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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo investigar as Representações Sociais (RS) de “Ser 
profissional na área da moda” sob a ótica dos principais atores do segmento: alunos, 
professores e empresários, buscando compreender a relação existente entre as o que 
se acredita ser o papel do profissional da moda e as propostas de formação das 
universidades que oferecem os cursos. Para tentar entender a construção de 
referências elaboradas pelos sujeitos em torno do “Ser profissional” no setor, está 
sendo utilizada a Teoria das Representações Sociais (TRS). O estudo foi realizado 
em três capitais mundiais de moda e consumo: Rio de Janeiro, São Paulo e Nova 
Iorque. O objetivo foi identificar diferenças e semelhanças oriundas das localidades e 
da forma como se relacionam com o objeto de representação. A escolha das capitais 
privilegiou grandes centros consumidores de produtos de moda. Buscou-se 
localidades que pudessem oferecer uma visão do profissional de moda em virtude de 
sua relevância para o desenvolvimento do mercado nestas regiões. Os resultados da 
pesquisa apontam para uma visão de perfil profissional ainda em formação, o que 
apresenta reflexos na formação superior em moda. É razoável pensar que 
professores, alunos e empresários do setor da Moda (sujeitos da pesquisa), situados 
em contextos diferentes, estejam elaborando o que vem a “ser profissional na área da 
Moda” (objeto representado), principalmente no que diz respeito aos seus efeitos na 
relação entre universidade e mercado de trabalho, ou entre as dimensões acadêmica 
e empresarial. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e 
formulários para caracterização de perfil sociocultural, além de questionário de larga 
escala. Ainda como suporte metodológico foi utilizada a técnica de indução de 
metáforas, por meio da seguinte questão: “Se o profissional da moda fosse uma outra 
coisa (animal, vegetal, mineral ou objeto, por exemplo), o que seria? Explique”. O 
material foi analisado com apoio da análise de conteúdo temática em dois grandes 
temas: Moda e Formação Superior e Moda – atuação profissional. A análise dos 
resultados se fundamentou na abordagem processual das representações sociais, 
que busca seus dois processos formadores: a objetivação, que concretiza em uma 
imagem algo abstrato; e a ancoragem, responsável pelo enraizamento da 
representação nas práticas sociais dos grupos. Essa pesquisa privilegiou a 
objetivação, por meio da busca do modelo figurativo da representação social, o qual 
condensa o significado do objeto “Ser Profissional da Área da Moda” para os grupos. 
A análise indicou a ideia de “Múltiplo”, para os sujeitos do Rio de Janeiro; “Plural”, para 
os sujeitos de São Paulo; “Holístico”, para os sujeitos de Nova York. Animais como 
camaleão e o polvo ou relação com minerais fluidos foram constantes nos discursos 
dos entrevistados, deixando transparecer a ideia de um profissional multi - 
interdisciplinar e adaptável. Compreender como o conhecimento sobre identidade 
profissional é concretizado pelos sujeitos pode colaborar para consolidação do perfil 
do profissional da moda desembocando na formação e no exercício da profissão, 
fortalecendo a área como um todo.  

 

Palavras-chave: Representações sociais; Moda; Formação superior; Identidade 
profissional; Mercado de trabalho.  
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ABSTRACT 

 

 
This study aims to investigate the Social Representations (RS) of "Being a professional 
in the fashion field" from the perspective of the main actors of the segment: students, 
teachers and entrepreneurs, seeking to understand the relationship between what is 
believed to be the role of the fashion professional and the training proposals of the 
universities that offer the courses. To try to understand the construction of references 
made by the subjects around the “Being Professional " in the sector, the Social 
Representations Theory (TRS) is being used. The study was carried out in three world 
capitals of fashion and consumption: Rio de Janeiro, São Paulo and New York. The 
choice of capital privileged large consumer centers of fashion products. Locations were 
sought that could offer a view of the fashion professional because of its relevance to 
the development of the market in these regions. The results of the research point to 
professional profile vision still in formation, which shows reflexes in the superior 
formation in fashion. It is reasonable to think that teachers, students and entrepreneurs 
of the Fashion sector (subjects of the research), located in different contexts, are 
elaborating what comes to be "professional in the Fashion area" (represented object), 
mainly with respect to their effects on the relationship between university and the labor 
market, or between the academic and business dimensions. For the collection of data, 
we used semi-structured interviews and forms to characterize the socio-cultural profile, 
as well as a large-scale questionnaire. Also as a methodological support was the 
technique of inducing metaphors, through the following question: "If the fashion 
professional were something else (animal, vegetable, and mineral or object, for 
example), what would it be? Explain". The material was analyzed with the support of 
the thematic content analysis, which enabled the organization of data collected in two 
major themes: Fashion and Higher Education and Fashion - professional performance. 
The analysis of the results was based on the procedural approach of social 
representations, which seeks its two forming processes: objectification, which 
materializes in a somewhat abstract image; and the anchorage, responsible for the 
rooting of the representation in the social practices of the groups. This research 
privileged the objectification, through the search of the figurative model of social 
representation, which condenses the meaning of the object "Being Fashion 
Professional" to the groups. The analysis indicated the idea of "Multiple", for the 
subjects of Rio de Janeiro; "Plural", for the subjects of São Paulo; "Holistic" for the New 
York people. Animals such as chameleon and octopus or relation with fluid minerals 
were constant in the interviewees' speeches, showing the idea of a multi - 
interdisciplinary and adaptable professional. Understanding how the subjects 
concretize the knowledge about professional identity can collaborate to consolidate the 
profile of the fashion professional leading to the formation and exercise of the 
profession, strengthening the area.  

 
Key-Words: Social representations; Fashion; Higher education; Professional identity; 
Job market. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente estudo tem por objetivo geral investigar as Representações Sociais 

(RS) de “Ser profissional na área da Moda” elaboradas pelos principais atores do 

segmento: alunos, professores e empresários, buscando compreender a relação 

existente entre as o que se acredita ser o papel do profissional da moda e as propostas 

de formação das universidades que oferecem os cursos. Tem ainda como objetivos 

específicos: Analisar as propostas de formação das universidades que oferecem 

formação superior em moda, identificando o que consideram como perfil do egresso, 

uma vez que esta é uma forma de perceber o direcionamento das instituições para a 

formação superior na área; Contrastar a dimensão acadêmica (formação superior) e 

a dimensão empresarial (perfil desejável do profissional) nas falas dos sujeitos; 

Contrastar as Representações Sociais de ‘ser profissional’ de moda pelos três grupos, 

em três capitais mundiais de moda e consumo, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e 

Nova York (NY); Identificar as representações que os indivíduos constroem em torno 

de um fenômeno social, nesse caso, a construção da identidade profissional do 

profissional da moda.       

 Este trabalho está pautado na tese de que o perfil do profissional da moda não 

está bem delineado nos grupos investigados, o que desemboca na formação superior 

e no exercício da profissão. Além disso, entendimentos naturalizados sobre a moda e 

a roupa, inclusive a relação entre os termos, podem direcionar discursos em favor ou 

contra a formação superior nesta área. Os entendimentos de moda, além de 

multidisciplinares, tem em suas bases um olhar ainda pejorativo, o que desencoraja 

as discussões sobre o tema e também a formação de uma identidade profissional. 

Para construir uma argumentação que favoreça a tese proposta, o primeiro 

capítulo volta o olhar para o passado, onde muito dos entendimentos até hoje 

evocados sobre a moda se constituíram: a diferenciação de classes, a visão burguesa, 

a relação com o feminino e com a futilidade, o exagero, a aparência e o consumismo. 

Estes entendimentos, construídos ao longo de muito tempo, acompanham a 

sociedade e servem de guia para as interações sociais. Além disso, podem evidenciar 

como determinadas apropriações de conhecimentos sobre a moda podem influenciar 

a constituição da identidade do profissional que nela atua.  
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No segundo capítulo, vamos abordar o objeto de representação “ser 

profissional na área da moda”. A área da Moda tem forte expressão nos mercados 

nacional e internacional, é um dos grandes pilares econômicos no mundo, com 

números expressivos que denotam a relevância de seu perfil mercadológico, como 

será possível verificar. Como resposta ao processo de amadurecimento da profissão, 

as instituições de formação superior perceberam uma tendência e passaram a 

oferecer cursos no setor. Como professora há vários anos na área e atualmente 

coordenadora de um curso de Design de Moda, pude observar que deste processo 

emergem representações sociais estabelecidas que vão orientar, inclusive, os 

projetos pedagógicos das instituições. Assim, neste capítulo, além dos números do 

setor, propõe-se observar a oferta de cursos superiores em Design de Moda nas três 

cidades consideradas: RJ, SP e NY. 

No terceiro capítulo há um enfoque na Teoria das Representações Sociais 

(TRS), que é proposta como referencial teórico-metodológico, caracterizando a 

importância do entendimento desta teoria que permite ao pesquisador uma 

abordagem multidisciplinar e multifacetada de um fenômeno localizado no cruzamento 

de aspectos sociais e psicológicos que envolvem tanto a dimensão cognitiva quando 

a dimensão afetiva e social dos sujeitos. A ideia de recorrer à TRS teve por objetivo 

perceber como a influência social pode orientar entendimentos, fortalecendo, ou não, 

posicionamentos acerca de um determinado assunto. Para compor este 

entendimento, há, ainda neste capítulo, uma aproximação entre a TRS e a Semiótica. 

Ambas teorias possibilitam uma análise do objeto de representação a partir dos 

significados atribuídos pelos sujeitos, significados estes que são construídos 

socialmente e que vão influenciar o indivíduo. 

O quarto capítulo traz as informações metodológicas. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas individuais com sujeitos dos três grupos, cujos dados 

foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin 

(2011). Além disso, foi aplicado questionário em larga escala, através do Google 

Forms. Este capítulo ainda traz detalhes dos formulários de caracterização preenchido 

pelos sujeitos, questões sobre a escolha do campo e o diário de campo. 

No quinto capítulo encontra-se, a análise dos dados coletados, bem como a 

como hipótese interpretativa, o modelo figurativo da representação social a respeito 

de “ser profissional na área da Moda, o qual indica pistas para os processos de 

objetivação e ancoragem.  A partir dos relatos dos entrevistados, buscou-se identificar 
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o modo como acontece a formação da representação social nos grupos abordados 

em relação ao objeto de representação, “ser profissional na área da moda”. A indução 

de metáforas, que integrou as entrevistas, complementa a análise, sintetizando e 

ordenando os significados, auxiliando na constituição do modelo figurativo das RS. 

Finalizando, são apresentadas as considerações finais e o que foi possível 

inferir a partir da análise dos resultados. Além disso, busca-se responder 

pontualmente as questões que nortearam o estudo, intencionando reforçar, ou não, a 

tese e propondo reflexões que possam ajudar na constituição de um perfil que 

fortaleça a identidade do profissional da área da moda. 
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INTRODUÇÃO 

 

A moda não é um assunto fácil de ser tratado. Ao contrário, envolve relações 

de força e acordos complexos que lidam com negociações sociais, com sentimentos 

de pertença, ao mesmo tempo que expressam individualidade e distinção 

(BOURDIEU; DELSAUT, 2008). Quando o termo moda é utilizado, e conhecimentos 

são evocados, há a impressão de fácil entendimento e relações imediatas se 

estabelecem, mas um reducionismo conceitual também pode se instalar. Assim, a 

moda, como outras áreas das ciências sociais, acaba por ser um campo de aparente 

entendimento tão claro que parece ser compreendido muito rápido: 
Tão claramente que é quase fácil demais e por isto corremos o risco 
de compreender rápido demais, facilmente demais, mas pela metade 
(caso frequente nas ciências sociais: a Moda é um destes mecanismos 
que nunca se compreende porque os compreendemos facilmente 
demais) (BOURDIEU, 2009, p. 07). 

 

Ao contrário dessa aparente facilidade, a moda é um sistema complexo que 

produz, e também investiga, as crenças que fomentam a mente das pessoas e 

acabam por transformar objetos e roupas em “produtos de moda” (KAWAMURA, 

2005). Esta facilidade pode estar relacionada com uma constante utilização do termo 

moda como sinônimo de roupa. Contudo, como observado por Kawamura (2005), 

enquanto a moda pode realmente ter vários significados, a roupa é um bem material, 

palpável e tangível. A moda, em seu entendimento atual, pode funcionar como uma 

mediadora das relações sociais trabalhando com símbolos compartilhados pela 

sociedade, na qual o sujeito de moda consome mais pelo que significa o objeto, do 

que por sua utilidade (SANT’ANNA, 2007). Quando se estuda a moda, não 

necessariamente está se abordando a roupa ou o vestir, o que deixa claro que ambos 

podem ser objetos de estudos diferentes. A moda como instância psicossocial, 

relacionada a comportamento, trata de um sistema institucionalizado que produz um 

conceito, bem como o fenômeno da moda. Sendo assim, nem toda roupa pode ser 

considerada como um item de moda, bem como moda não significa roupa. Desta 

forma, os itens do vestir necessariamente passam por um processo de ‘transformação’ 

para que possam ser rotulados como itens de moda” (KAWAMURA, 2005, p. 5). 

