculares dos cursos superiores de moda brasileiros, visto 

que a grande maioria dos cursos superiores de moda do país é oferecida por IES 

privadas que dependem da autorização dos seus cursos pelo MEC, ao mesmo 

tempo em que são estimuladas pela nova LDB e pelas condições competitivas do 

mercado global para a expansão de novos cursos em novos campos profissionais. 

É importante salientar que os sistemas de avaliação, autorização e 

reconhecimento dos cursos estabelecem parâmetros que incluem a adequação dos 

mesmos às diretrizes curriculares das suas respectivas áreas, estando sujeitos ao 
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descredenciamento ou desautorização caso não correspondam às diretrizes pré-

estabelecidas.  

 

3.2 O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Conforme previsto no artigo 9 º da LDB (1996), com relação à organização da 

educação nacional, a União tem a incumbência de “assegurar o processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior”, em 

colaboração com os sistemas de ensino, objetivando melhoria da qualidade do 

ensino e a determinação de prioridades.  

Dessa forma, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), conforme a Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004, com o objetivo 

de “assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes”.  

A avaliação da educação superior no Brasil é realizada em três instâncias: a 

Avaliação de Curso; a Avaliação Institucional; e o Exame Nacional de Desempenho 

dos estudantes (ENADE). Assim, os resultados da avaliação de IES, de cursos e de 

desempenho dos estudantes constituem-se como referencial básico para regulação 

e supervisão da educação superior. De acordo com a legislação, o SINAES tem 

como finalidades:  

A melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 
(BRASIL, 2004). 

No artigo 2º da mesma Lei é prevista “a análise integrada das dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior e dos seus cursos”, bem como o 

respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos.  

Ressalta-se o parágrafo único do mesmo artigo no qual se estabelece que “os 

resultados da avaliação constituir-se-ão referencial básico dos processos de 



 45

regulação e supervisão da educação superior”, dentre os quais se inserem o 

credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação 

superior, bem como a autorização, o reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação (BRASIL, 2004). 

A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação é 

realizada mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), conforme descrito no Artigo 5o, constituindo-se em componente curricular 

obrigatório dos cursos de graduação e devendo ser aplicado com a periodicidade 

máxima de três anos. O artigo define: 

O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes 
da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 
temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.  

� �

3.2.1 Conteúdos do ENADE para Cursos Superiores de Tecnologia em Moda        

 

Segundo a legislação vigente, referente ao ENADE para os cursos superiores 

de tecnologia em moda aplicado em 2009 para os estudantes de todos os cursos do 

país, os conteúdos da prova do Enade 2009, no componente específico do Curso 

Superior de Tecnologia em Design de Moda, têm como objetivos (art.4º. da Portaria 

Inep nº 136 de 24 de junho de 2009): 

a) Avaliar, por meio de prova escrita, se o estudante, após o período 
cursado, demonstra ter desenvolvido as competências que compõem o 
perfil do Tecnólogo em Design de Moda; 
b) Verificar se o estudante compreende as implicações dos saberes de seu 
campo de atuação nos contextos socioeconômicos, ambientais, culturais, 
éticos e estéticos; 
c) Servir como um dos parâmetros de referência para a promoção de 
melhorias no processo de formação do Tecnólogo em Design de Moda, em 
consonância aos princípios expressos no Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia. 

O artigo 5º. da mesma portaria estabelece que a prova do Enade 2009, no 

componente específico do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, 

tomará como referência o perfil profissional descrito no Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia: “profissional capacitado para elaborar e gerenciar 

projetos para a indústria de confecção do vestuário, considerando fatores estéticos, 

simbólicos, ergonômicos e produtivos, com visão multidisciplinar e empreendedora”. 
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As habilidades e competências dos estudantes avaliadas pelo ENADE no 

componente específico se referem às capacidades dos estudantes para: definir 

parâmetros de projeto considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e 

produtivos; desenvolver coleções de produtos de moda aplicando metodologia 

projetual; elaborar portfólios e dossiês; representar graficamente suas criações; 

construir produtos de vestuário aplicando conhecimentos de materiais, modelagem e 

costura; avaliar a viabilidade do produto; elaborar ficha técnica para orientação da 

produção seriada. 

Também são avaliadas, no componente específico, as habilidades para 

pesquisar tendências de comportamento e consumo de moda; pesquisar os 

diferentes estilos e contextos históricos; pesquisar tendências de materiais, cores, 

formas, texturas e tecnologia; e empreender e gerenciar a atividade profissional 

respeitando questões econômicas, sociais, ambientais e éticas. 

Os conteúdos previstos no componente específico são: metodologia projetual; 

pesquisa de tendências de comportamento, de materiais e tecnologias; elementos 

da composição visual; história da indumentária, da moda e do design; técnicas de 

representação bidimensional e tridimensional: desenho da figura humana, desenho 

técnico, desenho de moda, estudos volumétricos; materiais e processos têxteis; 

modelagem plana, tridimensional, computadorizada e graduação; ergonomia 

aplicada ao vestuário; tecnologia da confecção - máquinas e equipamentos de 

costura, encaixe, risco e corte, montagem de peça piloto, ficha técnica; marketing - 

público alvo e mercado consumidor; empreendedorismo - plano de negócios. 

 

3.2.2 Conteúdos do ENADE para Cursos de Bacharelado em Moda 

 

A partir de 2002, a Moda passou a ser considerada pelo MEC como um 

conteúdo curricular específico do design. Assim, a formação em moda oferecida pela 

maioria das instituições superiores brasileiras passou a ser norteada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design, conforme Resolução 

CNE/CES nº 05, de 8 de março de 2004 (SOUZA; NEIRA; BASTIAN, 2010). 

De acordo com a referida legislação, o estudo de ramos específicos do design 

deve obedecer ao estabelecido nas diretrizes curriculares gerais, determinadas para 
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a área de design como um todo, determinando um nível mínimo de qualidade para 

esses cursos e de modo que possam ser reconhecidos pelo MEC. Portanto, os 

conteúdos previstos no ENADE para os cursos de bacharelado em Design de Moda 

seguem as mesmas diretrizes curriculares dos cursos de Design.  

Conforme a Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 2004, que aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design, os formandos 

nesta área devem apresentar como perfil profissional:  

Capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade 
artística, para que o designer seja apto a produzir projetos que envolvam 
sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas culturais e 
tecnológicas, observando o ajustamento histórico, os traços culturais e de 
desenvolvimento das comunidades, bem como as características dos 
usuários e de seus contextos sócio-econômico e cultural. 

As competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nos estudantes 

de design dentro das instituições de ensino são descritas no artigo 4º da Resolução 

CNE/CES nº 5. Elas contemplam a capacidade criativa para propor soluções 

inovadoras, utilizando o domínio de técnicas e de processos de criação; a 

capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e soluções 

em seus projetos; e a capacidade de interagir com especialistas de outras áreas. 

As habilidades e competências do profissional de design também incluem: 

visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos 

de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do produto; 

domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: definição 

de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de 

alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados; conhecimento 

do setor produtivo de sua especialização; domínio de gerência de produção; e visão 

histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais. 

É importante ressaltar que as exigências curriculares para as instituições de 

ensino pré-determinam que os cursos de graduação em design devam contemplar 

em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que 

atendam a três eixos interligados de formação: conteúdos básicos, conteúdos 

específicos e conteúdos teórico-práticos. 



 48

Os conteúdos básicos incluem: estudo da história e das teorias do design em 

seus contextos sociológicos, antropológicos, psicológicos e artísticos, abrangendo 

métodos e técnicas de projetos, meios de representação, comunicação e 

informação; estudos das relações usuário/objeto/meio ambiente; e estudos de 

materiais, processos, gestão e outras relações com a produção e o mercado. 

Os conteúdos específicos referem-se aos estudos que envolvam produções 

artísticas, produção industrial, comunicação visual, interface, modas, vestuários, 

interiores, paisagismos, design e outras produções artísticas que revelem adequada 

utilização de espaços e correspondam a níveis de satisfação pessoal. 

Por sua vez, os conteúdos teórico-práticos englobam domínios que integram 

a abordagem teórica e a prática profissional, além de peculiares desempenhos no 

estágio curricular supervisionado, inclusive com a execução de atividades 

complementares específicas, compatíveis com o perfil desejado do formando. 
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4 O ENSINO DA MODA NO BRASIL 

 

Não obstante os primeiros estudos reconhecidos sobre a moda terem sido 

publicados desde o final do século XIX, os primeiros cursos de nível superior no 

campo da moda no Brasil datam do final da década de 80, no século XX. Salienta-se 

que tal realidade não se repetiu em alguns países, a exemplo da Inglaterra, França e 

Estados Unidos, onde os primeiros cursos de moda surgiram há mais de um século.  

Em Londres, está localizada uma das mais importantes Instituições de ensino 

da moda, a Central Saint Martin (CSM), formada em 1989 a partir da fusão de duas 

escolas tradicionais na Inglaterra: a St Martin’s, fundada em 1854 e muito 

reconhecida nas áreas de Moda e Arte; e a Central School, fundada em 1896 e 

reconhecida nas áreas de Design e Arte. Na CSM, formaram-se alguns dos 

reconhecidos profissionais da moda, a exemplo de Alexander Mcqueen, Jhon 

Gallliano e Stella McCartney, dentre muitos profissionais que atuam nas mais 

importantes corporações mundiais neste segmento. 

Para corresponder à amplitude do mercado da moda, conforme reconhece a 

Central Saint Martin em documento disponibilizado no seu site, a Instituição oferece 

diferentes formações em Moda, no nível de graduação e com duração de três a 

quatro anos, sendo essas formações diversificadas a partir dos cursos de Design de 

Moda e de História e Teoria da Moda. As especializações ou habilitações são: 

Design de vestuário feminino, Design de vestuário masculino, Estamparia de Moda, 

Comunicação de Moda com Promoção, Design de Moda com Marketing, dentre 

outros.  

Também em Londres, localiza-se outra importante Instituição de Ensino 

especializada em Moda, a London College of Fashion, fundada em 1908 e, na 

cidade de Nova York, encontra-se mais uma referência mundial no ensino da moda, 

o Fashion Institute Tecnologie (FIT), que teve seu primeiro curso originado em 1944. 

Na França, merece destaque o Studio Berçot, fundado em Paris, no final dos anos 

40, por Suzanne Berçot, dentre outras importantes IES existentes na Europa e 

Estados Unidos que possuem trajetória de várias décadas no ensino da moda. 
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4.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE MODA NO PAÍS 

 

No Brasil, os primeiros cursos superiores em moda surgiram ao final dos anos 

80, na cidade de São Paulo. O primeiro deles foi o Bacharelado em Desenho de 

Moda, em 1987, na Faculdade Santa Marcelina, com ênfase em criação nas áreas 

de vestuário, calçados e acessórios, joalheria e fotografia. Este curso foi originado a 

partir do curso de Artes Plásticas e apresenta grande parte do seu corpo docente 

formado nas áreas de Artes e Moda. 

No ano de 1989, foram autorizados pelo MEC os cursos de Bacharelado em 

Negócios da Moda, na Universidade Anhembi Morumbi, e o Bacharelado em Moda, 

na Universidade Paulista, ambos na cidade de São Paulo e com as primeiras turmas 

iniciadas em 1990. Assim, os três primeiros cursos de moda do Brasil foram cursos 

de bacharelado que se alinhavam às áreas de Artes, Moda e Negócios.  

Após 2002, observa-se um significativo crescimento da oferta de novos 

cursos superiores no campo da Moda, distribuídos por todo o país, a maioria deles 

com nomeação de Design de Moda e, consequentemente, inseridos na área do 

Design. Nesse período, a abertura dos novos cursos concentra-se na modalidade de 

Cursos Superiores de Tecnologia (CST), com apenas 02 anos de duração, enquanto 

decresce comparativamente o número de novos cursos na modalidade de 

bacharelado.  

A partir de 2002, observam-se também a ampliação das publicações 

acadêmicas sobre moda e a forte expansão do número de Instituições de Ensino 

Superior (IES) no setor privado, no Brasil. Segundo dados do INEP (2008), dentre as 

IES brasileiras que oferecem cursos de graduação no campo da moda, sejam 

bacharelados ou superiores de tecnologia, apenas 09 IES são do setor público, 

enquanto as outras 97 IES são do setor privado. 

Na pesquisa apresentada por Ana Maria Woltz (2007) no 3º. Colóquio de 

Moda em Belo Horizonte, ela alerta que: até 1999, no Brasil, só existiam 10 cursos 

na área de moda. Em 2007, passaram a existir mais de 120 cursos nesta área, 

sendo que a fase de maior expansão ocorreu no período de 2003 a 2007. Os dados 

publicados pelo INEP (2008) confirmam a forte ampliação da abertura de cursos 
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superiores de moda no país, no período de 2003 a 2007, quando foram abertos 70 

novos cursos de graduação em apenas cinco anos (ver quadro 2).  

Em 2009, já eram ofertados 138 cursos superiores no campo da moda, 

incluindo graduação e pós-graduações em todo o país, de acordo com os dados 

registrados pelo IV Fórum das Escolas de Moda, coordenado por Dorotéia Pires, 

realizado paralelamente ao V Colóquio Nacional de Moda, em Recife, em 2009 (ver 

quadro 3). 

João Braga (2007) e Maria Lúcia Bueno (2007) salientam que o Brasil é o 

país que mais possui cursos superiores no campo da moda. No entanto, para o 

MEC, a moda não apresenta diretrizes curriculares próprias e não está estabelecida 

como uma área ou sub-área do conhecimento. Nos documentos e legislações 

publicados pelo INEP, os cursos de graduação em Moda estão inseridos na área de 

Design, seguindo a Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 2004, que aprova 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design. 

Não obstante os estudos sobre a moda e os importantes teóricos no assunto 

apontarem a grande relevância da moda nas sociedades modernas e pós-modernas 

para as ciências sociais e humanas, a partir do ano 2000, o Ministério da Educação 

(MEC) passou a definir a moda como uma especialidade da área do Design. Dessa 

forma, os cursos de nível superior no campo da moda, anteriormente à publicação 

da referida portaria, não seguiam diretrizes curriculares específicas e diversificavam-

se entre as áreas das Artes, Comunicação, Administração e Design.  

Por sua vez, no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 

elaborado pelo MEC em cumprimento ao Decreto no. 5.773/06, publicado em julho 

de 2006, os cursos superiores de tecnologia em moda são inseridos dentro do eixo 

de Produção Cultural e Design e são denominados Design de Moda, apresentado 

como objetivo o desenvolvimento e gerência de projetos para a indústria de 

confecção do vestuário. A carga horária mínima exigida é de 1.660 horas, ou seja, 2 

anos de duração. 

Segundo Dorotéia Pires, em entrevista realizada pela Associação Brasileira 

de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), os 

cursos de moda passaram gradativamente a ajustar-se aos conceitos do design, a 
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partir do ano 2000, desde a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação em design. Pires informa (2008, p.23): 

Na década de 1980, ainda não existiam publicações, eram raros os 
pesquisadores interessados pela área e a indústria compreendia esta 
atividade apenas como estilística, era a pré-história do design de moda. Não 
existia conexão entre design e moda, esta consolidação foi se dar somente 
em 2000 quando o MEC determinou que: os cursos de estilismo deveriam 
passar a denominar-se design de moda. Hoje, o Brasil é o país com o maior 
número de cursos em todo o mundo. [...] Agora precisamos superar este 
valor quantitativo e traçar estratégias para crescer a qualidade tanto na 
dimensão acadêmica quanto na empresarial. Este é um grande desafio, 
uma vez que o setor trabalha de modo individualizado e fragmentado, isto é, 
não tem percepção de unidade entre a indústria, academia, varejo, centros 
de pesquisa, editoras, feiras, entre outros. Deveríamos pensar de modo 
sistêmico. (ASSINTECAL, 2008). 
 

É possível constatar que após a determinação do MEC, a partir do ano 2000, 

não apenas os cursos de estilismo passaram a denominar-se Design de Moda, mas 

também, os novos cursos, em sua maioria, passaram a receber a mesma 

nomenclatura, seja na modalidade de bacharelado ou tecnólogo, focando a 

formação dos seus profissionais na área do design.  

Essa tendência pode ser explicada pelo fato de quase todos os cursos 

superiores no campo da moda direcionar seus objetivos e os perfis profissiográficos 

para o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas à criação e ao 

projeto de produtos têxteis e do vestuário. Tal enfoque é corroborado pela 

consolidação da área do design, por seu avanço para o campo da moda e, 

consequentemente, pela avaliação dos cursos superiores em Moda baseadas nas 

diretrizes curriculares deste área, conforme apontado nos conteúdos do ENADE 

2009. 

Dessa forma, cabe observar as aproximações e os distanciamentos entre a 

Moda e o Design. Segundo Jacó (2008), em artigo publicado na internet com o título 

“Como o MEC compreende a formação em Design”: 

Para o governo brasileiro, o estudo de ramos específicos do design, como 
mencionados acima, deve obedecer ao estabelecido nas diretrizes 
curriculares gerais, determinadas para a área de design como um todo, 
portanto não há uma grade curricular específica para designers de Internet, 
ou designers de produtos. Suas diretrizes gerais determinam um nível 
mínimo de qualidade para esses cursos, sobre a pena de não ser 
reconhecido e não possuir seu diploma validado pelo órgão máximo da 
educação no Brasil. 

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 2004, que 

aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design e dá 
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outras providências, as exigências curriculares para as instituições de ensino devem 

contemplar conteúdos que atendam aos três eixos interligados de formação que 

incluem: 

I - conteúdos básicos: estudo da história e das teorias do design em seus 

contextos sociológicos, antropológicos, psicológicos e artísticos, abrangendo 

métodos e técnicas de projetos, meios de representação, comunicação e 

informação, estudos das relações usuário/objeto/meio ambiente, estudos de 

materiais, processos, gestão e outras relações com a produção e o mercado; 

II - conteúdos específicos: estudos que envolvam produções artísticas, 

produção industrial, comunicação visual, interface, modas, vestuários, 

interiores, paisagismos, design e outras produções artísticas que revelem 

adequada utilização de espaços e correspondam a níveis de satisfação 

pessoal; 

III - conteúdos teórico-práticos: domínios que integram a abordagem 

teórica e a prática profissional, além de peculiares desempenhos no estágio 

curricular supervisionado, inclusive com a execução de atividades 

complementares específicas, compatíveis com o perfil desejado do formando. 

 
Numa perspectiva geral, ao analisar as competências e habilidades 

estabelecidas para os graduados em design, é possível identificar aproximações 

entre as diretrizes curriculares do design e a formação do graduado em Moda para 

atuar no desenvolvimento projetual de produtos e imagens, ou seja, a formação do 

Designer de Moda e não do Profissional de Moda. Nessa perspectiva, são 

observadas as relações entre Moda, Arte e Design, bem como entre Moda, Design e 

processos produtivos, contemplando a dimensão criativa, projetual e da Moda. 

Por outro lado, é notável o distanciamento entre as diretrizes curriculares do 

design e as demais dimensões da Moda que possibilitariam “pensar a Moda” como 

um fenômeno social e humano – cultural, artístico, estético, econômico, psicológico 

e histórico, gerador de numerosos bens culturais e objetos-signos materiais e 

imateriais, analisando estrategicamente os seus impactos nos comportamentos, nos 

hábitos de consumo, nos processos produtivos, nas estratégias empresariais, no 

design dos objetos e nos seus sistemas de signos. 

Tão pouco se observa nas diretrizes curriculares do design e no perfil 

desejado para os profissionais desta área, uma articulação de conteúdos e de 
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propósitos que possibilitem o desenvolvimento das competências específicas para o 

“fazer da Moda”, contemplando suas outras dimensões além das dimensões 

criativas, projetuais e produtivas. 

 Nessa perspectiva, as diretrizes do design não apresentam a abrangência e 

as especificidades de conteúdos que contemplem o desenvolvimento de 

competências e habilidades profissionais nos demais setores da cadeia de negócios 

da moda, a exemplo da comunicação, do marketing, da gestão comercial, do 

planejamento estratégico de produtos, das compras e suprimentos, bem como da 

pesquisa de moda e da previsão de tendências, fundamentadas nos aspectos 

sociológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos e históricos da moda. 

 

4.1.1 Condicionantes para a Institucionalização Acadêmica da Moda no Brasil 

 

Algumas condicionantes históricas para a institucionalização acadêmica da 

moda, no Brasil, e para o desencadeamento das tipologias dos cursos são avaliadas 

por Marinho (2002, p.13): 

As raízes históricas para o surgimento quase simultâneo de três cursos de 
graduação em duas faculdades e uma universidade, particulares, em uma 
área sem tradição acadêmica no país, podem ser explicadas por algumas 
variáveis de cunho sócio-histórico, dentre elas o pleno amadurecimento das 
indústrias têxtil e de confecção, gerando, na década de 80, uma demanda 
instalada por profissionais de nível superior capazes de responder a 
exigências tecnológicas e mercadológicas; a constituição de um mercado de 
bens simbólicos, representado pela rápida expansão da indústria cultural no 
Brasil; e o novo ciclo de expansão do ensino superior privado a partir de 
meados da década de oitenta, que propiciou a diversificação da oferta de 
cursos e a transformação de várias instituições de ensino em universidades.  

Segundo Marinho (2002), a indústria têxtil foi um dos motores da 

industrialização do país. Ela ressalta que “o crescimento da indústria cultural no 

país, com sua emergência e diversificação, também foi fator determinante para a 

institucionalização acadêmica da moda”, uma vez que aquele tipo de indústria 

amplia e difunde os produtos de moda (MARINHO (2002, p.14).  

Diante de tal contexto, a produção industrial do vestuário passava a 

demandar um profissional com habilidades para criar, inovar e, ao mesmo tempo, 

conceber e desenvolver tecnicamente, produtos que pudessem responder aos 

processos produtivos e mercadológicos da indústria de confecção e ao sistema de 

signos da moda.  
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Após a II Guerra Mundial e a segunda fase da revolução industrial, o sistema 

produtivo da moda se caracterizava pela ascensão do prêt-à-porter, também 

denominado de “pronto para usar”, que consistia na produção em série do vestuário 

e dos demais bens de moda, em detrimento aos ditames e predominância da Alta-

costura. Portanto, o sistema produtivo do vestuário necessitava incluir em seus 

processos de criação e difusão de significados e desejos, bem como no 

desenvolvimento dos seus produtos, informações, conhecimentos e técnicas que 

fossem capazes de atender aos novos ciclos de produção da cadeia têxtil e de 

confecção.  

Corrobora para a compreensão da indicação da expansão da indústria cultural 

no país como uma das condicionantes para a constituição dos cursos de moda 

nacionais, a relevância dos eventos e das revistas especializadas para o Sistema da 

Moda. É importante ressaltar que a criação e a produção do vestuário já 

sinalizavam, desde o período da Alta Costura, anterior ao avanço da produção 

industrial, dois importantes componentes de glamour e comunicação que integravam 

o sistema de difusão de informações da moda: os desfiles e revistas de moda. 

Segundo Duggan (2000), os desfiles possuíam caráter comercial e, ao mesmo 

tempo, performático e constituíam-se em importantes ferramentas de promoção e 

difusão da moda.  

A terceira condicionante para a institucionalização acadêmica da moda no 

país, apontada por Marinho (2002, p. 13) foi “a expansão do ensino superior privado, 

com o seu dinamismo e capacidade de se renovar”. Acrescenta-se, também, a 

necessidade, para as novas IES do setor privado, de se diferenciar e de ampliar a 

gama de cursos que sejam capazes de atrair novos alunos, como estratégia de 

diferenciação das IES do setor público e dos seus cursos tradicionais.  

Observa-se, no entanto, que devido à concentração dos cursos de moda em 

IES particulares, sendo a maioria delas faculdades, a pesquisa e as discussões 

sobre o campo epistemológico da moda ainda são incipientes. Apesar da existência, 

ao final do século XIX e início do século XX, de teorias sobre a moda e o vestuário, 

desenvolvidas com viés econômico, filosófico, sociológico, antropológico, psicológico 

e semiológico, a constituição dos primeiros cursos superiores no campo da moda, no 

Brasil e na Europa, adotaram enfoque na criação de roupas e nas práticas da 
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indústria de confecção, visando atender eminentemente às necessidades 

tecnológicas e operacionais da indústria têxtil e do vestuário.  

As condicionantes históricas estudadas por Marinho ajudam a explicar o 

enfoque curricular da maioria dos cursos de nível superior em moda, no Brasil. 