Segundo Kawamura (2005),  
(...)a form of dress or a way of using it is not fashion or ‘in fashion’ until 
it has been adopted and used by a large proportion of people in a 



23 
 

society. A particular style of dress has to be widely diffused and then 
accepted for anything to be fashion. People are wearing clothes, but 
they believe or wish to believe that is fashion that they are wearing and 
that they are consuming fashion and not clothing. That believe is born 
out of the socially constructed idea of fashion which means a great deal 
more than mere clothing (Kawamura, p.1-2, 2005).1 
 

Esse universo de assuntos que se relacionam e se abrem em um leque de 

possibilidades de aplicação no campo da moda contribuem para a falta de unidade 

nos discursos, dificultando as pesquisas na área e confundindo a formação superior 

em suas linhas de pesquisa e estudos. Para Kaiser (2012, p. 1), entender a moda não 

é tão simples quanto parece:  
It turns out that the process of deciphering and expressing this “who, 
when and where”2 is ongoing challenge of negotiating and navigating 
through multiples ambiguities and contradictions associated with the 
following: 

 Being an individual fashion subject in the context of a global 
economy, in which fashion flows through complex, 
transnational dynamics that are at once visual and material, 
virtual and tangible, local and global (…)3 

 

Para que a moda possa ser realmente compreendida, conhecimentos 

multidisciplinares são (ou deveriam ser) alçados no processo de entendimento do 

termo e obviamente do fenômeno. O termo Moda apresenta múltiplas formas de 

análise e sua abrangência propõe diálogos entre áreas aparentemente distantes, mas 

que são extremamente complementares. Para 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 

                                                
1 Livre tradução do original: “(...) uma forma de vestido ou uma forma de usá-lo não é moda ou "de 
moda" até que tenha sido adotado e usado por uma grande quantidade de pessoas em uma sociedade. 
Um estilo particular de vestido tem que ser amplamente difundido e depois aceito para que possa ser 
considerado moda. As pessoas estão vestindo roupas, mas acreditam, ou desejam acreditar, que é 
moda que estão vestindo e que estão consumindo moda e não roupas. Essa crença nasce da ideia 
socialmente construída da moda, o que significa muito mais do que mera roupa”. 
2 A autora propõe que a moda está relacionada o entendimento de “quem” você é, ou quer ser, e isto 
deve estar integrado a um momento e lugar. (Nota da tradutora). 
3Livre tradução do original: “Acontece que o processo de decifrar e expressar esse "quem, quando e 
onde" está em constante desafio de negociar e navegar através de múltiplas ambiguidades e 
contradições associadas ao seguinte: Ser um sujeito de moda individual no contexto de uma economia 
global, na qual a moda flui através de dinâmicas complexas e transnacionais que são ao mesmo tempo 
visuais e materiais, virtuais e tangíveis, locais e globais (...)”. 
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mudanças da moda. Entretanto, a moda em processo não pode ser 
vista apenas sob determinada ótica. 
 

Nesse sentido, conforme proposto por Bisneto e Pereira (2008, p. 405), esta 

multiplicidade de olhares da moda evidencia a amplitude do campo de conhecimento 

“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”. A moda enquanto fenômeno norteador de trocas 

simbólicas nos contextos sociais não deveria ser vista de forma fragmentada, isolada; 

ao contrário, um olhar sistêmico tem maiores possibilidades de desenvolvimento de 

conhecimento acerca do fenômeno. 

Ainda segundo os mesmos autores (Ibidem),  
as diversas dimensões da moda deveriam ser observadas de forma 
integrada, em um todo capaz de constituir um pensamento sistêmico 
da moda, partindo do pensar moda para então fazer moda.  

Como apresentado na Figura 1, a ideia é que entendendo o fenômeno e sua 

pluridimensionalidade, seja possível perceber aspectos de adoção e consumo pela 

sociedade. Assim, pode-se buscar oferecer bens culturais, objetos e signos, materiais 

e imateriais, funcionais ou não, com valores estéticos e/ou emocionais, capazes de 

manter um elo de comunicação social. Funciona como um diálogo entre pelo menos 

duas vertentes que juntas vão construir um fenômeno social chamado de moda, 

conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Multidimensionalidade da moda. Elaborado pela autora com base em Bisneto e Pereira (2008, p. 161) e 

Lipovetsky (1989/2009). 

 

Complementando esta visão, Castilho (2004, p. 109) observa que a moda como 

um sistema abstrato de criação, produção e difusão de bens de consumo também 

pode ser entendida como “um conjunto de comportamentos significativos que 

exprimem os valores próprios de uma época e tramitam juntamente com essa 

determinada época”. Assim, para se fazer moda, antes é preciso entender a moda. 

E para entender moda, os estudos precisam ir além do vestuário de moda, 

considerando neste momento que o vestuário inclui roupas e acessórios. Talvez esteja 

aqui o ponto mais relevante das pesquisas sobre moda em âmbito universitário: a 

separação da visão de moda enquanto um produto, em especial do vestuário, e moda 

como cultura, um estudo cultural, que pode falar sobre uma determinada sociedade 

em um dado momento. O conflito provocado por essa divisão tem acirrado debates 

na esfera da formação superior em moda, particularmente no Brasil, o que pode se 

refletir na identidade do profissional da moda.    

O entendimento da diferença que existe entre a moda e a roupa pode ser a 

chave para a organização dos cursos de moda no Brasil e pelo mundo. Compreender 
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que o estudo da moda envolve conhecimentos institucionalizados que operam as 

estruturas de redes sociais que constroem o fenômeno da moda é de grande valia 

para o futuro profissional e pode favorecer sua inserção no mercado de trabalho, uma 

vez que poderá entender, por exemplo, como e porque determinadas marcas ou 

estilistas se tornam famosos e mantém a reputação que alcançaram no mundo da 

moda.  

Parece oportuno, neste momento em que a formação em moda vem ganhando 

espaço no Brasil e no exterior, poder investigar representações de seus atores. 

Embora esta formação venha crescendo de forma representativa no cenário do ensino 

superior, como poderá ser verificado a seguir, crescem, também, os debates em torno 

dela, em especial sobre seu direcionamento mercadológico. A relação entre “saber” e 

“fazer” revela um conflito que parece se estabelecer entre moda como arte e cultura e 

moda relacionada com o mercado de trabalho, como se essas duas dimensões não 

estivessem articuladas.  

A formação superior em moda é algo recente no Brasil. Começa com a 

Faculdade Santa Marcelina, pioneira ao oferecer o curso de graduação na área, em 

1987. Na sequência, veio a Faculdade Anhembi-Morumbi, em 1990, e, no mesmo ano, 

a Universidade Paulista, todas na cidade de São Paulo (PIRES, 2002).  

Anterior aos cursos universitários de Moda, o desenvolvimento da profissão do 

estilista, como era conhecido o profissional que trabalhava com moda no Brasil, não 

exigia formação superior. Como apresentado por Aguiar (2014, p.3), 
No Brasil, a Moda não era vista como uma área para ser estudada em 
cursos regulares e, menos ainda, no ensino superior. As peças de 
roupas eram copiadas das tendências internacionais – e era esse o 
atrativo das roupas – para que as pessoas as comprassem como 
produtos diferenciados, sendo vendidas como “a última Moda em 
Paris”. O que se ditava lá fora era aceito aqui, como acontece até hoje, 
provavelmente, pela tradição na área que os países europeus têm, 
frente ao Brasil. 

Assim, os que assumiam a carreira eram autodidatas, sem formação 

específica, e aprendiam o ofício com o exercício da profissão (PIRES, 2002). Deste 

modo, restava a impressão que bastava ter “bom gosto”, algum talento artístico, um 

pouco de informação sobre Moda, e já teria condições de ser profissional da área. De 

certa forma, se o objetivo era reproduzir, podia ser que esta impressão estivesse 

adequada e suficiente. Assim, ficava o entendimento que para ser profissional da área 
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de Moda apenas “gostar” já era o suficiente para atuar, não havendo a necessidade 

de preparação ou estudo mais aprofundado para o desempenho da profissão.  

Com o passar dos anos foi iniciado no setor da moda um processo de 

qualificação de seus profissionais. Antes do surgimento dos cursos superiores, nos 

anos 1980, a Casa Rodhia passou a oferecer curso de criação e estilismo. Segundo 

Pires (2002), este curso foi o primeiro de modo regular com métodos diferenciados do 

tradicional, que tinha preocupação com a criação de peças conceituais para 

expressão de criatividade e estilo, que não focava apenas em corte e costura.  

A autora ainda coloca que com o aumento de empresas têxteis e de confecção 

do país, nos anos 1980, a moda começa a ser tratada como área de negócio. Com o 

incremento da economia e de empresas do setor, surgiu a necessidade de criar cursos 

especializados na área para formar profissionais qualificados. Assim, a formação em 

Moda começou a consolidar seu escopo de curso voltado para a área do “fazer”, em 

especial, direcionada para o desenvolvimento do vestuário. 

Segundo Marinho (2005), o surgimento dos cursos superiores em moda em 

São Paulo teve como cenário o crescimento das indústrias têxtil e de confecção, o que 

exigia dos candidatos aos empregos disponíveis mais qualificação, necessitando 

assim de maior conhecimento dentro do campo da moda. Além disso, a sociedade, 

dado a abertura de mercados, torna-se mais ávida por bens simbólicos4. Marinho 

(2005) ainda aponta para a constituição de uma classe média urbana no país que foi 

se desenhando cada vez mais significativa, não só respondendo a demanda dos bens 

produzidos pela indústria, mas também pelo consumo de informação, que foi 

delineando um novo padrão de gosto estético. Concomitante a estes acontecimentos, 

houve também uma expansão do ensino superior privado que proporcionou a 

diversificação da oferta de cursos.  

Esse cenário apresentado em meados dos anos 80 tem nos dias atuais um 

“espelho” de acontecimentos que também explica a atual inserção da moda de forma 

mais representativa no contexto acadêmico. Hoje, 30 anos depois, a moda segue o 

mesmo percurso, com foco cada vez maior nas possibilidades de atuação deste 

                                                
4 De acordo com Pierre Bourdieu (1997), um bem simbólico se configura quando a um objeto artístico 
ou cultural é atribuído valor mercantil, sendo consagrado pelas leis do mercado ao status de 
mercadoria. Para estes objetos é formado um grupo consumidor, bem como um grupo produtor de bens 
simbólicos. 
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profissional, consolidando a necessidade destes cursos de “prepararem” para o 

mercado de trabalho. 

A formação em moda vem passando por muitas transformações que buscam 

solidificar a moda como um campo de conhecimento. Contudo, a visão de formar um 

profissional para atuação no mercado de trabalho deixa a impressão de que esta 

formação deve, em especial, desenvolver habilidades técnicas para o “fazer”, o que 

pode enfraquecer a necessidade de formação superior, uma vez que habilidades 

técnicas podem ser desenvolvidas em cursos técnicos, cursos livres ou em outros 

cursos de nível intermediário. No contexto universitário, mesmo a formação 

tecnológica, preferida na área da Moda, deveria também buscar fornecer aos alunos 

embasamento teórico, científico técnico, artístico e cultural, com foco no 

empreendedorismo e no desenvolvimento sustentável. Desta forma, teria condições 

de formar profissionais preparados para participar, de forma estratégica, criativa e 

também operacional, de atividades relacionadas à área de moda em geral, 

valorizando a formação humana mais ampla. 

Para Anchieta (2010, p.6), o profissional de moda não apenas deve saber 

representar ideias, transformando desenhos em produtos, mas deve “saber retratar 

os desejos específicos de cada tribo”. Mais que isso “deve entender a moda na sua 

totalidade interpretando no produto as expectativas e desejos contemporâneos”. 

Conforme observado por Torres (2010, p.73 e 74): 

O entendimento dos comportamentos que impulsionam o mercado 
consumidor passa por uma equipe multidisciplinar, bem como por 
múltiplos conceitos e ferramentas metodológicas provindos de 
diversas áreas. Pressupor um código comum e compartilhado pelos 
clientes e empresas ao desenvolverem seus produtos, pós-
pesquisa de mercado, faz com que exista sucesso de venda após 
o longo caminho normalmente percorrido em relação aos atos 
comportamentais do momento. É por meio deste código comum 
que os resultados das pesquisas são transferidos ao mercado, 
atendendo as necessidades e desejos dos clientes.  

Desta forma, pode-se perceber que a complexidade da profissão está em 

perceber o momento histórico e social analisado, com todas as suas características, 

e traduzi-lo. Estar atendo às diversidades, analisar o mercado e o seu consumidor 

específico, seus anseios e desejos e a partir daí concretizar o projeto através deste 

conhecimento amplo e divulgá-lo no veículo direcionado ao seu público alvo. 

De forma explicita ou não, a moda desempenha um papel importante na vida 

das pessoas. Muito além do vestuário, a moda está presente na vida em sociedade: 
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na interação social, nas mais simples tarefas cotidianas, nos comportamentos, na 

observação ou não dos códigos do vestir, na arquitetura, na linguagem ou em várias 

outras formas de manifestação. Assim, estar preparado para atuar no setor da moda 

requer conhecimento multidisciplinar para conseguir mover-se, em especial, no âmbito 

de três questões fundamentais que o profissional da área precisaria responder: o que 

é necessário produzir, quem vai consumir e como será distribuído. Poder responder 

estas questões requer atributos que vão além do fato de poder reproduzir produtos de 

consumo.  

Para melhor entender a formação superior em moda, é relevante situar a 

educação superior no âmbito do mundo do trabalho. É sabido que nem sempre a 

universidade teve objetivo de formar para exercer uma profissão. Na Idade Média, por 

exemplo, a Educação era um instrumento para se alcançar a Sabedoria e, esta, 

poderia levar à Felicidade. A Felicidade era o bem mais perfeito almejado pela 

sociedade (AL-FARABI, 2002). Com o passar dos tempos, com a organização das 

sociedades, as revoluções e a instalação do capitalismo, esta visão muda e a 

universidade se direciona para “gerar saber de nível superior para viabilizar o 

funcionamento da sociedade” (BUARQUE, 1994, p.117). Claro que, conforme a 

sociedade, este papel se apresenta de maneira diferente:  
(...) Nos Estados Unidos a universidade desempenhou uma função-
chave na construção da sociedade de consumo, na defesa da 
potência econômica e militar norte-americana. Na África do Sul, a 
universidade branca serviu competentemente para viabilizar a 
elevação do nível de vida dos brancos e manter o sistema do 
apartheid funcionando. Em países da Europa, as universidades são 
instrumentos de dinâmica de economia. Através do mercado, elas 
conseguem oferecer mão-de-obra e pesquisas para consumidores 
e empresas (Ibidem, 117).  

Trazendo esta reflexão para esfera do ensino superior de moda, seria 

interessante poder observar o direcionamento que as universidades dão para esta 

formação, uma vez que a falta de posicionamento pode desprender um “efeito dominó” 

que culmina em algo abrangente, chamado de “generalista”, mas que pode acabar 

não servindo nem para o “mercado”, nem para uma “dimensão humanista5”, por falta 

de aprofundamento nos conhecimentos recebidos, predominando a abrangência e a 

superficialidade.  