Grande parte dos cursos concentra seu conteúdo curricular em disciplinas e 

laboratórios específicos da indústria de confecção, bem como nos conteúdos de 

criação, estilo, modelagem e desenho técnico de roupas. Observa-se que o campo 

epistemológico da moda enriquecido pelos estudos nas áreas da filosofia, sociologia, 

antropologia, psicologia, artes e comunicação não emergiu como elemento co-

integrador para o desenvolvimento das dimensões econômicas, tecnológicas, 

produtivas e criativas da moda.  

Outro fator que estimula o reducionismo nos currículos de moda é encontrado 

em alguns trabalhos de historiadores, filósofos e sociólogos: a moda, por muito 

tempo, foi considerada pela comunidade científica como frivolidade ou banalidade, 

só começando a ter enfoque mais amplo e adequado a partir dos seus rebatimentos 

sociais e econômicos, nas sociedades modernas de consumo, e do seu grande 

impacto nas mídias, passando a interferir sobremaneira nos destinos das 

sociedades contemporâneas (BARTHES, 2005; BERNARD, 2003; LIPOVETSKY, 

1989). 

No Brasil, somente a partir de 2000 foi possível perceber um crescimento 

mais significativo das publicações científicas nacionais na área de moda. Segundo 

Rainho (2007), em pesquisa sobre as produções acadêmicas no campo da moda no 

país, encontram-se cento e vinte e nove títulos de dissertações e teses, produzidos 

entre 1950 e 2007. Ela alerta, com relação à curva ascendente em quantidade de 

trabalhos com foco na moda e na indumentária: “se até 1979 tínhamos como obra 

singular a tese de Gilda de Mello e Souza (1987), na década de 1980 são 

produzidos três trabalhos; quarenta na década de 90 e, entre 2000 e 2007, oitenta e 

três”. 

Por outro lado, Rainho (2007) observa que: 

Se os historiadores brasileiros não têm, eles próprios, se dedicado 
intensivamente à moda — como comprovam os poucos trabalhos da área 
— os estudiosos de outras disciplinas muito têm se beneficiado desse 
acerto de contas da História com o tema, graças a uma extensa produção 
em curso na França, Inglaterra e Estados Unidos.  
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Durante mais de uma década, o ensino superior de moda no país foi instalado 

e difundido com grande carência de referências nacionais e de suporte teórico-

metodológico para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e de planos de 

ensino mais integrados, abrangentes e capazes de contemplar, ao mesmo tempo, a 

amplitude e especificidade das práticas e dos conteúdos próprios da moda, bem 

como sua correlação com diferentes áreas do conhecimento. 

Imagina-se tal fato como uma das prováveis condicionantes para a 

constituição dos primeiros cursos de ensino superior no campo da moda com 

diferentes abordagens curriculares, a exemplo dos cursos de Desenho de Moda, 

Criação de Moda, Design de Moda, Comunicação de Moda, Marketing de Moda, 

Negócios de Moda, Produção de Moda, Estilismo, dentre outros, sendo a maioria 

deles oferecidos na modalidade de Bacharelado.  

Porém, desde a origem dos primeiros cursos no país, até a data atual, não se 

encontra uma linha de formação que priorize o estudo da Moda, em suas várias 

dimensões, e a preparação dos egressos para atuar nas diversas áreas que 

constituem o mercado profissional da moda, em diversos setores econômicos, e não 

especificamente na indústria de confecção e na área projetual de produto.  

 

4.2 TIPOLOGIAS DOS CURSOS DE MODA DO BRASIL 

 

No Brasil, os cursos superiores na área de moda estão distribuídos em: 

bacharelados, superiores de tecnologia, sequenciais de formação específica, pós-

graduações lato-sensu e pós-graduações stricto-sensu (mestrado). Observa-se que 

a maioria dos cursos oferecidos está concentrada no nível da graduação, nas 

modalidades de Bacharelado e Curso Superior de Tecnologia (CST). 

Os cursos de graduação, bacharelado e CST são oferecidos em todas as 

regiões do país e totalizavam 121 cursos, em 2008, conforme dados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2008). Porém, 

observa-se a concentração nas regiões Sul e Sudeste, conforme demonstração no 

quadro 1. 

Na cidade de São Paulo encontra-se o único curso stricto-sensu do país: o 

mestrado em Moda, Cultura e Arte do Centro Universitário, do SENAC, lançado em 
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2005 e reconhecido pelo MEC/CAPES. Com base nos dados do INEP, dentre os 

121 cursos de nível superior no campo da moda, excetuando-se pós-graduações, 65 

cursos são bacharelados e 56 cursos são superiores de tecnologia.  

Região Superiores de 

Tecnologia 

Bacharelados Total de Cursos  

Sudeste 22 cursos 28 cursos 50 cursos 

Sul 21 cursos 20 cursos 41 cursos 

Nordeste 07 cursos 09 cursos 16 cursos 

Norte 02 cursos 01 curso 3 cursos 

Centro-oeste 04 cursos 07 cursos 11 cursos 

TOTAL 56 cursos 65 cursos 121 cursos 

Quadro 1 – Cursos Superiores em Moda por região - 2008 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP (2011). 

 

Ao analisar o perfil dos pedidos de abertura dos cursos de graduação em moda, 

conforme dados publicados no site do INEP, verifica-se uma acentuada elevação da 

curva de crescimento de abertura desses cursos, a partir do ano 2000, ocorrendo 

maior concentração nos dois últimos anos, em 2006 e 2007, conforme se demonstra 

no quadro 2. 

 

Período 

Bacharelados 

Design de 
Moda 

Bacharelados 

Moda e outros 
campos 

Superiores 
Tecnologia 

Design de 
Moda 

Superiores 
Tecnologia 

Moda e outros 
campos 

Total de 
Cursos  

1989-1999 06 cursos 14 cursos - 02 cursos 22 cursos 

2000-2002 15 cursos 03 cursos 06 cursos 05 cursos 29 cursos 

2003-2005 09 cursos 05 cursos 12 cursos 07 cursos 33 cursos 

2006-2007 08 cursos 05 cursos 19 cursos 05 cursos 37 cursos 

TOTAL 38 cursos 27 cursos 37 cursos 19 cursos 121 cursos 

Quadro 2 – Abertura de Cursos de Superiores em Moda por período (1989-2007) 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP (2011). 

Observa-se que dentre os 45 bacharelados abertos no período de 2000 a 

2007, em todo o Brasil, 32 deles foram denominados Design de Moda e, portanto, 
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são habilitações na área do Design. E dentre os 54 cursos superiores de tecnologia 

abertos no mesmo período, 37 são Design de Moda. Segundo o Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia, publicado em 2006 em cumprimento ao 

Decreto no. 5.773/06, os cursos tecnólogos em Moda devem ser denominados 

Design de Moda e devem contemplar os conteúdos previstos no catálogo. Dessa 

forma, há a tendência de todos os CST convergirem para o Design de Moda, 

seguindo as diretrizes do Catálogo. 

Conforme esclarecimento no site do MEC, “o Catálogo organiza e orienta a 

oferta de Cursos Superiores de Tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a 

dinâmica do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual”. Dessa forma, o 

catálogo foi dividido em dez eixos tecnológicos, sendo eles: Produção Alimentícia; 

Recursos Naturais; Produção Cultural e Design; Gestão e Negócios; Infraestrutura; 

Controle e Processos Industriais; Produção Industrial; Hospitalidade e Lazer; 

Informação e Comunicação; Ambiente, Saúde e Segurança. Cada um dos eixos 

contém especificações sobre as áreas de abrangência e suas tecnologias e 

atividades correlacionadas.   

O eixo tecnológico relacionado, explicitamente, à formação superior de 

tecnologia no campo da moda é denominado de “Produção Cultural e Design” e a 

denominação sugerida para o curso é “Design de Moda”. Segundo as informações 

publicadas no catálogo acessado através do próprio site do MEC 

(http://portal.mec.gov.br/setec/index.php?option=content&task=view&id=583&Itemid=

717&sistemas=1), o perfil profissiográfico do egresso do CST em Design de Moda é: 

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.  
 

A pesquisa de Pires (2009), resultante do cadastro das Escolas de Moda do 

país no IV Fórum das Escolas de Moda, apresenta o cenário geral do total de cursos 

superiores oferecidos no país e suas modalidades, em vigência, incluindo os cursos 

de graduação e pós-graduações, conforme apresentado no quadro 3. Os dados 
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apontam que, dentre os 53 bacharelados, 32 são Design de Moda e ainda outros 05 

cursos são definidos como Desenho de Moda, Estilismo ou Tecnologia Têxtil. Se 

forem somados os cursos superiores de tecnologia e os sequenciais de formação 

específica, eles totalizam 60 cursos, ultrapassando a quantidade dos cursos de 

bacharelado. 

Os dados apresentados por Pires (2009), assim como, a trajetória da abertura 

dos cursos superiores moda no país segundo a fonte do INEP (2008) revelam que a 

grande maioria dos cursos recentemente abertos no país está abordando o ensino 

da moda no viés do Design Dessa forma, a amplitude do campo epistemológico da 

moda, suas diversas dimensões de análise e suas múltiplas competências 

profissionais tendem a ser reduzidas ou fragmentadas em diferentes formações 

acadêmicas. 

MODALIDADE No. ÁREAS DOS CURSOS 

BACHARELADO 54 Design de Moda - 32; Desenho de Moda -2; Estilismo-1; Tecnologia Têxtil - 2; 
Moda -16; Negócios de Moda -1 
 

TECNÓLOGO 45 Design de Moda - 7; Estilismo em Moda-5; Design e Gestão de Moda-1; 
Design Calçados-1; Design de Jóias-1; Moda e estilo- 4;  
Moda e Figurino-2; Modelagem de vestuário feminino e masculino-1;  
Planejamento de Coleções de Moda -1; Produtos da Moda -2;  
Produção têxtil -1; Têxtil- 4;Tecnologia de não-tecido-1; Tecnologia do 
vestuário- 1 
Gestão de Moda-1;Gestão de Eventos -1; Gerência de Moda-1; Marketing de 
Varejo-1; Moda-7; Moda e acessório-1; Negócios da Moda-2;  
 

SEQUENCIAL 15 Design de moda-1; Criação de Bijuterias e acessórios-1; Estilismo em Moda-2; 
Criação e Desenvolvimento de Produto em moda-1; 
Gestão em Moda-5; Empresas de Moda-1; Negócios da Moda-1;  
Produção de Moda-1; Varejo de Moda-2. 
 

ESPECIALIZAÇÃO 18 Criação e desenvolvimento de produto de moda-1; Design de Moda-2; 
Cultura de moda-1; Design Têxtil em Moda-1; Design para criação e 
desenvolvimento de calçados e acessórios de moda-1; 
Design para estamparia-1; Moda-2; Moda e cultura-1; 
Moda e criação-1; Moda e gestão-2; Negócios de Moda-1; Criação de imagem 
e styling de moda-1;Jornalismo e moda e estilo de vida-1. 
 

MESTRADO 01 Moda,Cultura e Arte -1 

MBA 05 Design e Produção de Moda-1;Moda-1;Marketing e Design-1;Negócios da 
Moda-2. 

Quadro 3 – Cursos Superiores em Moda no Brasil no Ano de 2008 
Fonte: Pires (2008). 
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4.3 TIPOLOGIAS DOS CURSOS SUPERIORES DE MODA DA BAHIA 

 

  Acompanhando a tendência apresentada na curva de crescimento da oferta 

dos cursos superiores em Moda no país, o Estado da Bahia só passou a oferecer 

cursos superiores em Moda a partir do ano 2000. O primeiro curso foi aberto em 

Salvador, no ano 2000, em uma IES do setor privado, na modalidade de Seqüencial 

de Formação Específica em Gestão e Design de Moda.  

Quase três anos depois, em dezembro de 2002, foi autorizada a abertura do 

primeiro curso de bacharelado em Moda, em outra IES também do setor privado, 

dentro da área de Comunicação, com a denominação de Jornalismo e Produção de 

Moda. Nesta IES, nenhuma turma foi diplomada e o curso foi extinto quatro anos 

após sua abertura.  

O terceiro curso da Bahia foi autorizado em agosto de 2003, também na 

modalidade de bacharelado, na área de Design, por mais uma IES privada da capital 

baiana. Em março de 2006, o primeiro curso lançado no Estado foi convertido em 

Curso Superior de Tecnologia em Design e Gestão de Moda, de acordo com a nova 

legislação vigente sobre os CST, e após ter sido reconhecido pelo MEC em 2002, 

como Curso Sequencial de Formação Especifica em Gestão de Moda. Logo em 

seguida, em 2007, outra IES particular lançou o Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Moda, também localizado na cidade de Salvador.  

Atualmente, no Estado da Bahia, existem três cursos de Moda que estão 

reconhecidos e possuem alunos diplomados, além de um novo Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda, na região metropolitana de Salvador, no município 

de Lauro de Freitas, porém ainda sem nenhum aluno diplomado, autorizado e aberto 

em 2009.  

Serão objeto de estudo desta pesquisa, os três cursos de moda de nível 

superior da Bahia, reconhecidos pelo MEC e com alunos formados, todos eles 

localizados na cidade de Salvador. Os primeiros diplomados em Moda do Estado 

formaram-se ao final do ano de 2002, ainda na modalidade de curso seqüencial de 

formação específica e, a partir de 2007, começaram a ingressar no mercado da 

Bahia os primeiros bacharéis em Design de Moda e os primeiros tecnólogos em 

Design e gestão de Moda. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓIGOCOS 

 

O presente estudo objetiva analisar o enfoque curricular dos Cursos 

Superiores de Moda da Bahia, o destino dos egressos dos cursos e as formas de 

absorção desses profissionais pelo mercado de trabalho. A questão de pesquisa 

pretende investigar como ocorre a absorção dos egressos dos cursos superiores de 

moda pelo mercado de trabalho e de que modos os enfoques curriculares dos 

cursos impactam nos destinos profissionais dos alunos graduados. 

Tal abordagem não apresenta registros de pesquisas anteriores e relaciona-

se a um fenômeno contemporâneo ainda pouco estudado. Por isso, o processo 

metodológico escolhido para a realização desta pesquisa foi o Estudo de Caso. A 

escolha de tal metodologia justifica-se por ser indicada para pesquisas que abordam 

fenômenos contemporâneos ainda não totalmente estudados, assim como para as 

questões de pesquisa que buscam investigar “como” ou “por que” um fenômeno 

ocorre (YIN, 1994). 

  Por se tratar de um estudo de caso instrumental, uma vez que ele foi 

desenvolvido com o propósito de auxiliar no conhecimento do problema 

apresentado, e por ter sido identificada através de censo mais de uma Instituição de 

Ensino Superior oferecendo cursos no campo da moda reconhecidos pelo MEC, na 

Região Metropolitana de Salvador, optou-se pelo estudo de casos múltiplos.  

  A crescente utilização do estudo de caso no âmbito das ciências sociais 

apresenta diferentes propósitos, dentre eles: “explicar as variáveis causais de 

determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a 

utilização de levantamentos e experimentos.” (GIL, 2002, p. 54). A escolha da 

metodologia do Estudo de Caso também é adequada por permitir retratar a 

multiplicidade de dimensões de uma situação, enfocando-a sob o prisma da 

totalidade, possibilitando a observação da inter-relação entre seus elementos 

(LUDKE, 1982).  

O Estudo de Caso pode ser compreendido como “a história de um fenômeno 

passado ou atual baseado em múltiplas fontes de evidência, podendo incluir dados 

de observação direta, de sistemáticas entrevistas ou bem como de arquivos 

públicos e privados.” (LEONARD-BARTON, 1990, p.249). A possibilidade de 
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utilização de múltiplas fontes de evidência permite aprofundar o estudo e explorar 

mais perspectivas de análises do problema de pesquisa, tornando o estudo de 

caso mais válido.  

  O campo de estudo escolhido é o Estado da Bahia, uma vez que o Estado 

apresenta diferentes tipologias de cursos superiores no campo da moda, assim 

como, é o campo de experiência acadêmica e profissional da pesquisadora ao longo 

de vários anos.  

Outro fator relevante para a delimitação do campo de estudo é o crescimento 

do mercado baiano no segmento da moda nos setores industrial e varejista, 

abrigando diversas unidades produtivas de grandes fábricas de calçados nacionais, 

um Arranjo Produtivo Local (APL) que é referência nacional em APL de confecções, 

várias redes do varejo de moda nacional que se expandiram através da abertura de 

diversos novos shoppings no Estado, além da expansão dos eventos de moda e dos 

veículos de comunicação especializados. 

  As unidades de estudo são três IES da Bahia que oferecem cursos superiores 

em Moda e que já possuem alunos diplomados. Três critérios foram utilizados para a 

seleção das unidades de estudo: 

a) Ser uma Instituição de Ensino Superior localizada no Estado da Bahia. 

b) Possuir um curso de graduação no campo da moda reconhecido pelo 

MEC. 

c) Possuir alunos diplomados em moda. 

Antes de definir as IES a serem estudadas, realizou-se uma pesquisa no site 

do INEP para levantar todos os cursos superiores no campo da moda ofertados no 

país e no estado da Bahia, bem como para identificar as modalidades de cada um 

deles. Após identificar todos os cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC, foi 

adotado o critério de análise da vigência dos cursos através do banco de dados do 

próprio INEP e de consultas aos sites das IES. Dessa forma, foram identificadas três 

IES que atendiam aos critérios da pesquisa. 

  Os sujeitos da pesquisa são os coordenadores dos cursos e os alunos 

diplomados. Para a coleta de dados, utilizou-se diferentes procedimentos que 

incluem: análise documental, entrevistas semiestruturadas e questionários. Segundo 
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Yin (2001), a utilização de múltiplas fontes de evidências constitui o principal recurso 

de que se vale o estudo de caso para conferir significância aos seus resultados. 

Utilizou-se a pesquisa documental para levantar e analisar os dados 

secundários publicados pelas IES, relacionados aos objetivos dos cursos, mercado 

de trabalho, perfil profissiográfico e os diferenciais e abordagens curriculares dos 

cursos oferecidos pelas IES estudadas.   

As entrevistas semiestruturadas foram adotadas objetivando-se coletar dados 

primários que possibilitem analisar sob quais perspectivas os coordenadores 

abordam o ensino da moda, as competências profissionais desenvolvidas, o 

mercado de moda e as relações com o mercado de trabalho. Nas entrevistas 

semiestruturadas, foram usados protocolos detalhados, porém flexíveis, objetivando 

privilegiar as percepções do entrevistador e as experiências das pessoas 

entrevistadas.  

Por sua vez, os questionários foram utilizados com o objetivo de identificar e 

tabular dados primários relacionados ao destino dos alunos egressos dos cursos; as 

áreas de atuação e as competências dos alunos formados; as demandas e 

restrições do mercado para os profissionais de moda; bem como a percepção dos 

alunos acerca da abrangência e das limitações do enfoque curricular dos seus 

cursos.  

O modelo de análise adotado incluiu entrevistas com os coordenadores dos 

cursos e a aplicação de questionários dirigidos aos diplomados, com o objetivo de 

coletar dados que permitam avaliar como ocorre a implementação dos programas de 

cursos, quais são as abordagens curriculares, como ocorrem as relações das IES 

com o mercado de trabalho e como se dá a inserção dos egressos no mercado. 

Para analisar o que os coordenadores planejam e praticam nos programas 

dos cursos, estruturou-se um roteiro de entrevista composto por 09 questões. As 

perguntas têm o objetivo de extrair dados que possibilitem observar as correlações 

entre as propostas do curso apresentadas em seus documentos públicos e suas 

implementações, bem como analisar o enfoque curricular e as áreas de inserção dos 

profissionais. 

Com o objetivo de identificar como ocorre a inserção dos diplomados no 

mercado de trabalho, foi desenvolvido e aplicado um questionário composto por 10 
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perguntas fechadas, com múltipla escolha, abordando os aspectos de 

empregabilidade, segmentos de atuação profissional, tipos de atividades 

profissionais exercidas, níveis de cargos alcançados, capacidade empreendedora, 

experiências profissionais no decorrer do curso, importância do curso para a 

inserção no mercado de trabalho ou restrições na formação profissional. 

Os questionários para os diplomados foram enviados através de e-mail, 

diretamente pelas IES, aos alunos diplomados. As respostas foram retransmitidas 

também pelas IES ou diretamente para o e-mail da pesquisadora. Das três 

Instituições contatadas, apenas uma delas, a IES que possui o maior número de 

diplomados em Moda, confirmou a retransmissão dos questionários aos diplomados 

cadastrados no seu programa de relacionamento com egressos, totalizando 73 

questionários enviados e 19 respondentes. As entrevistas foram realizadas 

pessoalmente com os coordenadores de dois cursos, pois o terceiro coordenador 

não pôde conceder a entrevista solicitada. 

O Modelo de Análise adotado (quadro 3) contempla a coleta de dados em três 

instâncias: informações publicadas pelas IES, informações dos coordenadores dos 

cursos e informações dos egressos. Para cada uma das instâncias foram pré-

definidos os elementos de análise que objetivam responder ao problema da 

pesquisa e a partir dos quais elaborou-se os instrumentos de coletas de dados. 

INSTÂNCIAS ELEMENTOS 

INFORMAÇÕES PUBLICADAS PELA IES 1. Objetivos do curso 
2. Justificativa e diferenciais do curso 
3. Perfil profissional 
4 .Mercado de moda 
5 .Formação do coordenador 

INFORMAÇÕES DO COOREDENADOR 

 

1. Objetivos do curso 
2. Diferenciais do curso 
3. Perfil profissional 
4. Mercado de moda 
5. Enfoque curricular 

INFORMAÇÕES DOS EGRESSOS 1. Destino profissional e empregabilidade  
2. Áreas de atuação  
3. Competências e atividades 
4. Importância do curso 
5. Limitações do curso e do mercado de trabalho 

Quadro 4 – Modelo de Análise 
Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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6 ANÁLISE DOS CURSOS SUPERIORES DE MODA DA BAHIA 

 

6.1 INFORMAÇÕES PUBLICADAS PELAS IES 

 

6.1.1 IES A 

 

O curso da IES A, pioneiro na Bahia na área de Moda, foi lançado em 2000, 

na modalidade de Sequencial de Formação específica em Gestão e Design de Moda 

e, em 2002, foi reconhecido pelo MEC como cursos sequencial de Formação 

Específica em Gestão de Moda. Em 2006, o curso foi reformulado para enquadrar-

se na modalidade de Superior de Tecnologia em Design e Gestão de Moda, com 2 

anos de duração, e foi autorizado através do ato da reitoria no. 052/2006. 

A apresentação do curso através do website da IES informa que “a 

implantação dos cursos de moda atende as exigências mercadológicas, 

manifestações sociais e solicitações de naturezas diversas” e que tais cursos 

dialogam com aspectos aglutinadores entre cultura, economia, política, tecnologia e 

comportamento. Dessa forma, a IES propõe a formação de profissionais com um 

diferente olhar sobre a Moda. 

Nas publicações sobre o Curso Superior de Tecnologia em Design e Gestão 

de Moda, a IES A apresenta como objetivo “a formação de profissionais com visão 

ampliada para trabalhar com valores e projeções futuras, dominando conhecimentos 

e aplicando técnicas metodológicas, possibilitando assim,   acompanhar todas as 

fases do seu projeto, com responsabilidades na tomada de decisões, planejamento, 

estratégia empresarial e ética”.  

Com relação ao perfil do profissional, a IES propõe formar profissionais com 

capacidade para “pesquisar, planejar, organizar, inovar e encontrar respostas para 

problemas, criando e desenvolvendo soluções que unam forma, técnica, condições 

humanas, consciência ecológica e ética”, para trabalhar, gerenciar e comandar 

empreendimentos, desde a indústria do vestuário, empresas de pesquisa, 

comunicação, assessoria e consultoria, até o varejo. 
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No material informativo sobre o curso, disponibilizado em meio digital, a IES A 

também salienta que “torna-se prioridade para os designers, ter a capacidade de 

entender toda a cadeia têxtil do setor e de interpretar e projetar os estilos de vida 

local, cultural e global”, para a concepção de novos tipos de produtos. 

O mercado de trabalho é definido pela IES como sendo: indústrias têxteis, de 

vestuário e acessórios; empresas de importação e exportação dos ramos têxteis e 

acessórios; empresas de representação de marcas de moda; empresas de 

assessoria e consultoria de moda; assessoria de imprensa para o setor de moda; 

empresas de pesquisa de moda; veículos e agências de comunicação com foco na 

área da moda; e o varejo de moda - lojas de departamentos, magazines, 

hipermercados, redes de lojas de pequeno, médio ou grande porte. 