                                                
5 Concepção ampla que busca valorizar o ser humano.  Para Gramsci (1968, p. 121), a função do 
intelectual e da escola é mediar uma tomada de consciência do aluno que passa pelo 
autoconhecimento individual e tem a possibilidade de reconhecer “o próprio valor histórico”. Não se 
trata apenas de um “doutrinamento abstrato”, mas da possibilidade de educar um “futuro governante”. 
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Os cursos de Design de Moda, mais do que outras formações em âmbito 

universitário, têm relações estreitas com a formação profissionalizante, mesmo que 

em nível superior. Basta uma simples procura pelos grades curriculares oferecidas 

pelos cursos superiores de Moda/Design de Moda, disponibilizados por sites na 

internet, que é possível perceber uma grande ênfase na dimensão prática, que busca 

atender às demandas emergenciais da cadeia têxtil e de confecção, privilegiando o 

projeto, a criação, o desenho e a modelagem das roupas e acessórios do vestuário 

(BISNETO e PEREIRA, 2008). O problema, contudo, não está em oferecer um curso 

profissionalizante na esfera superior e, sim, em não ter um posicionamento específico, 

um posicionamento pensado para oferecer “programas e rotas de articulação” com 

mercado de trabalho na região almejada, que possa promover um processo educativo 

menos produtivista e mais transformador. Para Morin (2004), um dos desafios do 

século XXI é precisamente:  
organizar a educação profissional para oferecer cursos, programas 
e rotas de articulações diversificadas, trabalhando com o 
conhecimento e habilidades que classificam adequadamente os 
alunos-cidadãos e os cidadãos-alunos para a cidadania produtiva, 
o mundo do trabalho e o mercado de trabalho (MORIN, 2004, 
p.464). 
 

Não se pode desconsiderar que esta educação, mesmo que relacionada aos 

tempos atuais, voltada para vida produtiva, “deve superar os limites acanhados e 

estreitos” da educação apenas para o mercado de trabalho e do conhecimento 

prescrito para atividades operacionais. Não deve ser uma educação “para o trabalho”, 

mas com direcionamento para um conhecimento de produção de vida com 

possibilidade de transformação da vida no trabalho (CIAVATTA, 2015, p. 72). 

  Apesar deste entendimento, Carneiro (2015) faz referência a uma dificuldade 

de diálogo entre a academia e o mundo empresarial: 
(...) os educadores brasileiros e a própria academia dificultaram 
sempre o diálogo entre o mundo empresarial e a escola. Com isto, 
inviabilizava-se o currículo focado em competências, como se o 
trabalho produtivo não possuísse uma natureza social. 
(CARNEIRO, 2015, p.465).  
 

Sobre a ideia de competência, ressaltada por Carneiro, vale mencionar o 

entendimento de Kuenzer (2003, p. 1), crítica desta noção. A autora se refere à 

“capacidade de atuar mobilizando conhecimentos”, que podem ser tácitos e científicos 

e que estarão somados a todas outras experiências do indivíduo na busca de 
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solucionar problemas “em situações previstas e não previstas”. Não é uma visão 

simplista de atender ao “mercado”, mas, sim, uma capacidade de articular 

conhecimentos multidisciplinares, teóricos e práticos, que somados podem diminuir a 

vulnerabilidade do indivíduo, aumentando a confiança e incitando à ação.  

A falta de diálogo entre academia e mundo de trabalho, ressaltada por Carneiro 

(2015), por vezes, pode fazer com que os cursos, apesar de aparentemente focados 

no mundo do trabalho, acabem direcionados para desenvolver habilidades específicas 

para reprodução de tarefas daquilo que se acredita ser tarefas diárias do 

designer/estilista. A ideia de que o designer/estilista está voltado para construção de 

roupas, faz com que se acredite que o profissional da moda precise principalmente 

saber costurar e modelar. O foco em disciplinas do “fazer” pode acabar esvaziando a 

possibilidade do egresso de refletir sobre novas formas criativas e sustentáveis de 

intervir em processos já fossilizados da indústria da moda, deixando de cumprir com 

um princípio importante da formação superior que é:  

conhecer e disponibilizar conhecimentos capazes de dar conta de 
princípios, formulações e metodologias no âmbito de processos de 
formação humana (...) estimular o desenvolvimento do espírito 
científico que supõe não só equipar os alunos com os instrumentos 
intelectuais necessários para uma leitura adequada do mundo, mas 
também compor blocos de atividades de conhecimentos e de 
indagação acadêmica, possibilitando o intercâmbio de ideias em 
ambientes de informação totalmente abertos (CARNEIRO, 2015, p. 
505). 

Apesar da expansão do ensino de moda no Brasil, nos últimos 30 anos, que 

acompanha o crescimento do setor, a Moda não é considerada uma área, ou mesmo 

subárea específica pelo Ministério da Educação (MEC) e não apresenta diretrizes 

curriculares próprias. Nos documentos e legislações, 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 (BRASIL, 2004), que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Design. Com isso, a ênfase nas universidades brasileiras 

é para uma formação voltada à produção, à gestão e à inovação tecnológica, ou seja, 

às características mercadológicas. 

Também há o mesmo direcionamento para formação do tecnólogo. No 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, elaborado pelo MEC em 

cumprimento ao Decreto no. 5.773/06, publicado em julho de 2006 (BRASIL, 2006), 

os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) em Moda são alocados dentro do eixo de 
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Produção Cultural e Design. Eles são denominados Design de Moda e apresentam 

como objetivo o desenvolvimento e a gerência de projetos para a indústria de 

confecção do vestuário.  

Percebe-se, em especial no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, um privilégio do desenvolvimento e do gerenciamento de projetos para a 

área do vestuário, o que evidencia um entendimento de moda relacionado com roupa, 

até mesmo pelos órgãos reguladores.  

Essa aproximação do design e da moda não se deu de forma simples. Dorotéia 

Pires, uma das pesquisadoras que mais contribuiu para as reflexões e pesquisas 

sobre o ensino de Moda, Design e Design de Moda no Brasil, afirmou em entrevista 

que os cursos de Moda passaram gradativamente a ajustar-se aos conceitos do 

design: 

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) 
 

Considerando levantamento realizado na base do banco de dados do e-MEC6 

através da ferramenta "Consulta Avançada”, foi possível constatar a existência de 233 

cursos na área. Destes, a maioria – 85% – chama-se "Design de Moda". Considerando 

denominações que incluem o termo "design" no nome – "Design de Moda – Estilismo"; 

"Design de Moda – Modelagem"; "Design de Moda e Vestuário"; "Moda e Design"; 

"Moda, Design e Estilismo" –, a participação sobe para 88%. O segundo nome mais 

frequente é "Moda", com pouco mais de 10% de ocorrência. Os outros nomes de 

cursos encontrados foram "Negócios da Moda"; "Têxtil e Moda"; "Produção Têxtil".  

                                                
6E-MEC. Disponível em:< http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em:  17 de mar. 2018 
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Comparando estes dados atualizados com dados levantados em pesquisa de 

mestrado feita em 2014 (BORGES,2014), pode-se perceber que a oferta de cursos 

superiores na área da moda continua expressiva (na ocasião eram 206). Os números 

apresentados continuam a colocar o Brasil como o país com maior número de cursos 

de graduação em Moda no mundo (UNIVERSIA, 2017). Contudo, este panorama 

aparentemente promissor não é compatível com as possibilidades de atuação dos 

profissionais oriundos desta formação. Ao contrário, o que é possível perceber é que 

mesmo professores e egressos mostram certo desapontamento quanto às 

perspectivas de atuação profissional nesta área (Ibidem, 2014). 

Esse entendimento de que, apesar da formação específica, os egressos 

oriundos dos cursos de formação em Moda têm dificuldade para inserção no mercado 

de trabalho na área da Moda foi constatado pela dissertação de Mestrado citada 

(BORGES, 2014). O trabalho que teve como tema “Representações sociais de alunos 

e professores do curso de Design de Moda sobre a Moda”, apresentou em suas 

conclusões o desapontamento, em especial dos alunos concluintes, com as 

possibilidades de inserção neste mercado tão amplo, de números expressivos e, ao 

mesmo tempo, restrito para atuação profissional. Os relatos da maioria dos formandos 

e dos professores explicitaram este sentimento. Embora reconheçam o diferencial da 

formação específica, parecem acreditar que a atuação nesta área é uma ilusão 

(Ibidem). 

Ainda com relação à dissertação citada, ficou nítida a dificuldade de definição 

do objeto de estudo da área, a Moda, reforçando que esta dificuldade é oriunda das 

suas várias possibilidades de abordagem: teórico-prática, mercadológica, sociológica, 

artística, entre outras. Além disso, ficou evidente que a Moda ainda carrega olhares 

pejorativos, em especial no ambiente acadêmico. Os sujeitos deixaram transparecer 

que em diversos contextos sociais a Moda é vista como algo de mulher, lugar para 

quem lida com luxo e com futilidades. Este tipo de concepção, além de incomodar os 

atores que vivenciam as realidades deste campo de atuação, pode afugentar os 

aprofundamentos acadêmicos, prevalecendo a visão de superficialidade da formação 

em Moda e direcionando o curso de Design de Moda para um caminho de formação 

de “segunda classe”. 

Outro ponto, apresentado pela dissertação, que incita a continuidade das 

pesquisas, foi a dificuldade que alunos e professores de moda tiveram para 

“materializar” a moda como objeto. Os termos que emergiram deste trabalho: 
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“mutação” e “multiplicidade” evidenciaram a falta de materialização do objeto, uma vez 

que as próprias palavras dão a ideia de algo instável ou “não concreto”. Isso confirma 

o fato de que existe um obstáculo em lidar com assuntos como a Moda, mesmo que 

no âmbito acadêmico. Além disso, sua característica de “volubilidade”, devido às 

exigências do mercado, talvez deixe as pessoas inseguras para se prenderem em 

conceitos, principalmente quando a prioridade é o produto. Pode ser que a rapidez, 

acompanhada de mudanças, não dê muito tempo para o aprofundamento teórico. 

Contudo, enquanto forma de interação, articuladora de movimentos de consumo e de 

relações econômicas, a moda precisa ser entendida para assim poder ser estudada. 

Com o intuito de aprofundar aspectos da dissertação de Mestrado, essa tese 

de doutorado propõe-se também a contrastar a representação de professores e de 

estudantes, acrescentando-se a dos empregadores da área da moda. E o objeto de 

representação, na tese, é “ser profissional” nesse campo. A área da moda, 

exatamente por um perfil “multitarefas”, acaba por não delinear concretamente o perfil 

desejado do profissional que nela vai atuar. Esta falta de direcionamento, por vezes, 

tende a fazer com que a formação seja mais generalista para que possa haver uma 

maior aderência de conhecimentos ao cargo futuramente pretendido pelo aluno. Este 

perfil de curso, quando confrontado com a realidade de mercado de trabalho, tende a 

deixar seus profissionais inseguros para atuação, inclinados a responsabilizar a 

formação superior pela falta do direcionamento, ou mesmo por uma inadequada 

interface instituição-mercado de trabalho. 

Assim, parece pertinente, neste momento, abordar aquilo que é proposto no 

campo do conhecimento, incluindo a legislação vigente que rege o exercício da 

prática, e a realidade pedagógica existente nas instituições de ensino.  Pesquisas no 

Brasil e no exterior7 têm mostrado que apesar de muitas vezes satisfeitos com os 

cursos de moda, suas disciplinas e professores, alunos pelo mundo inteiro estão 

insatisfeitos com a relação entre os cursos que frequentam e a prática da profissão. 

É relevante considerar que os cursos de moda no Brasil e no exterior têm 

relação estreita com a indústria e com o mercado consumidor, como veremos a seguir. 

Seu entendimento e direcionamento para a área do design é uma evidência deste 

posicionamento. Contudo, as escolas de moda têm recebido críticas com relação à 

                                                
7 Referência à pesquisa feita por “The business of Fashion” website: Is fashion education selling 
a false dream? Disponível em: < https://www.businessoffashion.com/articles/education/global-fashion-
school-rankings-2015>. Acesso em: 15 de abril 2018 



35 
 

formação e empregabilidade de seus egressos e à formação pedagógica de seus 

professores.  

Na base da formação superior voltada para o desenvolvimento profissional está 

o avanço das economias globais que “forçam” para uma maior necessidade de 

conhecimento multidisciplinar, uma vez que o excesso de oferta de produtos vem 

mudando a relação do consumidor com o produto. Ao invés de simples produtos 

esteticamente interessantes, as pessoas têm buscado “significado” nas suas relações 

de consumo (PINK, 2005). Daí, apenas criar produtos não pode ser a tarefa do 

designer de moda. É impossível discutir os caminhos da moda sem considerar como 

alguém se torna um bom designer de moda. Nesse sentido, as pesquisas sobre moda 

deveriam incluir a educação em moda. 

 

1.1 Sociedade de Moda, Cultura e Consumo 

  A moda como conhecemos hoje não é algo que sempre existiu. Enquanto 

conceito e fenômeno ocidental, surge a partir do final do século XVI, em especial na 

França, Inglaterra e Itália, como um dos sinais da nova Sociedade Moderna. Nesta 

época, as sociedades burguesas do ocidente europeu trazem uma nova concepção 

de indivíduo de valor, transformando, assim, a relação do homem com a roupa, 

preparando o terreno social que dá origem ao fenômeno moda, período no qual as 

roupas deixam de ter a função de distinguir posições sociais e passam a refletir a 

liberdade individual.   

 Monneyron (2005, p.22) observa que desde a Idade Média a roupa tinha um 

papel importante nas sociedades ocidentais, em especial para nobreza e clero, 

“ordens que se distinguiram pelas roupas particulares, nas quais a roupa significava 

também a condição, a linguagem e, de maneira geral, a relação hierárquica”.  Ainda 

havia um terceiro estado, no qual a roupa, também, permitia a verificação das 

diferentes profissões e atividades. Neste estado, a manutenção das divisões sociais 

era algo que se tentou manter, inclusive por Leis Suntuárias, como observa o autor 

(Ibidem):    
As Leis Suntuárias que aparecem sob Francisco I e Henrique II e que 
proíbem aos burgueses trajar certos tecidos e certas cores reforçam 
as divisões, institucionalizando-as, e essas divisões atingirão um 
requinte extremo sob a monarquia absoluta de Luiz XIV, atenuando-
se um pouco no século XVIII, em que “o descontrole do ritmo das 
modas da corte revelará uma obsolescência dos sinais de prestígio. 
Esse retraimento, que por si próprio já é significativo de uma crise 
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social importante, será definitivamente completado pela Revolução 
Francesa, manifestação política dessa crise.  
 

 Essa necessidade de manutenção das características do vestir era uma forma 

de controle e ascensão das classes superiores em relação às inferiores. Em 

sociedades de classes, em especial nestes períodos, era possível perceber que cada 

uma tinha uma cultura, valores e objetivos diferentes, o que distinguia claramente 

umas das outras. Daí a relevância do estudo do vestir, uma vez que roupas e artefatos 

“criam comportamentos por sua capacidade de impor identidades sociais e permitir 

que as pessoas afirmem identidades sociais latentes” (CRANE, 2006, p.22). 