Não obstante a IES dividir as áreas onde estão alocados os seus cursos de 

graduação tecnológica em 4 grupos – arquitetura e design, exatas, negócios e saúde 

- o curso de Design e Gestão de Moda não está alocado na área de Design e sim na 

área de negócios. 

A coordenação do curso é exercida por duas coordenadoras e seus perfis 

profissionais também foram acessados através do site da IES. A primeira 

coordenadora é membro da Comissão Científica do Colóquio Nacional de Moda; 

atua no segmento de moda há 27 anos; é consultora na área de Gestão e Design 

para Planejamento Estratégico de Produtos de Moda; é professora das disciplinas: 

Pesquisa de Moda; Desenvolvimento de Produto e Planejamento de Coleção; 

integra o Grupo de Estudos e Pesquisas – Arquimemória (vinculado ao NEPAUR e 

ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano); é 

formada em Moda pelo Instituto Marangoni – Milão / IT. 

A segunda coordenadora é Doutoranda e Mestre em Arquitetura e Urbanismo, 

com área de concentração em Urbanismo e Conservação e Restauro; professora 

pesquisadora e ex-coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas – Arquimemória; 

professora pesquisadora do grupo de pesquisa História da Cidade (PPG-FAUFBA / 

CNPq); coordenadora e professora dos Cursos de Pós-Graduação em Moda, Artes e 

Contemporaneidade, e Graduação Tecnológica em Design e Gestão de Moda. 

Professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
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6.1.2 IES B 

 

O curso de Design de Moda da IES B foi autorizado através da portaria No. 

2.127 de 06/08/2003 e é um bacharelado com 03 anos de duração. A IES destaca 

que este é o único bacharelado em Moda do estado da Bahia e também salienta 

como diferenciais: o fechamento de todos os semestres do curso com desfile de 

modelos desenhados pelos alunos e 90% do seu corpo docente formado em Design.  

Outro aspecto destacado é a estrutura diferenciada com laboratórios de pesquisa, 

computação gráfica, modelagem, volumetria, salas de desenho, dentre outros. 

Segundo os dados publicados através do site da Instituição, o objetivo do 

curso é preparar o futuro designer para produzir moda de qualidade, com 

sensibilidade e conhecimento, seguindo os verdadeiros conceitos da área, tornando-

o apto a atender às diretrizes e tendências internacionais, nacionais e regionais. O 

perfil do egresso é definido pela IES como sendo “um profissional capaz de 

concretizar projetos através de soluções inovadoras e que possui domínio da arte e 

da técnica de criar, produzir e gerenciar moda”.  

O mercado de atuação profissional informado pela IES B é: indústria de 

vestuário, acessórios, aviamentos, cama, mesa, banho; fiação, tecelagem, malharia, 

estamparia; empresas de importação e exportação dos ramos têxtil e de acessórios; 

empresas de representação de marcas de Moda nacionais e internacionais; 

empresas para o setor de moda em geral; empresas de varejo - loja de 

departamentos, magazines, hipermercados, redes de lojas de pequeno e médio 

porte; veículos e agências de comunicação, voltados para o setor de moda. 

Para esta IES, os formados em Design de Moda poderão atuar como 

designers, editores, consultores e pesquisadores de moda diretamente nas 

confecções, na indústria do vestuário e têxtil, em fábricas de jóias e veículos de 

comunicação (programas especializados de TV e rádio, produção de teatro e 

cinema, música e vídeo, jornais e publicações). Os egressos podem atuar, também, 

como organizadores de vitrines para lojas, produção de teatro e cinema, produtores 

na organização de eventos (desfiles, lançamento de coleção, feiras) ou exercer a 

carreira acadêmica, como pesquisadores ou professores em cursos superiores ou 

técnicos. 
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O coordenador do curso possui graduação em Desenho Industrial, pela 

Universidade do Estado da Bahia (1994), especialização em Administração Pública 

com Aprofundamento em Gestão, pela Universidade Estadual de Feira de Santana 

(1997), especialização em Design de Produto, pela Universidade do Estado da 

Bahia (2005) e especialização em Gestão de Instituições de Ensino Superior. É 

Mestre em Desenho, Cultura e Contemporaneidade pela Universidade Estadual de 

Feira de Santana e dá prosseguimento aos estudos como aluno regular do 

doutorado em Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do 

Conhecimento. Atualmente, é Perito Técnico do Departamento de Polícia Técnica, 

professor de Projetos I, II, III, IV da Universidade do Estado da Bahia. Tem 

experiência na área de Desenho Industrial, com ênfase em Programação Visual.  

 

6.1.2 IES C 

 

O curso superior de tecnologia em Design da Moda desta IES foi autorizado 

através da portaria 445 de 12/07/2007. O curso possui 02 anos de duração e teve a 

sua primeira turma formada no final de 2009. 

Segundo os dados publicados no site da IES, o objetivo do curso é formar um 

profissional com múltiplas competências, preparando o aluno para “atuar tanto nas 

áreas criativas como em setores produtivos e de gerenciamento empresarial do atual 

mercado da moda”, com foco na utilização de novas tecnologias e no 

desenvolvimento da capacidade empreendedora. 

O mercado para atuação dos profissionais é definido pela IES C como: 

empresas de assessoria de moda, confecções de roupas, tecelagens e estamparias, 

indústria de aviamentos e complementos de moda, lojas, feiras e salões de moda, 

publicações especializadas, consultoria de moda e figurinos em projetos culturais e 

artísticos. 

No site com a descrição do curso, a IES destaca como diferenciais “o acesso 

aos laboratórios específicos como sala de pranchetas, ateliê de modelagem e corte 

e costura, onde são desenvolvidas atividades ligadas à aplicação da linguagem da 

moda, composição visual, estudos do corpo e de ergonomia, planejamento e 
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desenvolvimento de coleções, produção de vestuário e complementos, planejamento 

de produtos e desfiles, produção de moda, dentre outras”. 

O coordenador do curso possui graduação em Desenho Industrial pela 

Universidade do Estado da Bahia (2002). Tem experiência na área de Desenho 

Industrial, com ênfase em Desenho de Produto e Comunicação Visual atuando 

principalmente nos seguintes temas: Ergonomia, Tipografia, Percepção Visual, 

Marketing e Metodologia. 

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo entre algumas dimensões dos 

cursos em cada uma das três IES. 
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Quadro 5 - Quadro comparativo dos Cursos Superiores de Moda da Bahia 
Fonte: Elaborado pela autora (2011). 

 

6.2 INFORMAÇÕES DOS COORDENADORES 

 

Através das entrevistas realizadas com os coordenadores dos cursos tornou-

se possível identificar as perspectivas dos coordenadores sobre: as propostas e os 

objetivos dos seus cursos; o mercado de trabalho e as áreas de atuação para os 
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profissionais; as relações com o mercado e os perfis de empresas demandantes 

para estágios, trabalhos temporários ou contratações; as abordagens dos projetos 

de conclusão dos cursos; as principais disciplinas do currículo; os tipos de 

laboratórios que os cursos utilizam; a área na qual os cursos se inserem dentro das 

IES; e o perfil do corpo docente. 

O roteiro de entrevistas auxiliou no levantamento das informações de forma 

estruturada, no entanto, o objetivo principal da aplicação desse instrumento de 

pesquisa é analisar a visão dos coordenadores com relação à abordagem curricular 

dos seus cursos, suas relações com o mercado de trabalho e suas perspectivas 

sobre o destino dos egressos.  

 

6.2.1 Perspectivas do coordenador da IES A 

  

Na visão da coordenadora, a proposta do seu curso é trabalhar com “o novo”. 

Ela explica que: “a Moda traduz o novo e a novidade, por isso o objetivo do curso é 

formar profissionais com visão tridimensional e ampliada sobre o que é a Moda, 

percebendo o quanto ela é grandiosa nos aspectos sociológicos, antropológicos, 

psicológicos, econômicos e mercadológicos”. 

Essa perspectiva da coordenadora realça as abordagens multidimensionais 

da Moda e reitera os objetivos do curso explicitados no texto publicado no site da 

IES. No entanto, ao falar sobre o mercado e as áreas de atuação profissional, a 

coordenadora observa que a vocação econômica da cidade de Salvador está no 

varejo, diferentemente do que ocorria há duas ou três décadas atrás quando havia 

maior expressão das indústrias do setor de vestuário, têxteis e confecções. Ela 

então salienta: “o mercado de trabalho para os profissionais compreende não 

apenas os setores industriais e do varejo, mas também a área de comunicação, com 

foco principal no vestuário.” 

Segundo a coordenadora, as relações com o mercado ocorrem através de 

algumas parcerias firmadas com empresas do setor de vestuário, a exemplo de uma 

marca de confecções local, para a qual serão desenvolvidos projetos de produtos 

experimentais. Ela também ressalta a parceria com um dos principais shoppings da 

cidade, para serviços prestados pelos alunos nas áreas de personal shopper e 
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personal stylist. Apesar da proposta de formação do profissional com visão ampliada 

da moda e das informações mais diversificadas sobre o mercado de trabalho 

publicadas no site da IES, não foram destacadas outros perfis de empresas ou 

outros formatos nos relacionamentos sistemáticos do curso com o mercado de 

trabalho. 

Com relação às demandas do mercado para estágios ou contratações, a 

entrevistada informa que elas se concentram, principalmente, no varejo de vestuário 

e para atuação nas áreas de vendas e gerência de loja, assim como, nas empresas 

organizadoras de eventos para a atuação no suporte operacional dos eventos de 

moda. Também existem algumas demandas específicas por parte das indústrias de 

confecção, porém, em menor volume. 

Dessa forma, sob a perspectiva da coordenadora, as demandas do mercado 

de trabalho se enviesam na direção do vestuário, conforme estabelece o 

direcionamento do MEC através das diretrizes publicadas no catálogo dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

Ao responder sobre o projeto de conclusão do curso, ela explica que é 

realizado um projeto interdisciplinar que contempla o Planejamento e 

Desenvolvimento de uma Coleção, incluindo as seguintes etapas: planejamento e 

desenvolvimento da coleção, plano de marketing para a marca e elaboração de um 

plano de negócios a partir do planejamento da coleção. Ela salienta, no entanto, que 

o conteúdo principal do projeto é o planejamento e desenvolvimento da coleção. 

Quando questionada sobre os principais conteúdos e disciplinas do curso a 

coordenadora respondeu: desenvolvimento de projeto em moda; história da moda; 

teoria da moda; planejamento e desenvolvimento de coleção; desenvolvimento de 

produto; pesquisa de moda; computação gráfica (explicando que “a disciplina é 

voltada para a vetorização de croquis de vestuário e estamparia têxtil”); gestão das 

organizações; marketing; desenvolvimento de negócios. 

Dentre as disciplinas apontadas, o desenvolvimento de produto possui carga 

horária total de 160 horas, dividida entre o segundo e terceiro semestre; a pesquisa 

de moda possui carga horária de 80 horas e está inserida no segundo semestre; as 

disciplinas desenvolvimento de projeto em moda, história da moda e teoria da moda 

fazem parte do primeiro semestre, com carga horária de 80 horas as duas primeiras 
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e 40 horas a última; gestão das organizações está inserida no segundo semestre 

com 80 horas; as outras disciplinas possuem carga horária de 80 horas, cada uma 

delas, e estão inseridas no último semestre do curso. 

Analisando-se a diversidade de conteúdos distribuídos entre as áreas de 

gestão e design, é possível perceber a proposição do curso para o desenvolvimento 

do potencial empreendedor dos formandos. Porém, observa-se também o 

direcionamento das disciplinas práticas do campo do design para o projeto de design 

de roupas. Tal observação é reforçada quando se questionou sobre os laboratórios 

do curso. A coordenadora respondeu: “sala de pranchões e de modelagem e 

laboratório de computação gráfica”, sendo este último com direcionamento para o 

desenvolvimento de estampas têxteis e croquis de vestuário. 

Com relação ao corpo docente do curso, a entrevistada informou que ele é 

composto por professores com conhecimentos e formações nas áreas das 

disciplinas, bem como por professores com conhecimentos e vivência específicos 

em Moda, sendo que mais de 1/3 do corpo docente possui vivência específica nesta 

área. 

 

6.2.3 Perspectivas do coordenador da IES B 

 

Foram realizados vários contatos com o coordenador, sem sucesso no 

agendamento para a entrevista. Dessa forma, não foi possível analisar a perspectiva 

do coordenador da IES B. 

 

6.2.3 Perspectivas do coordenador da IES C 

 

Sob a perspectiva do coordenador da IES C, a proposta do curso é formar 

profissionais para trabalhar com projetos de produtos de moda e na gestão da 

cadeia da moda, no processo produtivo. Ele salienta: “o objetivo principal do curso é 

preparar os alunos para atuarem na produção de bens de consumo de moda, 

fazendo a o alinhamento da Moda com o Design”. 
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O coordenador observa que o mercado de moda na Bahia está começando a 

se expandir agora e define que as principais áreas de atuação do profissional são: o 

desenvolvimento de produtos (projeto de produtos de moda para a indústria de 

produção de bens de consumo de moda – roupas, calçados e acessórios) e o 

merchandising visual (para o varejo de moda). 

Sobre a relação com o mercado, o entrevistado informa que o curso possui 

relações com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com 

empresas do setor de moda para a criação de projetos específicos, bem como 

realizam trabalhos com os seguintes perfis de Instituições: ONGS (onde foi 

desenvolvida, por exemplo, uma parceria na produção de calçados); Shopping 

Salvador, onde são realizados trabalhos nas áreas de personal shopper e personal 

stylist; Shopping Outlet Center, onde são realizados trabalhos com vitrines; e 

participações em eventos de moda, na execução de desfiles com trabalhos dos 

alunos.  

Por outro lado, o coordenador salienta que as demandas para trabalhos 

ocorrem por parte das pequenas fábricas de confecções, para atuação como 

designer de vestuário, reforçando mais uma vez o direcionamento dos cursos para o 

projeto de produtos do vestuário, ou seja, para o design de roupas. 

Segundo o coordenador, o projeto de conclusão do curso é processual e são 

desenvolvidos projetos semestrais, ao longo dos quatro semestres do curso, 

iniciando com o projeto de um produto do vestuário; posteriormente, no segundo 

semestre, os alunos desenvolvem um projeto de uma minicoleção de roupas; no 

terceiro semestre, é desenvolvido um projeto de produto nas áreas de calçados e 

acessórios; e no quarto semestre, o projeto é composto pelo lançamento de uma 

coleção, incluindo produção de moda e styling para o desfile de lançamento, bem 

como o desenvolvimento de catálogos, todos voltados para o vestuário.  

O evento de final do curso é um desfile com a apresentação dos projetos dos 

alunos. O coordenador também explica que os projetos integradores, aplicados em 

cada semestre do curso, possuem temas comuns para todas as turmas do curso e 

os trabalhos são apresentados para uma banca de avaliação. 

Com relação às principais disciplinas e conteúdos do curso, o entrevistado 

destaca as disciplinas de projeto (“inseridas em todos os semestres”, ele salienta); 
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comunicação, arte e cultura; história da indumentária e da moda; e metodologia 

visual. Ele também destaca que a cada semestre, independentemente das 

disciplinas de projeto de produto, existe uma disciplina denominada projeto 

integrador, com carga horária de 20 horas, que orienta os alunos para o 

desenvolvimento dos projetos integradores de cada semestre. 

Os laboratórios que o curso utiliza são: sala de modelagem e moulage (para 

roupas), laboratório de vitrinismo ou visual merchandising; laboratório de serigrafia 

para técnicas de estamparia (o mesmo utilizado no curso de design gráfico) e 

laboratório de computação. Dessa forma, também na IES C, os laboratórios são 

voltados para as práticas do design de vestuário e para o desenvolvimento de 

imagens de moda no campo têxtil. 

Sobre o perfil do corpo docente, o coordenador informa que é um perfil misto, 

composto por profissionais de moda (3 ou 4 professores), designers ou desenhistas 

industriais (em sua grande maioria) e uma minoria de professores das áreas de 

empreendedorismo, gestão e marketing. 

Até o período da entrevista, o curso possuía apenas uma turma formada. 

 

6.3 INFORMAÇÕES DOS EGRESSOS 

 

Dentre os 73 questionários enviados aos diplomados de uma das três IES 

pesquisadas, obteve-se o retorno de 19 questionários respondidos, ou seja, 26 % da 

amostra. Dentre os respondentes, 11 diplomados estão formados há um ano, 1 está 

formado há 2 anos, 6 estão formados há 3 anos e 1 diplomado há 4 anos. 

Os dados obtidos indicam que 63% dos respondentes, 12 diplomados, estão 

empregados ou atuando na área de moda, enquanto os outros 32%, 7 diplomados, 

não estão empregados nesta área ou em nenhuma outra.  

Dentre os diplomados que trabalham na área de moda, 7 atuam na indústria 

ou setor produtivo de vestuário, 4 no comércio ou varejo de vestuário e 1 trabalha 

com artesanato e educação. Esses indicadores sinalizam que 91% dos diplomados 

empregados na área de moda estão trabalhando no segmento de vestuário, seja na 

indústria ou no varejo. Nenhum deles declarou estar atuando nos setores de 
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serviços e eventos, empresas de pesquisa, comércio ou varejo de outros bens de 

moda, setor público ou ONGs, comunicação ou jornalismo, bem como em nenhum 

outro segmento de mercado. 

Também dentre os 12 diplomados empregados na área, 7 declararam estar 

exercendo atividades na área de criação e desenvolvimento de produtos, 6 em 

produção industrial, 5 em modelagem, 3 em gestão de negócios, 3 em consultoria, 3 

em vendas, 1 em pesquisa e 1 em styling e produção de moda. Nenhum deles 

declarou exercer as seguintes atividades profissionais no campo da moda: compras, 

publicidade, jornalismo de moda, merchandising, eventos, marketing ou nenhuma 

outra. 

Os dados acima evidenciam que as atividades profissionais dos egressos 

apresentam grande concentração nas áreas do design de vestuário e na produção 

industrial. Apesar de 3 diplomados também declararem exercer atividades na área 

de gestão de negócios ou consultoria, a maioria informa que desenvolve as 

atividades de criação e desenvolvimento de produto, modelagem e produção 

industrial, não correspondendo diretamente à diversidade e amplitude apontadas no 

perfil profissional e no mercado de trabalho descritos no programa de curso 

publicado pela IES e informado pelo coordenador. 

Com relação ao nível dos cargos que ocupam nas empresas, 7 dos 

diplomados que trabalham na área de moda são sócio-empresários, 2 atuam no 

nível operacional, outros 2 são prestadores de serviços e 1 atua no nível gerencial. 

Tais indicadores revelam a vocação do curso para a formação de empreendedores 

e, por outro lado, sinalizam também possíveis limitações do mercado de trabalho 

para a absorção dos egressos dos cursos de moda, estimulando ou direcionando a 

atuação dos profissionais formados em negócios próprios, como micro ou pequenos 

empresários.  

Essas observações puderam ser extraídas através do índice de diplomados 

sócio-empresários que informaram que suas inserções no mercado de moda 

ocorreram durante ou após a conclusão do curso, sendo este índice de 85%, ou 

seja, 6 egressos constituíram seus negócios durante ou após o curso e apenas 1 

deles já atuava em negócio próprio antes de ingressar no curso de moda. 
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Do total dos respondentes, 3 tiveram sua inserção no mercado de trabalho 

antes de ingressarem no curso de moda, 6 ingressaram no mercado durante o 

curso, 4 começaram a trabalhar no mercado de moda após a conclusão do curso e 

os outros 6 diplomados ainda não ingressaram no mercado de moda.  

Os dados coletados indicam que 53% dos diplomados ingressaram no 

mercado específico da moda durante ou após a conclusão do curso, sinalizando o 

nível de contribuição do curso para a inserção dos alunos no mercado de trabalho, 

apesar de 37% dos egressos ainda não terem sua inserção no mercado específico 

de moda. 

Com relação a estágios, 10 diplomados declararam ter estagiado ou prestado 

serviços no decorrer do curso, ou seja, 53% dos respondentes exerceram estágios. 

Dentre eles, 5 informaram ter atuado nas áreas de criação e desenvolvimento de 

produtos, 4 em styling e produção de moda, 3 em pesquisas, 3 em vendas, 1 em 

merchandising e 1 em gestão de negócios. 

Para os pesquisados, com relação ao seu desempenho profissional e a sua 

inserção no mercado de trabalho, a formação superior em Moda foi: indispensável 

para 3 diplomados, muito importante para 5, importante para outros 5, razoável para 

2, pouco importante para 3 e sem importância apenas para 1 deles. No total, 68% 

dos respondentes, equivalente a 13 diplomados, consideraram indispensável, muito 

importante ou importante a sua graduação em moda e os outros 32% dos 

respondentes, 6 diplomados, , consideraram sua formação pouco importante ou sem 

importância. 

Apenas 2 diplomados consideraram que sua formação acadêmica provocou 

limitações para a inserção no mercado de trabalho em áreas ou funções específicas, 

sendo apontada a limitação nas áreas de gestão de negócios, produção industrial e 

modelagem, assim como, para cargo em nível de diretoria. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O decorrer do processo de pesquisa abre novos caminhos e amplia a visão do 

pesquisador, possibilitando múltiplas descobertas que validam ou contradizem os 

indícios iniciais que motivaram a escolha do objeto de estudo. 

Neste caso, a vivência da pesquisadora no campo do ensino da moda e no 

mercado da moda, notadamente no setor calçadista, fomentaram as inquietações 

acerca das diversas dimensões de análise da moda, sua amplitude e importância 

para diversos setores industriais, além da indústria de confecção do vestuário, e das 

direções que têm sido traçadas para o ensino superior da moda no país e seus 

impactos sobre os destinos dos egressos desses cursos e sobre as formas de 

absorção dos profissionais pelo mercado de trabalho.  

No segundo capítulo deste trabalho, referente à revisão de literatura sobre a 

moda, tornou-se possível constatar as diferentes abordagens de estudo sobre o 

tema, bem como os alertas de alguns pesquisadores acerca da amplitude e 

importância do fenômeno para além dos limites do vestuário. Para alguns dos 

autores adotados como referencial bibliográfico, o estudo da moda apresenta grande 

relevância paras as sociedades contemporâneas de consumo, bem como para os 

desdobramentos dos estudos sobre a modernidade e a pós-modernidade. 

Não obstante a revisão de literatura sobre a moda apontar os indícios para a 

necessidade de aprofundamento nos estudos das suas diversas dimensões de 

análise, que ultrapassam a dimensão do design da roupa e do vestuário, constatou-

se, nos capítulos referentes ao Sistema Educacional Brasileiro e ao Ensino Superior 

da Moda no Brasil, que as regulamentações do ensino superior da moda no país 

apresentam forte enviesamento das diretrizes curriculares na direção do design de 

vestuário. 

Tal constatação é observável seja através da grande concentração na abertura 

de novos cursos no país, a partir de 2003, na modalidade de Cursos Superiores de 

Tecnologia em Design de Moda, bem como através do afunilamento na oferta dos 

novos cursos de bacharelado em moda, a partir do ano 2000, sendo a maioria deles 

oferecida na especialidade do Design de Moda. 
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Com base na análise da regulamentação do ensino superior no Brasil, 

observaram-se dois fatores que tendem a contribuir para o reducionismo no ensino 

da moda. O primeiro fator é decorrente do Sistema Nacional de avaliação do Ensino 

Superior, conforme a Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui a avaliação 

do ensino superior em três instâncias, sendo uma delas a avaliação dos estudantes 

através do ENADE. 

O ENADE para os cursos de bacharelado e tecnólogos em Moda concentra os 

conteúdos na área do Design, seguindo as diretrizes curriculares desta área, 

conforme registrado nas provas do ENADE 2009. Também se observa nos 

conteúdos específicos da prova para os CST em Design de Moda, a ênfase em 

questões referentes ao design de roupas e têxteis, assim como, aos processos 

produtivos deste tipo de indústria.  

Em função da legislação do SINAES estabelecer que o reconhecimento e a 

avaliação dos cursos de educação superior têm como uma das notas de maior peso 

aquela resultante da avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação, mediante a aplicação do ENADE, alerta-se para a probabilidade de 

aumento da concentração dos programas dos cursos nos conteúdos específicos do 

design, com o objetivo de atender aos quesitos previstos neste componente do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

O segundo fator que tende a provocar o reducionismo do ensino da moda na 

dimensão do design de vestuário decorre da elaboração do Catálogo Nacional para 

os Cursos Superiores de Tecnologia, os quais sugerem a conversão das diversas 

nomenclaturas de cursos superiores de tecnologia em moda para a nomenclatura de 

Design de Moda, assim como, preveem o ajuste dos conteúdos dos cursos às 

diretrizes curriculares previstas para os CST em Design de Moda.  