 Pioneiro nos estudos acadêmicos sobre moda, principalmente dentro do âmbito 

das ciências sociais, George Simmel (1904) apresentou uma das primeiras 

teorizações sobre o assunto, levando em conta suas implicações de cunho social, na 

qual apresentou a distinção como tema central dos discursos de moda. Para Simmel, 

a principal função da moda está na distinção, seja pela integração, formando vínculos 

entre aqueles que ocupam uma mesma posição, seja pela exclusão, diferenciando 

aqueles afastados dos grupos já estabelecidos. Para o autor, as camadas mais altas 

se distinguem das mais baixas, reunindo-se em um círculo e isolando-se dos outros. 

Neste contexto, de acordo com Simmel (1957), a moda:  
Satisfaz, por um lado, a necessidade de apoio social na medida em que 
é imitação; ela conduz o indivíduo às trilhas que todos seguem. Ela 
satisfaz, por outro lado, a necessidade da diferença, a tendência à 
diferenciação, à mudança, à distinção, e, na verdade, tanto no sentido 
da mudança de seu conteúdo, o qual confere um caráter peculiar à 
moda de hoje em contraposição à de ontem e à de amanhã, quando no 
sentido de que modas são sempre modas de classe (SIMMEL, 1957, p. 
550). 
 

 Corroborando com a ideia de Simmel, Bourdieu (2007, p.217), afirma que as 

“classes sociais e suas estruturas são fundamentadas em um complexo sistema de 

gostos culturais e estilos de vida aos quais cada uma se associa”. Assim, os conflitos 

de interesses e gostos ocorrem não apenas entre as classes, mas, também, no interior 

delas e a moda reflete estas escolhas.  

 Na sociedade moderna, em especial a ocidental, a roupa, que é a face mais 

evidente da moda, desempenha um papel importante nos estudos sobre a identidade 

e cultura dos povos. Além, é claro, de sinalizar as questões de status social e gênero. 

Poder estudar as pessoas através de suas escolhas (ou não) de vestir, possibilita ao 

pesquisador visualizar características de estruturas sociais que sinalizam como as 
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pessoas se veem ou querem ser vistas nos grupos que pertencem, podendo ainda 

serem úteis para “manter ou subverter fronteiras simbólicas” (Ibidem, p.21).  

 Apesar das possibilidades de “leitura” social, os estudos de moda e do vestir, 

de forma que venha a contribuir para desvendar os detalhes do indivíduo e de sua 

relação social, são relativamente recentes. Como apontado por Svenden (2007): 
A Moda tem sido um dos fenômenos mais influentes na civilização 
ocidental desde o Renascimento. Abrange um número crescente de 
áreas de atividade do homem moderno e passou a nos parecer quase 
“natural”. Uma compreensão da Moda deveria contribuir, portanto, 
para uma compreensão de nós mesmos e de nossa maneira de agir. 
Apesar disso, ela foi praticamente ignorada pelos filósofos, talvez 
porque se pensasse que esse, o mais superficial de todos os 
fenômenos, dificilmente poderia ser um objeto de estudo digno para 
uma disciplina tão “profunda”. Mas se a filosofia deve contribuir para 
nossa auto compreensão, e se Moda realmente foi – e é – tão influente 
quanto afirmo, ela deveria ser levada em consideração como objeto 
de investigação. (SVENDSEN, 2010, p. 07) 

 

Por mais evocada que seja na sociedade moderna, a Moda não causa muita 

exaltação no mundo intelectual. Ela é celebrada em museus, está nas ruas e nas 

mídias, mas não é um questionamento teórico das cabeças pensantes (LIPOVETSKY, 

2009). A constante participação da Moda em uma esfera social considerada 

“superficial” a torna objeto de crítica, antes mesmo de ser efetivamente estudada. Isso, 

em absoluto, quer dizer que não haja um número considerável de matérias na área 

de Moda. São várias as obras que abordam o vestuário e sua construção, monografias 

que tratam de design, ofícios, criadores de Moda, estudos históricos e sociológicos da 

aparência e do gosto, práticas e narrativas de produção e consumo. Contudo, pouco 

se aborda a compreensão global do fenômeno e sua importância para um contínuo 

aprofundamento teórico do assunto (BORGES, 2014).  

 Atualmente, os estudos de moda vivem uma ascensão em todo o mundo, não 

só no contexto da formação superior como uma forma de diplomação, mas, 

efetivamente, em busca de um maior entendimento sobre o homem e suas relações 

sociais, compreendendo neste contexto a importância dos estudos da moda e do 

vestir para a cultura industrial. Isto, em muito, está relacionado com a necessidade de 

se pensar a moda como vetor econômico, uma das responsáveis por grandes 

economias mundiais. Já se sabe que as pesquisas e entendimentos sobre a área 

podem evidenciar as necessidades de mudança e adaptação das sociedades aos 

seus contextos sociais, auxiliando na construção estratégica dos negócios. 
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1.2 Conceito de moda 

 A moda, como fenômeno, tem na característica de mudança sua base de 

existência. Economicamente, alguns dizem que esta característica é uma espécie de 

“conspiração” do mundo capitalista para incitar a compra. Promovendo a troca de 

produtos em um ciclo continuo, o mercado faz com que consumidores queiram sempre 

novos produtos, e assim, vendem mais e mais. Por este ponto de vista é possível 

perceber a relação dos entendimentos sobre moda e cultura industrial, algo que será 

explanado mais adiante. 

 Desde o momento que a moda surge, não se escapa mais dela e de suas 

mudanças. Como observado por Barthes (1967, p. 300) “não há dúvidas de que a 

moda pertence ao novo, que provavelmente nasceu com o capitalismo, e que de uma 

maneira totalmente institucional, o novo é um valor adquirido”. Contudo, ao longo dos 

tempos, a moda não só muda com relação ao que está em voga, propõe novos estilos 

e maneiras, mas, também, interfere na relação daquilo que é considerado socialmente 

uma referência de viver. No século XV a moda, enquanto vestimenta, indicava status, 

classe social de pertencimento, e era um privilégio da Corte. No século XIX deixa de 

ser um privilégio da aristocracia e passa a ser, também, de uso dos mais ricos, que 

passam, aos poucos a invadir o espaço dos aristocratas. Já no século XX, a moda 

caminha para a democratização, e todos, independentemente de classe ou status, 

passam a ter o direito de “estar na moda”. Assim, o processo de moda explica a 

diversidade e as mudanças de estilo (Kawamura, 2005). 

 As modificações sociais, então, podem ser percebidas no vestuário e nos 

discursos acerca de seu uso pelos grupos sociais, denotando as tensões e disputas 

que se fazem no espaço público.  Segundo Crane (2006, p.24), a redução gradual de 

custos promovida pelo desenvolvimento aumentou a oferta de roupas, melhorando o 

acesso de diferentes classes sociais ao produto, em especial, do vestuário, o que 

afetou “a gênese e a acessibilidade dos estilos da moda”. A partir daí, se a moda já 

era volúvel, ficou mais dinâmica do que nunca. Crane (2006, p. 25) ainda pontua a 

importância da roupa como, inclusive, um bem valioso até o momento da Revolução 

Industrial, quando o aparecimento de roupas feitas por máquinas começou a baratear 

a produção e dar mais acesso às classes sociais menos abastadas:  
(...) as roupas geralmente se incluíam entre os mais valiosos 
pertences de uma pessoa. Roupas novas eram inacessíveis aos 
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pobres, que vestiam roupas usadas, normalmente passadas por 
muitas mãos até chegar a eles. Geralmente um homem pobre possuía 
um único conjunto de roupa. Por exemplo, entre 278 pessoas presas 
em Paris e seus arredores em 1780, apenas 28 possuíam mais de um 
conjunto de roupas (...). Os tecidos eram tão caros e valiosos que se 
constituíam em uma espécie de moeda de troca e frequentemente 
substituíam o ouro como forma de pagamento (...). As roupas eram 
penhoradas junto com joias e outros pertences de valor.  

 

 As mudanças de hábito, maneiras e roupas vão ficar mais dinâmicas depois do 

século XVIII, e é bem interessante poder perceber a velocidade que vão alcançar até 

a chegada aos dias atuais. Com a migração para os grandes centros, a necessidade 

de trabalho, para homens e mulheres, e as variações na natureza das hierarquias de 

classes serão visíveis no vestuário. Se Paris foi o berço do nascimento e ascensão do 

sistema de moda, marcado por sua estratificação de classes, os Estados Unidos da 

América foram considerados “uma sociedade sem classes, caracterizado por um alto 

nível de mobilidade ascendente (...) um lugar que a qualquer momento um servo 

poderia se tornar senhor” (CRANE, 2006, p.27). Ao mesmo tempo que desapareciam 

características definidoras de grupos sociais, a sociedade foi ficando mais frenética 

em sua relação com os produtos, em especial do vestuário de moda. É também a 

mulher americana aquela que será no mundo moderno e industrializado a protagonista 

da obsessão por moda. França continuará a ditar a moda, sendo referência mundial 

neste quesito, mas nos EUA a competição de status “engendrados pela fluidez da 

sociedade americana, pela busca universal do sucesso, pela ausência de uma 

aristocracia nobiliária e pelo passado modesto da maioria dos americanos” (CRANE, 

2006, p. 18) vai acabar criando o ambiente adequado para a construção da cultura do 

consumo. 

 A partir do século XX, o vestuário perde seu valor econômico, mas ganha valor 

simbólico. Assim, a moda muda e mudam também as formas das pessoas se 

relacionarem com ela. Esta moda contemporânea passa a ser mais multifacetada, 

respondendo a este novo indivíduo fragmentado da sociedade pós-industrial (CRANE, 

2006). Fica, então, evidente que a diversidade de estilos de roupa vai refletir a 

complexidade das relações sociais na sociedade contemporânea. As pessoas passam 

a poder expressar suas identidades através do vestir como forma de evidenciar seus 

estilos.  

  Se antes a moda era pautada pela necessidade de demonstração da 

diferenciação social, agora se transformou em instrumento de afirmação individual. 
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Apesar das diferenças de classes sociais serem facilmente percebidas na moda, 

critérios como idade, cultura e gênero, por exemplo, passam a ser fortes 

influenciadores na definição das escolhas das pessoas e importantes na expressão 

de identidade dos indivíduos na pós-modernidade. Então, a moda, como aspecto da 

vida social, pode ser considerada uma manifestação e uma representação informativa 

e, neste contexto, os movimentos sociais e de gênero podem utilizar a moda como 

forma de evidenciar seus questionamentos perante a sociedade (CRANE, 2006).  

 Fenômeno de renovação constante ritualizado no vestuário, a efemeridade da 

moda é fator inerente à sociedade em que vivemos, e se acentua sobremaneira numa 

época de economia globalizada e de velocidade das informações, proporcionada 

pelas novas tecnologias. A facilidade de mudança reflete as múltiplas possibilidades 

do comportamento humano e suas formas de expressão, que vão além do vestuário 

e incluem música, arquitetura, literatura, esportes e tudo mais que envolve o dia a dia.  

 

1.3 A Moda e o Feminino 

 A roupa e a moda nem sempre foram divididas por gênero. A roupa, de forma 

mais explicita, seguiu na maior parte de sua história, “dois tipos contrastantes de 

vestimenta. A linha divisória mais óbvia aos olhos modernos está entre a vestimenta 

masculina e a feminina: calças e saias” (LAVER, 1989). Contudo, como aponta o 

historiador James Laver:  
Não é absolutamente verdadeiro que os homens tenham sempre 
usado roupas bifurcadas e as mulheres não. Os gregos e romanos 
usavam túnicas, o que quer dizer saias. Povos de regiões 
montanhosas, como os escoceses e os gregos modernos, usam o que 
são, na verdade, saias. Mulheres do Extremo Oriente e do Oriente 
Próximo usavam calças e muitas ainda o fazem. Assim, a divisão por 
sexo acaba não sendo verdadeira. Podemos opor roupas “ajustadas” 
a “drapeadas”, (...) “tropical” e “ártico”, noção de pudor ou motivo de 
exibição e mágica. (LAVER, 1989, p.7), 

 

 Segundo o mesmo autor, dependendo da época e do povo, várias oposições 

puderam ser feitas para os tipos de roupas que surgiram ao longo do tempo. Contudo, 

não há como dizer que estivessem relacionadas ao feminino e masculino, pelo menos 

não da forma como esta divisão irá se impor nos séculos seguintes, em especial a 

partir da Idade Moderna.  

 Logo no início do Renascimento, tanto homens, quanto mulheres, usavam 

roupas com muitos ornamentos, laços, finas sedas, ricos veludos e adereços dos mais 
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variados. Homens e mulheres da aristocracia e alta burguesia demonstravam seu 

poder econômico e sua origem “nobre” por meio de roupas bem elaboradas, pesadas 

e até em certo ponto difíceis de usar (LAVER, 1989). Na Inglaterra, “Henrique VIII 

(1509-1547) ficou conhecido pelo luxo e pelo volume de suas vestes” (SABINO, 2011, 

.84). Ele (Figura 2), e os dignitários da era Tudor, além de reis franceses como 

Henrique II, também adotavam roupas volumosas, extravagante e com muitas 

pedrarias. Além destas referências, uma das mais emblemáticas menções à 

rebuscada moda masculina que se tem relatos na história da moda diz respeito ao Rei 

Sol (Figura 3), Luís XIV (1638-1715), Segundo Marcos Sabino (2011): 
O Rei Sol, como era conhecido, esteve a frente deste período que 
testemunhou excessos com ares de fantasia (...) longas perucas ou 
cabeleiras naturais, rendas, fitas, brocados e veludos eram comuns 
nas peças adotadas pelos homens a partir de 1650. Gibões e calções 
mais soltos, sapatos com salto, chapéus com plumas e saiotes 
decorativos (...) meias de seda e golas de renda eram as 
características da roupa masculina referência obrigatória da corte na 
época (SABINO, 2011, p.92). 
 