Nas diretrizes apontadas no Catálogo, o perfil do Tecnólogo em Design de 

Moda está voltado para elaborar e gerenciar projetos para a indústria de confecção 

do vestuário. É importante observar, inclusive, que no texto do Catálogo o termo 

“produtos de moda” é utilizado como o sinônimo de vestuário. 

Devido às práticas recorrentes de correlacionar o profissional de moda ao 

designer de roupas e ao “estilista”, seja no ensino, na literatura ou nos discursos 

comuns, necessitou-se observar de que forma a legislação brasileira sobre o ensino 
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da moda estabelece o perfil desses profissionais para então analisar de que 

maneiras os cursos superiores neste campo definem seus objetivos, os perfis dos 

profissionais e o mercado de trabalho, assim como, para investigar como ocorre a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

À medida que essas informações estavam sendo consolidadas tornou-se 

possível compará-las aos fatores condicionantes para a institucionalização 

acadêmica da moda no país, à evolução da oferta dos cursos superiores de moda 

no Brasil, ao histórico dos cursos na Bahia e às regulamentações do MEC.  

Os dados primários coletados com os sujeitos da pesquisa sinalizaram a 

aderência do ensino da moda na Bahia ao campo do design de vestuário. Em 

contrapartida, os mesmos dados pareciam distanciar-se das outras dimensões da 

moda apontadas na revisão de literatura, assim como, da amplitude do mercado de 

trabalho apresentada pelas IES em seus programas de curso. 

Chamou a atenção, na trajetória da oferta dos cursos na Bahia, a extinção do 

único curso de bacharelado em moda que estava inserido na área de Comunicação 

e não na área de Design. Também cabe alertar a mudança do enfoque curricular do 

primeiro curso do Estado, que foi originado como curso sequencial de formação 

específica em Gestão e Design de Moda, posteriormente foi convertido em CST em 

Gestão de Moda e então se alinhou parcialmente às diretrizes do Catálogo Nacional 

dos CST passando a denominar-se Design e Gestão de Moda. 

Com base nos dados coletados na instância das informações publicadas 

pelas IES, constatou-se algumas contradições entre os objetivos dos cursos, o perfil 

dos profissionais e o mercado de trabalho comparativamente ao enfoque curricular e 

aos diferenciais informados pelas IES, assim como, comparativamente às 

informações dos coordenadores.  

Apesar dos objetivos dos cursos, do perfil do mercado de trabalho e dos 

perfis dos profissionais, previstos nas informações das IES, pretenderem uma 

formação mais ampla e aprofundada sobre a moda, observou-se que as relações 

com o mercado, a prioridade dos conteúdos e os laboratórios e disciplinas práticas 

em destaque concentram-se no campo do design de vestuário, não apenas no que 

tange às atividades projetuais, mas também, enfatizando os aspectos operacionais 

da indústria de confecção, a exemplo do destaque dado aos laboratórios de corte, 
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costura e modelagem ou à realização de desfiles para apresentar os produtos 

desenvolvidos pelos alunos.  

Nas entrevistas com os coordenadores dos cursos, a mesma ênfase foi 

observada, apesar do esclarecimento de um dos entrevistados sobre os conteúdos 

curriculares também nos campos da gestão da moda, do empreendedorismo e da 

pesquisa de moda. As relações com o mercado apontadas pelos coordenadores, 

muito próximas as indústrias de vestuário e aos shoppings da cidade, com foco nas 

atividades de projeto de produtos do vestuário, criação, estilo ou visual 

merchandising, também refletiram a abordagem curricular voltada para o design de 

roupas. 

Por fim, as informações dos diplomados coletadas através dos questionários 

enviados por e-mail permitiram observar alguns efeitos das abordagens curriculares 

dos cursos sobre o destino dos egressos no mercado de trabalho. Se, por um lado, 

observou-se a importância do curso estudado para a inserção dos alunos no 

mercado de moda, especificamente na indústria e no varejo de vestuário, por outro 

lado, constatou-se que as atividades profissionais desenvolvidas pelos diplomados 

apresentam grande concentração na criação e desenvolvimento de produtos, 

modelagem e produção industrial. 

Os resultados da pesquisa com os diplomados pontaram também a 

significativa atuação dos egressos em negócios próprios, revelando a vocação 

empreendedora do curso estudado, mas também, alertando para as possíveis 

restrições de mercado para a absorção dos novos profissionais graduados. 

Os dados coletados nas três instâncias – informações das IES, informações 

dos coordenadores e informações dos egressos – evidenciaram o enfoque curricular 

dos cursos na dimensão do design de vestuário e, consequentemente, o 

distanciamento da amplitude do mercado de trabalho e das demais dimensões da 

moda destacadas nas pesquisas sobre o tema.  

Dessa forma, conclui-se que os cursos superiores de moda da Bahia estão 

contribuindo para a formação de profissionais especializados para atuarem nas 

atividades criativas, projetuais e produtivas, na indústria de confecção do vestuário, 

conforme previsto nas diretrizes e nos objetivos curriculares estabelecidos para os 

CSTs em Design de Moda. Entretanto, observa-se a pouca ênfase nas demais 
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dimensões da Moda, seja nas abordagens curriculares ou nas atividades 

profissionais dos egressos, oportunizando novas questões a serem estudas e 

pesquisadas. 

Por que a maioria dos egressos passou a desenvolver negócios próprios no 

setor produtivo de vestuário, durante o curso ou após sua conclusão? O mercado de 

trabalho está conseguindo perceber a importância e a proposta da formação desses 

profissionais para a indústria de médio e grande porte já estabelecida, nos 

segmentos de calçados, acessórios, cosméticos e do próprio vestuário? E por que 

as empresas das áreas de comunicação, serviços de representação, importação e 

exportação, pesquisas e previsão de tendências, assim como, os departamentos de 

compras, marketing e comercial não estão absorvendo esses profissionais, 

conforme se previa no mercado de trabalho apresentado pelas três IES? 

Os resultados do estudo também apontam alguns sinais para a necessidade 

de pesquisas futuras que busquem investigar mais profundamente a amplitude do 

campo epistemológico da moda e as suas interfaces com diversas áreas do 

conhecimento, analisando as diretrizes curriculares necessárias para fundamentar 

os vários eixos profissionais da moda contemporânea: a pesquisa; o 

desenvolvimento de produtos; a produção; a comercialização; e a comunicação - 

avaliando a possibilidade para a constituição de diretrizes curriculares próprias para 

o ensino superior de moda e voltando a priorizar os cursos de bacharelado, para 

uma formação mais profunda e ampla neste campo.  

Se, nas dimensões sociológica, histórica, antropológica e filosófica, a moda 

carece de ampliação e desprendimento das abordagens reducionistas, 

consequentemente, nas dimensões econômica, mercadológica, tecnológica e 

produtiva, tal estratégia poderá apresentar resultados econômicos e reflexos sociais 

surpreendentes, ao romper o vínculo restrito entre a cadeia produtiva da moda e a 

cadeia produtiva têxtil e do vestuário, assim como, ao ampliar o campo de atuação 

do profissional da moda para além da área do design. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista com os Coordenadores dos Cursos 

 

Roteiro de Entrevista com os Coordenadores dos Cursos 

IES: 

Nome do Curso: 

Coordenador: 

1. Qual a proposta e os objetivos do curso? 

2. Qual o mercado e áreas de atuação para os profissionais? 

3. Como se dão as relações com o mercado e quais são os perfis de empresas 

demandantes para estágios, trabalhos temporários ou contratações? 

4. Como é o projeto de conclusão do curso? 

5. Quais são as principais disciplinas? 

6. Quais são os laboratórios que o curso utiliza? 

7. Em que área o curso está inserido, dentro da IES? 

8. Qual é o perfil do corpo docente? 

9. Quantas turmas estão formadas e quantos alunos? 
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APÊNDICE B - Questionário para egressos dos cursos de moda 

 

 

Questionário para egressos dos cursos de moda 

IES: 

Nome do Curso: 

1. Há quanto tempo está formado? 

(  ) 1 ano   (  ) 2 anos   (  ) 3 anos   (  ) 4 anos  (  ) 5 anos  (  ) 6 anos ou mais 

2. Está empregado ou prestando serviços na área de moda? 

(   ) Sim    (   ) Não 

3. Em que segmento trabalha? (caso resposta da questão 2 seja sim) 

(   ) comércio / varejo de vestuário   (    ) comércio / varejo outros bens 

(   ) indústria / setor produtivo vestuário  (   ) indústria / setor produtivo outros  

(   ) serviços / eventos    (   ) artesanato  (   ) comunicação / jornalismo 

(   ) educação / ensino  (   ) setor público / ONGS    

 (   ) pesquisa de moda      (   ) outros_____________ 

4. Quais atividades profissionais você exerce atualmente? 

(    ) criação e desenvolvimento de produtos  (   ) modelagem    (   ) eventos     

(    ) produção industrial   (   ) consultoria   (   ) pesquisas (   ) marketing      

(    ) styling e produção de moda   (    ) vendas  (   ) compras   (   ) publicidade          

(    ) gestão de negócios   (   ) jornalismo de moda   (   ) merchandising 

(   ) outros_____________ 

5. Em que nível dentro da empresa você está inserido: 

(   ) sócio/empresário    (  ) diretoria   (   ) gerência   (   ) técnico    

(   ) operações   (   ) prestador de serviços 

6. Sua inserção no mercado de Moda ocorreu: 

(   ) antes do curso de Moda    (  ) durante o curso de Moda    

(   ) após a conclusão do curso de Moda   (   ) não ocorreu 

7. Com relação a sua inserção no mercado de trabalho e ao seu desempenho 

profissional, a sua formação superior em Moda foi: 

(    ) indispensável  (   ) muito importante   (   ) importante    (   ) razoável           

(    ) pouco importante     (   ) sem importância 
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8. Se você estagiou ou realizou trabalhos profissionais no decorrer do seu curso, 

indique em que áreas: 

(    ) criação e desenvolvimento de produtos  (   ) modelagem    (   ) eventos     

(    ) produção industrial   (   ) consultoria   (   ) pesquisas (   ) merchandising      

(    ) styling e produção de moda   (    ) vendas  (   ) compras   (   ) publicidade          

(    ) gestão de negócios   (   ) jornalismo de moda   (   ) outros_____________ 

 

9. Seu currículo (formação acadêmica) limitou a sua inserção no mercado de 

trabalho em algumas áreas ou funções específicas? 

(    ) Sim      (    )  Não 

10. Caso resposta anterior seja sim, em que áreas ou funções? 

Áreas: (   ) criação e desenvolvimento de produtos    (    ) modelagem     

(    ) produção industrial    (   ) consultoria   (    ) eventos    (    ) pesquisas 

(    ) styling e produção de moda    (   ) compras    (   ) vendas   (   ) 

publicidade         

(    ) merchandising   (   ) gestão de negócios   (    ) jornalismo de moda   

(    ) outros____________ 

Funções: (    ) diretoria   (    ) gerência   (    ) técnico 
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APÊNDICE C - Quadro de Correlação dos Instrumentos de Coleta 
 

INSTÂNCIAS ELEMENTOS QUESTÕES 

INFORMAÇÕES 

PUBLICADAS 

PELA IES 

1.Objetivos do curso 
2.Justificativa e diferenciais do 
curso 
3.Perfil profissional 
4.Mercado de moda 
5.Formação do coordenador 

1. Quais são os objetivos descritos para o 
curso? 
2. Quais as justificativas para a existência 
do curso e quais são os diferenciais ou 
vantagens destacados pelas IES? 
3. Como está descrito o perfil do 
profissional formado (egresso)? 
4. Como está definido o mercado de 
atuação para o profissional? 
5. Quais são as informações sobre o 
coordenador e como é o currículo lattes? 