 

 
Figura 2: Rei Henrique VIII   Fonte: Pinterest (acesso: Junho/2018) 
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Figura 3: Rei Sol – Luís XIV    Fonte: Pinterest (acesso Junho/2018) 

 

 Roche (2007, p.21) observa que, com o passar dos tempos, no final do século 

XVII, “após período de reformas religiosas, a roupa passa a ser o centro de debates 

sobre riqueza e pobreza, o excessivo e o necessário, o supérfluo e o suficiente, o luxo 

e a mediocridade”. Desta forma, os debates sociais começaram a “condenar” as 

questões de rápida mudança, falta de conteúdo intelectual e mero ornamento que 

envolviam o uso das roupas nas camadas mais ricas da sociedade. Assim, ao homem, 

passou a não ser mais recomendado este tipo de demonstração de poder, como era 

característica do masculino no passado. 

 No final do século XVIII, período que foi mais tarde reconhecido como o 

momento da grande renúncia masculina aos ornamentos e brilhos em prol das 

mulheres, alguns primeiros teóricos do assunto, como Simmel (1957|1899) e Veblen 

(1957|1899) evidenciaram a relação cultural da moda com a mulher exatamente 

devido a esta mudança de costumes. As mulheres deste período passaram a ser as 

“peças de prestígio” para seus pais, irmãos e maridos, não tinham importância social 

e eram culturalmente invisíveis, daí a moda servi-lhes como uma compensação 

(KAWAMURA, 2005). Conforme ressaltado por Veblen (1957|1899) apud Kawamura,  
Wives and daughters increasingly became vehicles of vicarious 
display; the wealth and prestige of the bourgeois male was displayed 
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in the elegance of his wife and daughters who took on the endlessly 
demanding idle-work of being ‘ladies’ (p.9) 8 

 

 Uma das razões que fez com que a moda pudesse ser considerada algo fútil 

pode estar nas raízes deste entendimento cultural do papel da mulher na sociedade, 

uma vez que a moda está ligada à aparência e ao feminino. Assim acaba por ser 

considerada algo irracional, sem conteúdo e sem propósito, uma manifestação da 

futilidade, características atribuídas a mulher do século XVIII. Flugel (1930) considerou 

este o período mais marcante para a divisão da moda feminina e masculina, pois 
os homens abriram mão do brilho, divertimento e ornamentação do 
vestir deixando estes apenas para as mulheres. Os homens da elite 
abandonaram seu direito a beleza, e destinaram-se a ser apenas úteis 
(p.111). 

 

  A partir daí a moda masculina passa a ter uma relação com a ocupação no 

trabalho e, mais tarde, só será possível perceber a diferença entre trabalho e lazer no 

contexto do vestir masculino, nada além disso. Por um outro lado, a moda para mulher 

vai se tornar cada vez mais presente e frenética em suas mudanças, como se suas 

preocupações não pudessem ir além de roupas, acessórios e beleza. E este estigma 

vai acompanhar o feminino. A moda feminina, então, se constitui de novidade e 

mudança, duas características importantes da moda ao longo dos séculos. 

 A partir do século XIX, a hegemonia do feminino quando o assunto é moda 

torna-se o padrão e as diferenciações de gênero passam a ser mais importantes e 

perceptíveis que as de classe social. Reflexo do papel social da mulher na sociedade 

desta época, a moda (não apenas as roupas, mas também o comportamento, as 

maneiras e o corpo) denotava o “sexo frágil”, dependente e submisso. De um ponto 

de vista feminista, a moda funcionava como um distrator da realidade, mantendo a 

mulher alheia a assuntos como economia e política. Para Finkelstein (1996, p. 56) a 

“moda reduz os horizontes femininos”, isto porque ela absorve muito do tempo e do 

dinheiro daqueles que se devotam a ela. Ainda segundo a autora, a ideia de “moda 

enquanto roupa” e a obsessão por beleza como ideais de vida para o feminino são 

criações de uma sociedade machista para distrair e manter a mulher submissa. 

                                                
8 Livre tradução: Esposas e filhas paulatinamente foram se tornando uma forma de denotar sucesso e 
prestígio. O homem burguês bem-sucedido podia ser percebido através da elegância de suas mulheres 
e filhas, que se mantinham a interminável tarefa de se tornarem “senhoras”. 
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Inclusive, até os dias atuais, ter preocupação com a beleza e com o vestir são 

percebidos como expressões de fraqueza e superficialidade. 

 Com o passar do tempo, a mulher foi mudando seu papel social, sua 

importância na família e no desenvolvimento econômico das nações. No entanto, a 

moda, principalmente a moda roupa, permaneceu como um sinal de fraqueza do 

gênero feminino. Os conflitos em relação à moda e sua relação com o gênero feminino 

são muito maiores do que se pretende tratar neste trabalho e merecem um olhar mais 

profundo do que será dado aqui. Contudo, o ponto é evidenciar que questões de 

gênero acabam por limitar as possibilidades de estudo sobre a moda, em especial do 

ponto de vista sociológico. É necessário trazer a moda para um outro espectro no 

sistema social, buscando entender porque existe enquanto fenômeno, como se 

manifesta e como pode ser observado, em cada sistema. Conforme afirmado por 

Kawamura (2005, p.13) “Fashion maybe socially frivolous but is not sociologically 

trivial. Fashion is the result of a great deal of influence which collectively determines 

the social structure of society9”, assunto que vamos tratar um pouco mais adianta. 

  

 

1.4 O Primado da Aparência e a Sociedade de Consumo 

 Moda e aparência estão presentes nos modos, nas mentes e nas modas que 

vão surgindo. Muito mais do que apenas o ato de vestir, a moda pode ser uma forma 

de ler o passado, entender o presente e indicar o futuro. Ao falar de moda, a primeira 

associação que se faz é com o vestuário, e, talvez por isto, faça-se também uma 

relação imediata com o consumo.  Esta moda vestuário, de rápida percepção, acaba 

por permitir que o fenômeno moda seja debatido por todos, em várias esferas, 

reduzindo sistemas mais complexos de relações simbólicas a produtos tangíveis. Nos 

modos de vida da atualidade, a aparência é uma reveladora do ser, denotando sua 

subjetividade.   

 Na contramão de debates superficiais, o consumo e sua relação com um 

sistema sígnico foi objeto de estudo e análise de vários autores. Por exemplo:  Veblen 

(1965): a moda como “consumo conspícuo”; Simmel (1899): moda, distinção individual 

e integração social; Barthes (1967): a moda como sistema; Baubrillard (1970): a forma-

                                                
9 A moda talvez seja socialmente frívola, mas não é sociologicamente trivial. A moda é o resultado de 
uma grande influência que coletivamente determina a estrutura de uma sociedade. 
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moda como forma-signo; Bourdieu (2004): a moda como “transubstanciação 

simbólica”; Lipovetsky (1989): o império da moda; Haug (1997): a moda e a 

estetização da mercadoria, entre outros autores. Invariavelmente, a moda e o 

consumo aparecem em instâncias de significação de uma sociedade que trocou o real 

pelo ideal, configurando relações que vão se justapondo com o objetivo de revelar o 

novo momento social pelo qual passava e ainda passa a modernidade. 

 Para Pitombo (2000), o vestuário serve como um mediador entre o corpo físico 

e o social, e esta relação se concretiza na cultura. O processo de vestir, como dito, 

não se restringe às roupas; gestos, penteados, comportamentos e corpos são 

delineados no processo de construção das identidades, exercendo a comunicação 

com o outro, e, atualmente, consigo mesmo. Daí, não é difícil imaginar que a 

concretização deste processo de comunicação seja feita por um sistema de 

significações que está na base daquilo que constitui as escolhas de cada um. 

Entretanto, por se dar, em especial, pelo vestir, a roupa assume o papel principal na 

função de distinção, evidenciando aquilo que é mais aparente em um mundo visual. 

 As questões subjetivas da composição do visual que buscam representar o real 

ou ideal através de escolhas objetivas, denotam composições coletivas de 

preferências por imagens estéticas idealizadas (MELLO, SABACK, 2008), 

consagrando a aparência como uma forma de interface nas relações sociais. Além 

disto, esta dinâmica representa um dispositivo de poder pessoal. Assim, o sentido de 

vestir vai além do ato de cobrir ou proteger (Ibidem):  
(...) a moda pode ser interpretada como instrumento de poder social, 
a partir do cenário do mundo, onde estão incorporadas as expressões 
comportamentais dos sujeitos, instrumento que retrata os seus 
valores, construindo-lhes modos de essência; o corpo, revestido pelo 
poder das roupas, a partir dos valores estéticos e psicológicos, 
estabelece uma comunicação, em que a linguagem das roupas traduz 
uma performance cênica, configurando lhes os modos de representar. 
As aparências que detêm o poder da imagem visual, dependem de 
uma gestão para transmitir a forma exterior do corpo e, através delas, 
os indivíduos demonstram os modos como se apresentam, o que é 
decisivo para a sua inclusão e sua diferenciação nos seus meios de 
convivência (MELLO, SABACK, 2008, p.8). 

  

 As pessoas mudam suas formas de vestir e comportar dependendo das 

“modas” que se apresentam a cada momento. Esta adequação pode ser um 

acompanhamento daquilo que está em voga ou o interesse proposital de representar 

um determinado papel social. Elas “vestem e incorporam personagens que exprimem 
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modos específicos, conforme a necessidade do seu desempenho ou da sua atuação” 

(MELLO, SABACK, 2008, p.10). Esta forma específica de performance, chamado por 

Guy Debord de espetáculo, caracteriza a “relação social entre pessoas mediada por 

imagens” (DEBORD, 1997, p.14). Ainda para Debord, deste processo originou-se a 

dinâmica capitalista e mercadológica, que mercantilizou os bens culturais e tudo mais 

que nos cerca, transformando a sociedade em uma sociedade de consumo, na qual o 

homem se “objetifica” através do Ter em detrimento do Ser. Neste sentido, o ato de 

consumir obedece ao espetáculo, sendo ao mesmo tempo “o resultado e o projeto do 

modo de produção existente” (Ibidem).   

 Esse processo, ainda para Debord (1997), conduz a alienação do homem, 

ameaçando o mundo contemporâneo, uma vez que se transforma na moral deste 

mundo. O homem se transforma em um espectador de um espetáculo no qual ele 

mesmo atua e onde o objeto é contemplado. Nas palavras do autor,  
A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que 
resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: 
quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita 
reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 
compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação 
ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de 
seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os 
representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa 
em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte. (DEBORD, 
1997, p.24)  
 

 Baudrillard, em Sociedade de Consumo (2010), fala de uma sociedade 

estruturada pelo código, pelo valor-signo e pela lógica da diferenciação.  Assim, a 

produção de imagens do indivíduo se dá pelo consumo, que busca na moda e, de 

forma material principalmente no vestuário, a composição de sentido em um sistema 

de relações e trocas. Neste sistema, a moda é um simulacro da irracionalidade, da 

inutilidade e da arbitrariedade que nela habitam, tendendo a fechar-se em um sistema 

autônomo. Melo (1988) corrobora afirmando que a moda agencia a circulação dos 

signos, sendo ela mesma o ponto de convergência de todos os sistemas de signos, a 

eles propiciando uma forma cíclica e recorrente. 

 Nessa dinâmica, as roupas conduzem ao diálogo com o outro, funcionando 

como embalagens para os corpos, indicando “a intenção e a consciência pessoal para 

uma ação de natureza social em relação aos outros, podendo transformar as pessoas, 

ou permitir que encenem a si mesmas” (MELLO, SABACK, 2008, p.10). O corpo, 

então, passa a ser um suporte, e pode ele mesmo ser transformado, possibilitando a 
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composição de imagens, autorais ou não, mas que produzem efeitos no receptor da 

mensagem ao mesmo tempo que no emissor, desencadeando sensações de prazer, 

poder, satisfação, frustação, entre outras, que não cabe análise neste trabalho. O 

relevante é poder perceber que estas dinâmicas, até mesmo pelos efeitos que podem 

causar, corroboram para uma visão de superficialidade da moda e dificilmente são 

consideradas no dia a dia como formas de relação com o outro. E o que talvez tenha 

ficado cristalizado é a ideia de que a preocupação com a aparência é a grande vilã do 

mundo capitalista e, como proposto por Rousseau (1750/1983) é o tipo de 

preocupação desnecessária que tira o homem da consciência de si mesmo, recaindo 

sobre o objeto de consumo sua representação.  

 

 

1.5 Considerações iniciais sobre este estudo 

  O objetivo aqui não é defender ou acusar o culto a aparência, ou a relação da 

moda com qualquer instância simbólica ou material que possa denotar um olhar 

pejorativo, mas evitar julgamentos ingênuos que podem estar na base das 

representações sobre a moda e que de alguma forma ressurgem no momento de 

tomar o assunto em esferas profissionais, e, posteriormente, acadêmicas. Parece 

claro que as comunicações que envolvem a manifestação pessoal ou social, que se 

utilizam da roupa ou da moda em seu diálogo, não são tão simplórias ao ponto de 

poderem ser tratadas como visões extremas de “bom ou mau”.  Desta forma, o objetivo 

é apenas evidenciar a incorporação de axiomas naturalizados em pensamentos que 

não são discutidos por já fazerem parte dos conhecimentos admitidos e 

compartilhados pelos sujeitos, o que conduz a moda como fenômeno a um 

reducionismo teórico que desestimula estudos mais profundos sobre o assunto. 

 Inicialmente, o que se procura demonstrar é que a moda, enquanto fenômeno 

cultural, pode ser estudada de forma a explicitar as estruturas que formam as suas 

engrenagens. Como um sistema institucionalizado, a moda possui características bem 

distintas das roupas ou do vestir. Desta forma, o seu estudo, em nível superior, deveria 

privilegiar a natureza do sistema que influencia (ou deveria influenciar) a criação. No 

entanto, por enquanto, conforme veremos a seguir, o que se tem se resume a estudos 

históricos do vestir, que denotam as questões simbólicas de relacionamento social ou 

formas de construção do vestuário, o que ainda parece ser pouco no âmbito da 

formação superior. Os aspectos apresentados podem se refletir nas representações 
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dos três grupos pesquisados nesse estudo, reforçando a justificativa da adoção da 

abordagem das representações sociais como referencial teórico-metodológico da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - IDENTIDADE PROFISSIONAL E FORMAÇÃO SUPERIOR NA ÁREA 

DA MODA 

  

Os saberes, desafios e dificuldades, em diferentes tempos e contextos, que 

envolvem uma área multidisciplinar, como é o caso da moda, constituem um campo 

importante para pesquisa em educação, além de serem fundamentais para a 

formulação de políticas públicas para o setor. A área da educação ainda trata a moda 

de forma tímida, em especial como objeto de estudo no ensino superior. Todavia, em 

seu próprio meio, muitos debates sobre a formação vêm consolidando novas 

perspectivas para melhor compreender os contornos assumidos pela profissão e 

corroborando para compor uma identidade profissional.  