INFORMAÇÕES 

DO 

COOREDENADOR 

 

1.Objetivos do curso 
2.Diferenciais do curso 
3.Perfil profissional 
4.Mercado de moda 
5.Enfoque curricular 
 

Elemento1: Qual a proposta e objetivos do 
curso?  
Elementos 2 e 3: Como é o projeto de 
conclusão curso? Quais as principais 
disciplinas? Que laboratórios o curso 
utiliza? Quantas turmas estão formadas? 
Elemento 4: Qual é o mercado e áreas de 
atuação para os profissionais? Como se 
dão as relações com o mercado e quais os 
perfis de empresas demandantes para 
estágios ou contratações? 
Elemento 5: Em que área ou departamento 
o curso está inserido, dentro da IES? Qual 
o perfil do corpo docente? (Idem as 
questões para responder aos elementos 2 
e 3) 

INFORMAÇÕES 

DOS EGRESSOS 

1. Destino profissional e 
empregabilidade  
2. Áreas de atuação  
3.Competências e atividades 
4.Importância do curso 
5.Limitações do curso e do 
mercado de trabalho 
  

Elemento 1: Há quanto tempo está 
formado? Está empregado ou trabalhando 
na área de moda? 
Elemento 2: Em que segmento de mercado 
trabalha? 
Elemento 3: Que atividades profissionais 
exerce? Em que nível está inserido na 
empresa? Em que áreas estagiou ou 
prestou serviços, no decorrer do curso? 
Elemento 4: Quando ocorreu sua inserção 
profissional no mercado de moda (em 
relação ao curso)? Qual a importância do 
curso para a sua inserção no mercado e 
seu desempenho profissional? 
Elemento 5: Seu currículo limitou sua 
inserção no mercado de trabalho? Em que 
áreas ou funções? 

Quadro de Correlação dos Instrumentos de Coleta. 
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ANEXO A - Número de Cursos de Graduação Presenciais 
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����� �����(�
������ ����)��� ��������$ �� ��������" �� ��������" �� �������������� ����������! �� ���������! �� ���������' ��

��������� ������� ���������% �� ����������� ����������� �������������� ����������& �� ���������& �� ����������* ��

��������� ���������
������� ������������ �+��� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������

��������� ��������,����� ������������ ����������� �+��� �+��� �+��� �+��� �������������

��������- �
�������,������� �������� �� ����������� ����������� �+��� ����������' �� ���������' �� ����������% ��
� � � � � � � �

����� ���������� ���������& �� ����������� �+��� �+��� ������������� �+��� �������������
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����/ ����������� �������' ! �� �������* �� �������� �� �������������� ��������� �� �������� �� ��������" ' ��

��������� �����0 �1 �������� ���������$ �� ��������" �� ��������' �� �+��� ������������� ������������ ����������# ��

��������� �����. ��
����� �������& $ �� ��������% �� ��������" �� �������������� ����������$ �� ���������$ �� ��������& ���

��������/ ����������� ������������ ����������� �+��� �+��� �+��� �+��� �������������

��������� ����� ����0 �1 ������� ������������ ����������� �+��� �+��� �+��� �+��� �������������

��������- ��
��
���� ���������& �� ����������� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������

����������. 
��(��,����)��� ���������& �� ����������� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������

������������
��(��,����)��� ���������& �� ����������� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������
� � � � � � � �

����� ���� ���������������� ������& # # �� ������& # �� ��������# �� ������������� �������' % �� �������# ' �� �������* ���

��������� ������������������������ �������' ��� ��������* �� �+��� �+��� ��������& * �� ����������� ���������$ ��

��������� ����� ����������� �������! ��� ��������& �� ��������& �� �����������* �� ��������" " �� ��������$ �� ��������& % ��

��������� ����� �����
������(��,�����)��� �������" $ �� ��������$ �� ��������* �� �����������& �� ���������' �� ���������$ �� ��������& % ��

��������� ���� ���� �������$ * �� ��������# �� ��������! �� �����������& �� ��������* " �� �������& ! �� ��������' * ��

��������� ���� ������������������ ���������* �� ����������� ����������� �+��� �+��� ���������" �� ����������& ��

��������- ����������� ������������ �+��� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������

��������2 ����� �������& & �� ����������� ����������� �������������� ���������" �� ���������! �� ���������& ��

�����������3�������0 ���
����� �������& ' �� ��������& �� ��������& �� �������������� ����������$ �� �������� �� ���������# ��
� � � � � � � �

����4 �����5����6 ������ �������# " �� ������& ! �� ��������# �� �������������� ����������' �� �������' ' �� ��������! ���

��������4 �����5���� �������# " �� ������& ! �� ��������# �� �������������� ����������' �� �������' ' �� ��������! ���
� � � � � � � �

����� ���7 ������8 
����� ���� ����������� ������' # �� ����������� �����������' �� ���������# �� �������"  �� ��������# # ��

��������� �8 
����� ���� ���������" �� ��������& �� �+��� �+��� �+��� ������������ ����������" ��

��������� ���7 ����� ������� & �� ������' ��� ����������� �����������' �� ���������# �� �������& # �� ��������#  ��

��������2 
������ ���� ���������! �� ��������* �� �+��� �+��� �+��� ������������ ����������* ��
� � � � � � � �

����� 
����������������(�
������ ����)��� �������* $ �� �������* �� ��������* �� �����������* �� ��������# ! �� �������" # �� ��������# $ ��

��������9 ������� �������$ ��� �������& �� ��������# �� �����������" �� ��������* ��� ��������% �� ��������!  ��

��������9 ��� : ,�����(�,�� 
�)��� ������������ �+��� ����������� �+��� �+��� �+��� �������������

��������9 �����
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� � � � � � � �
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�)��� ���������' �� ����������� �+��� �+��� ������������� ���������& �� ����������' ��

��������	��
�������������. ��� ������������ �+��� �+��� �+��� �+��� ������������ �������������
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��������; �������� ����� ������������ ����������� �+��� �+��� �+��� �+��� �������������
 
Fonte: INEP 
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ANEXO B - ENADE 2009 – Relação de Áreas e Cursos Superiores de 
Tecnologia 

 
 
 
ENADE 2009 – RELAÇÃO DE ÁREAS E CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA 
 
Manual do ENAD, acessado em 14/11/09, http://www.inep.gov.br/superior/enade/. 
 
Em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria Normativo MEC no 1, de 29 de 
janeiro de 2009, divulga-se abaixo a relação das áreas e cursos superiores de 
tecnologia (CST) referidos nos incisos I e II do art. 1o da referida Portaria Normativa. 
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ANEXO C - Portaria Inep nº 136 de 24 de junho de 2009 
 
�
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O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no 
uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Portaria Ministerial 
nº 2.051, de 9 de julho de 2004, a Portaria Normativa nº 1, de 29 de janeiro de 2009, e considerando 
as definições estabelecidas pelas Comissões Assessoras de Avaliação da Área de Formação Geral, 
nomeada pela Portaria Inep n° 83, de 4 de maio de 2009 e da Comissão Assessora de Avaliação do 
Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, nomeada pela Portaria Inep nº 103, de 18 de 
maio de 2009, RESOLVE: 
 
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como objetivo geral avaliar o 
desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares, às habilidades e competências para a atualização permanente e aos conhecimentos 
sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento. 
Art. 2º A prova do Enade 2009, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a avaliação do 
componente de formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um componente específico da 
área de Tecnologia em Design de Moda. 
Art. 3º No componente de Formação Geral será considerada a formação de um profissional ético, 
competente e comprometido com a sociedade em que vive. Além do domínio de conhecimentos e de 
níveis diversificados de habilidades e competências para perfis profissionais específicos, espera-se 
que os graduandos das Instituições de Ensino Superior (IES) evidenciem a compreensão de temas 
que possam transcender ao seu ambiente próprio de formação e sejam importantes para a realidade 
contemporânea. Essa compreensão vincula-se a perspectivas críticas, integradoras e à construção 
de sínteses contextualizadas. 
§ 1º As questões do componente de Formação Geral versarão sobre algunsdentre os seguintes 
temas: 
I - ecologia; 
II - biodiversidade; 
III - arte, cultura e filosofia; 
IV – mapas geopolíticos e socioeconômicos; 
V - globalização; 
VI - políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, 
defesa, desenvolvimento sustentável; 
VII - redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; 
VIII - relações interpessoais: respeitar, cuidar, considerar, conviver; 
IX – sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; 
X - exclusão e minorias; 
XI – relações de gênero; 
XII - vida urbana e rural; 
XIII - democracia e cidadania; 
XIV - violência; 
XV - terrorismo; 
XVI - avanços tecnológicos; 
XVII - inclusão/exclusão digital; 
XVIII - relações de trabalho; 
XIX - tecnociência; 
XX - propriedade intelectual; 
XXI - diferentes mídias e tratamento da informação. 
§ 2º No componente de Formação Geral, serão verificadas as capacidades de: 
I - ler e interpretar textos; 
II - analisar e criticar informações; 
III - extrair conclusões por indução e/ou dedução; 
IV - estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações; 
V - detectar contradições; 
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VI - fazer escolhas valorativas avaliando conseqüências; 
VII - questionar a realidade; 
VIII - argumentar coerentemente. 
§ 3º No componente de Formação Geral, os estudantes deverão mostrar 
competência para: 
I - propor ações de intervenção; 
II - propor soluções para situações-problema; 
III - elaborar perspectivas integradoras; 
IV - elaborar sínteses; 
V - administrar conflitos. 
§ 4º O componente de Formação Geral do Enade 2009 terá 10 (dez) questões, sendo 2 (duas)  
discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de caso, 
simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas. 
§ 5º As questões discursivas avaliarão aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias 
argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. 
Art. 4º A prova do Enade 2009, no componente específico do Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda, terá por objetivos: 
a) Avaliar, por meio de prova escrita, se o estudante, após o período cursado, 
demonstra ter desenvolvido as competências que compõem o perfil do Tecnólogo em Design de 
Moda; 
b) Verificar se o estudante compreende as implicações dos saberes de seu campo de atuação nos 
contextos socioeconômicos, ambientais, culturais, éticos e estéticos; 
c) Servir como um dos parâmetros de referência para a promoção de melhorias no processo de 
formação do Tecnólogo em Design de Moda, em consonância aos princípios expressos no Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 
Art. 5o A prova do Enade 2009, no componente específico do Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda, tomará como referência o seguinte perfil do profissional: 
a) Profissional capacitado para elaborar e gerenciar projetos para a indústria de confecção do 
vestuário, considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e produtivos, com visão 
multidisciplinar e empreendedora. 
Art. 6o A prova do Enade 2009, no componente específico do Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes 
habilidades e competências para: 
1. Definir parâmetros de projeto considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e 
produtivos; 
2. Desenvolver coleções de produtos de moda aplicando metodologia projetual; 
3. Pesquisar tendências de comportamento e consumo de moda; 
4. Pesquisar os diferentes estilos e contextos históricos; 
5. Pesquisar tendências de materiais, cores, formas, texturas e tecnologias; 
6. Elaborar portfólios e dossiês; 
7. Representar graficamente suas criações; 
8. Construir produtos de vestuário aplicando conhecimentos de materiais, 
modelagem e costura; 
9. Elaborar ficha técnica para orientação da produção seriada; 
10. Avaliar a viabilidade do produto; 
11. Empreender e gerenciar sua atividade respeitando questões econômicas, 
sociais, ambientais e éticas. 
Art. 7º A prova do Enade 2009, no componente específico do Curso Superior 
de Tecnologia em Design de Moda, tomará como referencial os seguintes conteúdos: 
a) Metodologia projetual; 
b) Pesquisa de tendências de comportamento, de materiais e tecnologias; 
c) Elementos da composição visual: cor, forma, estrutura e proporção; 
d) História da indumentária, da moda e do design; 
e) Técnicas de representação bidimensional e tridimensional: desenho da figura 
humana, desenho técnico, desenho de moda, estudos volumétricos; 
f) Materiais e processos têxteis: fibras, fios, tecidos e acabamentos; 
g) Modelagem plana, tridimensional, computadorizada e graduação; 
h) Ergonomia aplicada ao vestuário; 
i) Tecnologia da confecção: máquinas e equipamentos de costura, encaixe, 
risco e corte, montagem de peça piloto, ficha técnica; 
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j) Marketing: público alvo e mercado consumidor; 
k) Empreendedorismo: plano de negócios. 
 
Art. 8o A prova do Enade 2009 terá, em seu componente específico do Curso Superior de Tecnologia 
em Design de Moda, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla 
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. 
Art. 9o A Comissão Assessora de Avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda e 
a Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral subsidiarão a banca de elaboração com 
informações adicionais sobre a prova do Enade 2009. 
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
REYNALDO FERNANDES 
 