Entende-se que a composição de identidade profissional tem reflexos na 

atuação do profissional, no orgulho de pertencer a uma classe, no êxito da oferta de 

cursos de formação superior e no alinhamento da área de conhecimento com o mundo 

do trabalho, o que pode promover pesquisas e avanços acadêmicos e tecnológicos 

que culminem em um ciclo virtuoso, garantindo a manutenção da área do saber. Como 

colocado por Dubar (2009, p.117) “As identidades profissionais são maneiras 

socialmente reconhecidas, de os indivíduos se identificarem uns aos outros no campo 

do trabalho e do emprego”. Sendo assim, quais reflexos poderiam ter na vida das 

pessoas uma profissão que não consegue se definir ou ser reconhecida socialmente? 

Parece relevante poder tentar desvendar os significados que têm a formação superior 

em moda e como esta formação contribui, ou não, para compor a identidade deste 

profissional. 

Dubar (2010, p. 353) argumenta que há diferença nos tipos de trabalho ou 

ocupação. Para muitos, o trabalho não é uma fonte de prazer ou uma “verdadeira 

vida”, ao contrário, “a vida de verdade” se dá fora dele e o trabalho que as pessoas 

têm “ou o emprego que ocupam” não são tidos “como uma boa definição de si 

mesmos”. O olhar, neste caso para ocupação é “negativo”, apenas uma forma de 

remuneração, assim não há razão para pertencimento. Entretanto, o autor continua 

(ibidem) dizendo que existem algumas atividades que são vistas de outra forma, mais 

positiva, pelas pessoas que as exercem e, também, pelos outros. São chamadas 

genericamente de trabalho, mas são escolhidas “ou pelo menos entendidas como 

escolhidas, autônomas (isto é, vividas desse modo) e abertas para carreiras (no 
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sentido de uma progressão ao longo da vida)”. Este tipo de trabalho, que será 

chamado de profissão, dá sentido à existência individual e organiza a vida de 

coletivos. Não é apenas uma forma de remuneração, pois tem uma dimensão 

simbólica que dá contornos reconhecíveis por si e pelo coletivo. Nas palavras do autor: 
(...) permitem àqueles que as exercem identificar-se por seu trabalho 
e serem assim reconhecidos. Fontes de identidades profissionais, 
essas atividades possibilitam mudar de empregos ao longo da vida, ao 
mesmo tempo garantindo uma continuidade de trajetória. É por e em 
um processo específico de socialização, ligando educação, trabalho e 
carreira, que essas identidades se constroem no interior de instituições 
e de coletivos que organizam as interações e asseguram o 
reconhecimento de seus membros como “profissionais” (DUBAR, 
2010, p. 336) 
 

Nesse sentido, caberia questionar como determinadas profissões conseguem 

obter ascensão sobre outras? O que garante a umas, e a outras não, o 

reconhecimento social? O que faz com que internamente possam se construir e decidir 

o que valida o reconhecimento de uns profissionais e outros não? Qual o papel da 

universidade na construção destas representações? Segundo Barbosa (1999), este 

processo de reconhecimento favorece a “autoconstrução, e as profissões 

estabelecem a sua representação”, tanto interna, quanto externamente. Em um 

primeiro momento na luta pela definição da identidade profissional no grupo e, depois, 

na busca de uma identidade que possa ser reconhecida pela sociedade como um 

todo. Neste sentido, pode-se inferir a importância da profissão para composição de 

uma estrutura social. Freidson (1988, p.113) considera que a “ocupação10 constitui um 

conceito decisivo, pois representa as atividades produtivas nas quais se baseia a 

sociedade, interligando o mundo microssociológico da experiência cotidiana com o 

macrossociológico da estrutura social”. Na atualidade, este reconhecimento passa 

pela universidade.  

 Para melhor apreender este contexto, vale retomar alguns significados da 

educação no contexto da formação superior. Para Baker (2014), o sistema de ensino, 

principalmente superior, vem a ser o núcleo propulsor de uma revolução que alterou 

as sociedades ocidentais nos últimos 150 anos. O autor ainda afirma que ir para o 

ensino superior é uma condição para o “indivíduo moderno” e conclui que a educação 

                                                
10 Freidson (1988) considera que trabalho é um dos elementos mais importantes da sociedade, sendo 
a ocupação a forma genérica de organizar o trabalho. Neste contexto, o “emprego” é sua forma menos 
organizada e a “profissão”, sua forma mais organizada. 
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generalizada e os valores, ideias e normas que ela fomenta corroboram para formar 

uma sociedade, muito mais do que apenas reagir a ela. Estas afirmativas podem 

parecer um pouco exageradas, mas o que se presencia de fato na atualidade é uma 

necessidade, para não dizer exigência, de um diploma de ensino superior para 

exercício das mais variadas profissões e posições de trabalho. Além disso, como 

afirma Barbosa (2010, p.256) “o sistema de ensino superior tornou-se, mais que o 

“Destino” de uns poucos privilegiados, uma escolha possível para muitos cidadãos”, 

uma vez que como mostram os dados do último censo da Educação Superior 2016, 

entre 2006 e 2016, houve aumento de 62,8%, com uma média anual de 5% de 

crescimento.  

 Entretanto, na contramão desta “abertura”, que parece visar uma 

democratização do ensino, estudos mostram11 que os fatores sociais como a origem 

social do estudante continuam sendo o ponto mais significativo para uma exitosa 

carreira profissional. Principalmente no Brasil, o ensino superior além de continuar a 

manter a disparidade social entre os alunos, também “a origem social tem sido um 

fator importantíssimo no desempenho escolar, na realização educacional e tem 

impactos inclusive sobre o quanto a educação pode (ou não) pesar na definição do 

Destino Ocupacional” (BARBOSA, 2010, p.259).  

 Esse contexto é bastante relevante ao pesar a formação superior em moda. 

Como área ainda sem tradição na formação superior, o curso de moda, desde 2004 

Design de Moda, teve na educação com vistas a formação profissional seu início na 

formação superior, como foi posto no Capítulo 1. Esta relação direta com a 

necessidade de preparar para o mercado de trabalho justifica, no Brasil, a 

predominância dos cursos de graduação tecnológica na área da moda. Daí a 

possibilidade de refletir se esse tipo de formação pode auxiliar a responder questões 

formuladas acima, tais como: o que garante a algumas profissões mais status social 

do que a outras? Ou como dentro da mesma profissão, a alguns profissionais são 

outorgados méritos e a outros não? Várias poderiam ser as respostas, mas sem 

dúvidas, a universidade frequentada ou o tipo de curso (bacharelado ou tecnólogo) 

vão fazer diferença no futuro reconhecimento profissional. 

                                                
11 Referência aos estudos de Goldthorpe e Jackson (2008) que abordaram a expansão do ensino na 
Inglaterra não conduziram, como se podia acreditar a uma ascensão baseada da meritocracia. Ao 
contrário, a conclusão apontou para uma visão bastante pessimista, tendo a origem social do educando 
como fator principal no nível ocupacional atingido pelos indivíduos.  
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 No caso dos cursos de design de moda no Brasil, o maior número de ofertas 

se dá na modalidade Cursos Superiores de Tecnologia (CST), 147 no Brasil inteiro, 

contra 86 de bacharelado. Esta oferta, por si só, já sinaliza que há o entendimento de 

que fazer produto de vestuário é a principal indicação da formação em moda. 

Entretanto, na contramão deste perfil, no Rio de Janeiro (figura 4) a oferta se dá mais 

na modalidade bacharelado, o que não condiz com a realidade da indústria de 

vestuário no estado como um todo, como é possível verificar nas informações 

disponibilizadas pela Federação da Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 

(figuras 6 a 8). 

 

 
Figura 4: Consulta base de dados do MEC por cursos de Moda ou Design de Moda na Cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: http://emec.mec.gov.br/ (acesso Junho/2018) 

 

 

 Com relação à cidade de São Paulo (figura 5), acompanhando a tendência da 

oferta no Brasil, há mais cursos na modalidade CST do que na modalidade 

bacharelado. Contudo, as instituições mais renomadas, Anhembi Morumbi e Santa 

Marcelina (FASM), por exemplo só oferecem o bacharelado. Além disso, novamente, 

a quantidade total de cursos e o número de vagas oferecidos são bem expressivos 

quando observados à luz dos estudos da FIRJAN (figuras de 6 a 8). 
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Figura 5: Consulta base de dados do MEC por cursos de Moda ou Design de Moda na Cidade de São 

Paulo. Fonte: http://emec.mec.gov.br/ (acesso Junho/2018) 

 

  

Além disso, como veremos a seguir, a graduação tecnológica não é a 

preferência dos alunos brasileiros (BARBOSA,2010), e a razão para esta escolha está 

relacionada com o entendimento de que os cursos superiores de tecnologia seriam 

cursos “técnicos superiores”. Esta visão diminuiria o orgulho de pertencimento, como 

poderá ser visto na fala das entrevistas. Em sua totalidade, os alunos entrevistados 

que estavam cursando CST afirmaram estar fazendo esta modalidade por não ter a 

opção bacharelado que, segundo eles, é um “curso de maior valor”. Aqueles que 

tiveram as duas opções, e ainda assim optaram por CST, o fazem por questão de 

valor (é modalidade mais barata), mas ao integralizar o curso pretendem fazer a 

“migração” e concluir o bacharelado.  



55 
 

 Outra curiosidade oriunda dos dados apresentados pela Firjan diz respeito à 

relação de quantidade de cursos oferecidos na modalidade bacharelado em São 

Paulo e à área de trabalho. Mesmo sendo o estado que tem a maior expressão no 

setor de fabricação do vestuário, chama a atenção a quantidade de cursos superiores 

oferecidos com relação à realidade do mercado de trabalho, que mostram os dados 

apresenta pouca escolaridade superior e baixos salários. Ou seja, se a área ainda é 

de mão de mão intermediária, mais voltada para fazer o produto, não estaria sendo 

oferecido um quantitativo grande de cursos superiores? Há possibilidade de o 

mercado de trabalho absorver os egressos destes cursos? De acordo com dados da 

FIRJAN (figuras 4 a 8), não há uma indicação que consolide a oferta de tantos cursos 

nas regiões, muito menos na modalidade oferecida (bacharelado), deixando a 

impressão de que não há uma leitura do setor ao se oferecer o curso superior. Difícil 

imaginar que uma área com estes números e com esta média salarial possa ter a 

maior quantidade de oferta de cursos superiores de moda (design de moda) no 

mundo.   
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Figura 6: Estudo Setorial FIRJAN: Mapeamento da Cadeia de Moda (março, 2018). Fonte: http://firjan.com.br/ 

(acesso Junho/2018) 

 
Figura 7: Estudo Setorial FIRJAN: Mapeamento da Cadeia de Moda (Março, 2018). Fonte: http://firjan.com.br/ 

(acesso Junho/2018) 

 
Figura 8: Estudo Setorial FIRJAN: Mapeamento da Cadeia de Moda (março, 2018). Fonte: http://firjan.com.br/ 

(acesso Junho/2018) 
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 Enfim, os dados apresentados indicam que a oferta dos cursos de moda 

(design de moda) se dá mais pelo “simbólico”, daquilo que se imagina ser a profissão, 

do que pelos números de mercado, possibilidade de ascensão na carreira e 

remuneração da área. É fato que o segmento de vestuário é um mercado de trabalho 

de enormes proporções e que apesar das crises do país apresenta crescimento12. 

Entretanto, como pode ser verificado nas Figuras (6 a 8) a abertura de oportunidades 

de emprego é cargos operacionais e não estratégicos, evidenciado pelo número de 

funcionários com formação superior. Além disso, há uma predominância de 

microempresas, normalmente de perfil familiar, o que dificulta ainda mais a ascensão 

profissional. Ou seja, não há, como poderia, uma relação direta entre a oferta do curso 

e a necessidade do profissional na região (vocação mercadológica). 

 

2.1 CST em Design de Moda X Bacharelado em Design de Moda 

 

 É razoável considerar que a oferta de cursos superiores é um indicador de 

desenvolvimento/crescimento de uma determinada área de mercado. O perfil do 

egresso é a consolidação do que se imagina ser a atuação do futuro profissional, ou 

seja, ao terminar o curso o aluno estará apto a desempenhar determinado papel. 

Assim, espera-se que a oferta de um curso almeje uma preparação para o “mercado 

de trabalho”, para a constituição de uma profissão. E, assim, deve levar em 

consideração as possibilidades de atuação do egresso na área de formação em 

determinada região, caso contrário, por qual razão a região ofereceria o curso?   

 Dessa maneira, ao observar a oferta de cursos na modalidade CST já fica a 

indicação de como o MEC vê o profissional da moda, o que espera que seja 

desenvolvido para a futura atuação de mercado, que está explícito no perfil 

profissional do catálogo nacional de cursos e que deverá ser “construído” pelas 

universidades na formação do aluno. Ao direcionar os cursos de moda para a área do 

design, ou seja, design de moda (1600 horas), o MEC busca que seja formado um 

profissional voltado para construção de produtos, mas que devem considerar “fatores 

estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e produtivos”. Não há diretamente 

uma indicação de atuação na área do vestuário, como é o entendimento comum. 

                                                
12 Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), além de 5% de 
crescimento na produção, o setor conseguiu avançar na geração de empregos, com saldo positivo de 
16 mil postos de trabalho entre janeiro e abril. 
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Conforme descrito no perfil profissional do designer de moda presente no catálogo 

nacional (BRASIL, 2016, p.103), ele  
Cria e desenvolve produtos para a indústria da moda. Analisa e aplica 
fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e 
produtivos. Realiza pesquisa de moda. Planeja, gerencia e articula 
coleções de moda com processos de fabricação, matérias-primas e 
viabilidade técnica e sustentável. Elabora protótipos, modelos, croquis, 
fichas técnicas e portfólios com uso de técnicas diferenciadas de 
expressão gráfica. Avalia e emite parecer técnico em sua área de 
formação. 
 

 Para a atuação específica na indústria do vestuário, o catálogo oferece a 

possibilidade do Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário (2400 

horas), que tem um perfil profissional semelhante ao do designer de moda, porém com 

visão mais de construção do produto, não havendo direcionamento para aspectos 

simbólicos, ponto que pode configurar a moda propriamente. De acordo com o 

documento (BRASIL, 2016, p.103), esse profissional   
Planeja, executa, controla e avalia o produto e o processo de produção 
na indústria de confecção do vestuário, da criação a entrega do 
produto final. Coordena equipes de trabalho para a otimização do fluxo 
produtivo. Interpreta ficha técnica. Elabora layout e arranjo físico do 
processo de produção do vestuário. Identifica oportunidades de 
inovação. Executa rotinas para a melhoria da qualidade e controle 
estatístico de processo. Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua 
área de formação. 

 Corroborando com a questão de que o designer de moda não necessariamente 

precisa construir produtos do vestuário, ao final do catálogo, com intuito de orientar as 

instituições sobre a relação entre cursos anteriormente ofertados (antes de 2008), e a 

tendência de nomenclatura a ser seguida em cada área, há uma tabela de 

convergências que agrupa cursos propostos nos catálogos com as nomenclaturas 

anteriormente oferecidas pelas instituições. Esta indicação de convergência ilustra o 

agrupamento dos cursos pelas áreas de atuação possíveis. Além disso, há, ainda, no 

Catálogo, outras possibilidades de formação para indústria de calçados, joias e 

têxteis. 
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Figura 9: Tabela de Convergência – Catálogo Nacional de Cursos (2016, p.159). Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 

(acesso Junho/2018) 

  

 
Figura 10:Tabela de Convergência – Catálogo Nacional de Cursos (2016, p.159). Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 

(acesso Junho/2018) 

 
Figura 11: Tabela de Convergência – Catálogo Nacional de Cursos (2016, p.159). Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 

(acesso Junho/2018) 

 

 

 O interessante é poder perceber que ao oferecer as rotas de formação, o 

catálogo entende o designer de moda como o que vai oferecer produtos ou imagens 

de moda, mas não necessariamente produtos de vestuário. Ou seja, são criações que 

devem trazer o valor simbólico, daí pode-se ter designer de moda no setor de 

vestuário, têxteis, calçados ou joias. Contudo, na página do CST em design de moda, 

solicita-se que o curso tenha laboratório de confecção e tecidoteca, o que deixa a 

impressão do direcionamento para vestuário (figura 13). Também é curioso que a 

formação em design de moda tenha 800 horas a menos que as outras, e, apesar de 

mencionar a criação de produtos considerando os “fatores estéticos, simbólicos, 

ergonômicos, socioculturais e produtivos”, em exaltar uma multiplicidade de 

conhecimentos, é a área que exige a menor quantidade de horas para integralização 

do curso (figura 13). 
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Figura 12: Eixo Tecnológico PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN – Catálogo Nacional de Cursos (2016, p.98). 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/ (acesso Junho/2018) 
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Figura 13: CST em Design de Moda – Catálogo Nacional de Cursos (2016, p.159). Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/ (acesso Junho/2018) 

 

 

 Com relação à modalidade de formação, segundo o MEC, os cursos superiores 

de tecnologia ou graduações tecnológicas são cursos de graduação plena como 

quaisquer outros cursos de licenciatura ou bacharelado. Seus diplomas têm validade 

nacional. Em meados dos anos 1990, a expansão desses cursos passou a ocorrer 

principalmente em instituições particulares de ensino superior. Um dos objetivos 

dessa modalidade de curso superior foi incentivar a qualificação específica de 

profissionais para o mundo do trabalho e facilitar o acesso ao aprimoramento daqueles 

que já atuavam em alguma atividade produtiva, buscando, assim, uma maior 
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qualificação para exercerem suas atividades cotidianas no mundo do trabalho ou, 

ainda, qualificar aqueles que não possuíssem educação formal de nível superior. 

De forma geral, o direcionamento para mercado de trabalho proposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN (BRASIL, 1996) para os cursos de 

graduação tecnológica tende a oferecer um dinamismo à formação e busca 

aperfeiçoar a qualificação dos profissionais com a intenção de melhorar a qualidade 

da mão de obra disponível. Entretanto, devido a vários fatores, permanece a ideia de 

uma formação menos valorizada no mercado de trabalho, além de falta de um perfil 

do egresso em consonância com o perfil acadêmico. Segundo Vhieira (2015, p.48), 

em sua pesquisa de doutorado, os cursos de graduação tecnológica estão voltados à 

formação profissional com foco nas necessidades do mercado de trabalho, o que pode 

fomentar um imediatismo e privilégio da prática em detrimento de conhecimentos 

teóricos:  
Os resultados indicam que nos cursos de graduação tecnológica há 
um privilégio de ensinamentos práticos com ênfase na área de 
formação de cada curso, sem a fundamentação teórica necessária, a 
pesquisa e a crítica que fundamentam o ensino na universidade 
acabam por se esvair durante a formação. Essa indicação está 
ancorada nas representações sociais dos sujeitos pesquisados, os 
quais direcionaram suas respostas a uma modalidade de ensino que 
deve privilegiar a prática do cotidiano da área de formação do curso, 
com um aluno que não tem perfil acadêmico e com um professor que 
atua no mercado de trabalho, sem vivência acadêmica. Em nenhum 
momento, os sujeitos levantaram a necessidade da pesquisa e das 
questões teóricas que também devem estar presentes na prática 
docente no ensino superior. Nesse sentido, o docente é conduzido a 
exercer uma docência sem a pesquisa muitas vezes não embasada 
em teorias que sustentem a prática.  

 

 Assim, em consequência, o que se obtém na maior parte das vezes é um aluno 

formado apenas para o exercício das habilidades que o mercado exige diante das 

atividades profissionais que se acredita que vai exercer. Surge, portanto, uma 

formação que não se fundamenta de forma plena nas diretrizes da LBDN 9694/96 

(BRASIL, 1996), que “objetivam estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo”. Este distanciamento da realidade da 

formação tecnológica em nível superior do princípio norteador da formação superior 

de forma geral acaba por se refletir no egresso, mesmo que não formalizado, e a ideia 

se espalha pela sociedade, deixando a impressão que CSTs não têm o mesmo “peso” 
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que um curso de bacharelado. Em entrevista para Revista Eletrônica Uol Economia13 

(Ago/2008), Paulo Ishimaru, gerente de comunicação do Grupo Soma, empresa de 

consultoria em Recursos Humanos, demonstra que há uma demanda crescente de 

mão-de-obra especializada no país, contudo, ao se referir aos tecnólogos ele diz que 

estes egressos vão preencher a lacuna deixada pelos cursos técnicos. No final, ao 

“defender” a crescente demanda por “mão de obra qualificada”, Ishimaru dá a 

entender que os CSTs não são exatamente cursos superiores quando comparados 

aos bacharéis: 
Acredito que esses cursos preenchem uma lacuna do ensino brasileiro 
de cursos técnicos. Apesar de um curso de graduação tradicional ser 
muito mais completo que um de curta duração, a mão-de-obra de 
qualquer lugar do mundo é formada por uma massa de técnicos. Não 
existem potências econômicas formadas apenas por pessoas com 
curso superior (...) 
 

  Este entendimento pode enfraquecer a colocação de mercado destes 

egressos, não justificando a formação superior.  Uma evidência de que apesar dos 

atrativos dos CSTs (menor tempo para formação, direcionamento para atuação 

mercadológica, menor mensalidade nas universidades particulares etc.) a 

representação de que eles não têm o mesmo “peso” para os alunos do curso superior 

está nos números do último censo da educação superior. Segundo dados publicados 

no Censo Escolar de 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), os cursos de bacharelado mantêm sua predominância na educação superior 

brasileira com uma participação de 69% das matrículas, conforme indica a Figura 14 

(abaixo). 

 

                                                
13UOL Economia. Faculdade em dois anos: como são vistos os cursos tecnológicos pelo mercado? 
2008. 
Disponívelem:<https://economia.uol.com.br/planodecarreira/ultnot/infomoney/2008/07/22/ult4229u176
1.jhtm>. Acesso em: 18 jun. 2018 
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Figura 14: Censo Escolar de 2016. (IBGE, 2016). Fonte: http://portal.mec.gov.br/ (acesso Junho/2018) 

  
 

 No caso específico da relação entre o CST e o bacharelado na preferência dos 

alunos nos cursos de moda, ela não se consolida, pois há maior oferta do CST. De 

forma geral, segundo o Censo 2016 (IBGE, 2016), no Brasil, 69,3% dos matriculados 

optam pelo Grau Bacharel, 18,9% pelo Grau Licenciatura e 11,8% pelo curso 

Tecnológico.   

 Como visto até aqui, a formação superior ganha força com essa visão de 

profissionalização a partir de 1960, como um conceito típico do funcionalismo14 

(WILENSKY, 1964). A partir deste momento, há uma “necessidade” em fazer de todos 

os trabalhadores verdadeiros “profissionais” dotados de competências reconhecidas. 

Esta visão terá consequências em várias esferas da vida, principalmente na 

necessidade de formação superior, e atualmente de “formação continuada”. Ou seja, 

a universidade passa a ser uma via para a construção de uma carreira profissional. 

                                                
14 Funcionalismo, segundo Chapoulie (1973, p. 91), de forma geral e sem entrar nas críticas à teoria, 
teve como característica "construir os princípios de coerência do conjunto de características das 
profissões, isto é, uma teoria do funcionamento, e mesmo da gênese, dos grupos profissionais". 
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No Brasil, este movimento começa um pouco depois, a partir de 1980, o que concorda 

com o surgimento dos cursos de moda no final desta década. Como já abordado, 

nesta ocasião, as empresas começaram a se interessar mais pelo campo da moda 

como uma área fértil em termos de negócios e a educação voltada para capacitação 

profissional fica cada vez mais forte. 

Essas considerações não são tão simples quanto podem parecer aqui, nem é 

o objetivo deste trabalho debater com as correntes de constituição do assunto. 

Contudo, faz-se necessário analisar o que pode envolver a configuração de uma 

profissão na área da moda, seu surgimento e futuro enquanto profissão. Para iniciar 

estas reflexões, seria interessante considerar a formação superior e um possível 

direcionamento para um “mundo de especialista”, que busca dar conta deste mundo 

moderno15 (ou pode-se dizer pós-moderno). Em consequências da modernidade, 

Giddens (1994, p.37) se refere a “um mundo que nos pegou de surpresa”, no qual as 

características da modernidade exigem novas formas de organizar o conhecimento. 

As universidades têm papel fundamental na produção do conhecimento para esta 

sociedade dinâmica em seu momento de desencaixe16. 

De acordo com Giddens (1994, 49), esse novo momento põe em xeque os 

conhecimentos tradicionais: “o que é característico da modernidade não é a adoção 

do novo por si só, mas a suposição da reflexividade indiscriminada – que é claro inclui 

a reflexão sobre a natureza da reflexão”. Esta perspectiva trouxe a sensação de 

incerteza e acabou por incitar uma constante renovação/validação dos conhecimentos 

adquiridos. Ainda segundo Giddens (ibidem), “as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz da informação renovada sobre estas práticas, 

alterando constantemente seu caráter”; ou seja, a certeza de um conhecimento 

incontestável já não é mais um fator de confiança para esta nova sociedade. 

                                                
15 O conceito de modernidade para Giddens (1994) refere-se a estilo, costume de vida ou organização 
social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que se tornaram mais ou menos mundiais 
em sua influência. Para o autor, mais importante que o termo, modernidade ou pós-modernidade, é a 
natureza do fenômeno. Segundo Pereira (2001, p.39), “o termo pós é algo que segue, mas que é ligado 
e contínuo, tem uma nova ênfase e um novo diálogo”. Não é um estágio que supera ou termina o outro, 
mas que dá continuidade. 
16 Para Giddens (1994) A modernização e a modernidade são baseadas em um processo, segundo o 
qual uma ideia fixa e estreita de “lugar” e “espaço” é gradualmente destruída por um conceito de “tempo 
universal”. Isto constitui a chave para o processo de desencaixe, no qual há o deslocamento das 
relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas 
de tempo-espaço. 
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Como resposta a este momento de incerteza, as instituições vão buscar 

estabilizar a falta de confiança, procurando manter um domínio sobre o conhecimento. 

Este “homem” multidimensões (biológico, psicológico e social) se torna por esta razão 

fragmentado, e parece, então, fragmentar o conhecimento para buscar entende-lo; 

contudo, termina com dificuldade de unir estes conhecimentos de forma dialógica. 

Como proposto por François L’Yvonnte, “o pensamento deve ser “dialógico”, capaz de 

deixar fluir os contrários, que se complementam e se combatem”. Isso porque, como 

complementa Morin (1921/2012), o mundo é complexo e não cabe em soluções 

simplistas. 

Assim, as universidades, como instituições de saber, adotam uma 

fragmentação do conhecimento e, então, uma multiplicidade de disciplinas darão 

origem aos vários departamentos que vão “acomodar o ensino e a pesquisa dessas 

áreas” (PEREIRA, 1999, p.40). Como resultado, o ensino “perde sua visão de conjunto 

e a inter-relação entre as disciplinas fazendo com que nem o pesquisador nem o 

professor nem o aluno percebam o conhecimento no seu todo e nas suas 

articulações”. Desse modo, as grades curriculares passam a ser organizados de forma 

fragmentada. Pereira (Ibidem) ainda conclui afirmando que além de apresentarem 

“disciplinas estanques”, esta forma de organização curricular ainda apresenta 

disciplinas que “disputam sua primazia no currículo”.  

Esse tipo de organização, inspirado em um modelo francês de universidade, foi 

a influência para o ensino superior no Brasil (CUNHA, 1980). Essa fragmentação 

fomentou uma visão parcial da área de formação, dificultando um olhar holístico sobre 

o conhecimento e, claro, sobre a atuação profissional. Além disso, estimula uma 

constante especialização, fechando cada vez mais o conhecimento específico em um 

campo de atuação, reforçando o papel da universidade como reprodutora da verdade 

e como responsável por “formar as competências dos profissionais requeridos pelos 

quadros médios e superiores do sistema social, político e econômico, respondendo, 

ainda, aos desafios para antever as necessidades desta sociedade” (PEREIRA, 1999, 

P.41). Como resultado, a especialização vai caminhar para um pragmatismo da 

ciência, instituindo o papel utilitário da educação. Lyotard (1983) critica este caminho, 

afirmando que a universidade deixa de transmitir cultura e desenvolver ideias e formar 

o cidadão, e se torna um lugar de formar para mercado, visando o desenvolvimento 

industrial, no qual as pessoas vão em busca de respostas certas e preparos práticos; 

ou seja, uma visão utilitária do conhecimento. 
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O problema, então, passa a ser a busca por um ensino que possa responder 

perguntas, enquanto o que se pode perceber é um momento de muitas perguntas, 

mas de poucas respostas.  

 
 

2.2 Surgimentos das Escolas Superiores de Moda pelo Mundo 
 

Nessa perspectiva, a busca por uma educação que possa servir aos novos 

propósitos da sociedade “desenha” um perfil utilitário para o saber, o que dá contorno 

à identidade profissional. Afinal, ao buscar uma formação, normalmente se tem em 

mente uma carreira que se quer construir. Em se tratando da formação superior em 

moda, seu surgimento e constituição podem servir de pistas para o entendimento do 

perfil de seu profissional. Svendsen (2010) conta que, na França do século XV, a Moda 

era considerada tão importante que pediram a Carlos XII17 que criasse um ministério 

só para ela. Este tipo de concepção dificilmente teria seguidores nos dias atuais, 

embora a presença da Moda no cotidiano certamente não tenha diminuído. Como 

afirma Caldas (2004), a Moda é um objeto de estudo relevante, em especial no âmbito 

universitário, onde sua concepção pode ser melhor explorada. Ao longo dos séculos, 

a Moda aparecia na literatura para pontuar perfis psicológicos, e não como um 

fenômeno. Com autores como Spencer (1908), Tarde (1890) e Veblen (1899), os 

estudos atentavam apenas para as questões de diferenças entre classes e depois 

difusão de consumo, como foi detalhado no Capítulo 1. Na virada para o século XX, 

Simmel (1904), em Filosofia da Moda, fez uma distinção entre Moda e vestimenta, 

considerando a Moda um fenômeno social amplo que se aplica a todas as arenas 

sociais, sendo o vestuário apenas um elemento entre muitos.  

 Considerando as primeiras escolas de moda, Pires (2002) afirma que na 

França do século XVII elas já existiam, e eram escolas femininas que promoviam o 

ensino da costura. Considerados ofícios importantes para as “mulheres bem-

educadas”, os cursos tinham quatro anos de duração. Uma das primeiras escolas que 

se tem notícia é atualmente chamada de l'Ecole Supérieure des Arts et Techniques 

                                                
17 Carlos VII de França conhecido como o Vitorioso, foi rei da França, sagrado em Reims em julho de 
1429, já reinava desde 1422, ano da morte de seu pai. Ficou conhecido por ter reconquistado o trono 
graças à atuação de Joana d’Arc.  
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de la Mode18 (ESMOD), fundada em 1841 por Alexis Lavigne, o alfaiate da Imperatriz 

Eugênia, esposa de Napoleão, considerada um ícone da moda naquela ocasião. 

Lavigne foi reconhecido pela invenção da fita métrica, do busto de costura (manequim 

de moulage) e pelos primeiros métodos de modelagem plana. A ESMOD formou 

gerações de grandes nomes da moda mundial como Cristobal Balenciaga, Christian 

Dior, Jean Lanvin, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, entre outros. Ao observar esta 

primeira escola, percebe-se que já ao “nascer”, os estudos considerados de moda 

tinham em sua concepção o desenvolvimento de habilidades para construção do 

vestuário. Na atualidade, a ESMOD ainda é uma importante escola de moda no 

cenário mundial, especialista em técnicas de construção do vestuário. 

Um pouco mais tarde, no início do século XX, outras escolas de moda e design 

vão começar a surgir nas principais capitais do mundo: A Parsons School of Design 

(Nova York) abre sua primeira especialização voltada para a moda em 1904, Bunka 

Fashion College (Tokyo), em 1919, Ecole de La Chambre Syndicale (Paris), em 1927, 

Fashion Institute of Technology (Nova York), em 1944. Esta última é uma universidade 

estatal, com investimentos governamentais que tinham o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento de “mão de obra qualificada” para suprir as necessidades do 

mercado de consumo, orientadas, então, para a forte indústria da moda da cidade de 

Nova York. Em comum, todas elas tinham (e ainda tem) a influência da escola 

Bauhaus e estavam alinhadas com um direcionamento para construção de produtos, 

buscando promover a integração entre a “Escola Superior” e a indústria da moda. De 

acordo com Stevem Faerm (FAERM, 2012, p.211):  
As duplicated by many of America's leading fashion design programs, 
Bauhaus students were encouraged to learn design principles "by 
doing and making”, and studied various art and design fundamentals 
before progressing to a chosen design specialization (…) In order to 
provide this education, faculty were active, practicing artists and 
designers who imparted their expertise by placing emphasis on how 
things were made in the contemporary practice. For many American 
design schools, such as Parsons the academic mission was originally 
aligned with the Bauhaus and based on a vocational, trade-oriented 
activity driven by industry for the industry.19 

                                                
18 A ESMOD está presente em 15 países. Tem hoje um total de 23 escolas, 17 delas fora da França, 
uma localizada em São Paulo, em parceria com o Centro universitário SENAC. A ESMOD combina o 
estudo de Design com expertise em confecção. 
19 Livre tradução: Como duplicado por muitos dos principais programas de design de moda dos Estados 
Unidos, os alunos da Bauhaus foram encorajados a aprender princípios de design "fazendo e fazendo", 
e estudaram vários fundamentos de arte e design antes de progredir para uma especialização em 
design (...) O corpo docente era ativo, artistas e designers bem sucedidos e atuantes no mercado, que 
transmitiam seus conhecimentos colocando ênfase em como as coisas eram feitas na prática 
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 Na ocasião desse direcionamento, o mercado de bens de consumo vinha 

crescendo nos EUA e, apesar da perda de velocidade com a quebra da bolsa em 

1929, havia um crescimento que mais tarde foi se intensificando e fez da cidade de 

Nova York o grande centro de moda e consumo de produtos do vestuário, em especial 

no pós-guerra. Em torno de 1960, o Garment Center (na 7th Avenue) era o maior 

empregador na cidade de Nova York, chegando a produzir 95% de todas as roupas 

consumidas nos EUA (PINKERSON & LEVIN, 2009), principalmente alfaiataria e 

malha.  

 A partir deste momento, com a formalização da educação, especialização e 

crescimento do ensino formal, a manufatura de roupas começou a mudar, os 

mercados internacionais, em especial China e Índia, surgiram como local de mão-de-

obra barata e toda a estrutura industrial do vestuário nos EUA vai sendo transformada, 

impactando fábricas locais de forma irreversível. Com o passar do tempo e avanço da 

globalização, a produção econômica do país sai da produção de bens materiais para 

a produção de informação e prestação de serviços de informação, e no final do século 

este negócio passou a ser a maior vocação econômica do país (DARLING-

HAMMOND, 2010). As consequências foram devastadoras e, no final de 2009, aquela 

indústria que era responsável por 95% das roupas consumidas nos EUA, passa, 

então, a ser responsável por apenas 5%. 

 

 

2.3 A Educação na área da Moda em Nova York 

 

 Apesar dessa enorme mudança, e da queda na produção de vestuário nos 

EUA, a cidade de Nova York continua a ter uma próspera indústria de moda. Segundo 

dados da Municipal Art Society of New York (MASNY 2011), em torno de 165.000 

pessoas ainda trabalham para a indústria da moda de Nova York, representando 5,5% 

da força de trabalho da cidade. Este contigente está nas mais de 900 empresas do 

setor de confecções. Juntas elas geram em torno de US$ 9 bilhões em salário 

                                                
contemporânea. Para muitas escolas americanas de design, como a Parsons, a missão acadêmica era 
originalmente alinhada com a Bauhaus e baseada em uma profissão orientada pela indústria para a 
indústria. 
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(MASNY, 2011), o que na ocasião do estudo, em 2011, perfazia um salário médio de 

US$ 55 mil por ano. Este valor é considerado bom, uma vez que assistentes 

administrativos ganham em média US$ 35 mil por ano, engenheiros em torno de US$ 

83 mil por ano e professores da Educação Básica US$ 45 mil por ano.  

 Outro detalhe relevante, que corrobora com a queda do número de 

empregados no setor, ao mesmo tempo que melhora o salário pago aos profissionais 

que ainda atuam na área na cidade, é que a parte de confecção fabril, que paga 

salários mais baixos, não está mais concentrada na cidade, pois estão usando 

parques fabris de países que têm mão de obra mais barata, além de exigir menos 

tributos trabalhistas, o que é uma tendência mundial. A razão para números tão 

expressivos se deve ao fato da cidade ser o maior polo de moda comercial do mundo, 

que apresenta semestralmente suas marcas na Semana de Moda de Nova York, 

evento que atrai visitantes que gastam cerca de US$ 466 milhões por ano, fomentando 

vendas que chegam US$ 55,6 bilhões (MASNY, 2011). Ou seja, mesmo na contramão 

do cenário que vem promovendo a queda dos centros de moda de importates lugares 

no mundo, a área da moda de Nova York vem crescendo não apenas 

economicamente, mas, também, pelo fascínio, nacional e internacional, com a 

indústria da moda, com os estilos de vida dos designers e com a prática de design em 

si. 

 Nesse contexto, a educação de moda em NY teve que mudar, e ainda está 

mudando, para acompanhar os novos desafios impostos. Para Faerm (2015, p. 189): 

“The challenges are increased due to the seismic shifts occurring in American fashion 

area, the rapidly evolving student generation, and the increasingly volatile professional 

world for which students must be prepared20.” Assim, quando o processo fabril mudou 

e NY ficou com a parte de concepção e não mais com a parte manufatureira, todo o 

direcionamento da educação superior mudou, bem como o papel do designer de moda 

neste processo. Ainda segundo o Faerm (p.190)  
To successfully prepare and evolve their roles, fashion design must 
adopt larger, broader “lenses” through which the larger systems is 
viewed. Furthermore, fashion designers must remain cognizant of the 
“hows” and the “whys” for these micro- and macro-economic changes 
(…) Design and design education are intricately linked; it is impossible 
to assess the state of the design profession without thinking about how 
one becomes a good designer. (…) The long-held academic 

                                                
20 Os desafios estão aumentados devido às mudanças sísmicas que ocorrem na area da moda 
americana, a geração de estudantes em rápida evolução e o mundo profissional cada vez mais volátil 
para o qual os alunos devem estar preparados." 
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philosophies rooted in the Bauhaus ideologies of “making” that have 
been widely adopted by American design schools are being eclipsed 
by broader interdisciplinary and theory-centric models. The new 
curricula aims to equip students with highly contextual and innovative 
cross-disciplinary engagement. Through this broader academic 
approach, design students will become highly adaptable and able to 
succeed in the increasingly accelerated and knowledge based 
professional practice.21 

  

 Essa visão fica clara em nossas anotações e observações in loco quando da 

visita para pesquisa na cidade. Na atualidade, Nova York conta com várias escolas 

superiores de moda, sendo que duas delas (Parsons NY e FITNY) estão rankeadas 

respectivamente como a quinta e sexta melhores escolas de moda do mundo 

(BoF22,2017). Em ambas universidades, a estrutura direcionada para pesquisas e 

estudos da moda não deixam dúvidas com relação à relevância da moda no país.  

 As figuras abaixo (15 a 17) mostram a Parson’s, The New School of Design. 

Os cursos de graduação em design de moda iniciaram em 1919. Hoje a universidade 

abriga 9.3 mil alunos nas mais diversas ramificações da arte e do design, em cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão, com mais de 134 possibilidades de curso. 

Nas entrevistas com os alunos, a Parsons é considerada a melhor universidade no 

sentido de “uma visão mais amplificada” do campo da moda, não só desenvolvimento 

de técnicas de construção do vestuário. A universidade oferece várias possibilidades 

de formação, articulando os estudos de moda em áreas como design, comunicação, 

marketing e negócios. Para os cursos de graduação, a universidade oferece ao aluno 

a possibilidade de construir a grade curricular, articulando disciplinas que se afinem 

mais com a sua carreira na área escolhida. Para isso, os alunos contam com um 

conselheiro (coordenador) que o ajuda a construir esta rota. Assim, depois de um ano 

                                                
21 Para preparar e evoluir com sucesso em seu papel, o designer de moda deve adotar "lentes" maiores 
e mais amplas, através das quais sistemas maiores são vistos. Além disso, os designers de moda 
devem permanecer cientes dos “como” e “porquês” dessas mudanças micro e macroeconômicas (...) 
A educação em design e o design em si estão intrinsecamente ligados; é impossível avaliar o estado 
da profissão em design sem pensar em como alguém se torna um bom designer. As antigas filosofias 
acadêmicas enraizadas nas ideologias da Bauhaus do "fazer", amplamente adotadas pelas escolas 
americanas de design, estão sendo eclipsadas por modelos interdisciplinares e centrados em teorias 
mais amplas. O novo currículo tem como objetivo equipar os alunos com um envolvimento 
interdisciplinar altamente contextual. Através desta abordagem acadêmica mais ampla, os estudantes 
de design se tornarão altamente adaptáveis e capazes de ter sucesso na prática profissional cada vez 
mais acelerada e baseada no conhecimento. 
 
 
22 Business of Fashion – Importante site de estudos e pesquisas de escolas e mercado de moda pelo 
mundo. 
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de conhecimento comum, alunos do curso de design podem escolher a especialização 

para mais três anos (neste momento a universidade está analisando o aumento do 

tempo de curso de graduação de quatro para cinco anos).   

 Uma questão interessante sobre os alunos e professores que responderam 

as entrevistas semiestruturadas para o presente estudo diz respeito à visão de 

“glamourização” da área. Apesar de todos dizerem que não há como na atualidade o 

aluno ainda ter uma visão sonhadora em relação ao trabalhar na área da moda, e a 

necessidade de consciência de que a moda é um negócio, os eventos organizados 

pela universidade são muito voltados para concursos e American Awards. Além disso, 

é a Parsons que patrocina e promove o reality de moda mais famoso do mundo, o 

Project Runway23. Todo ano, um designer de moda famoso e ex-aluno da universidade 

é chamado para ser patrono de uma turma de formandos, o alumni também 

acompanha a turma, atua como um mentor para os alunos aconselhando na criação 

da coleção e participa do evento final, o que acaba por atrair a atenção de muitos 

candidatos aos cursos oferecidos pela instituição. 

 

 

Figura 15: Campus Principal Parsons “The New School”. Fonte: Fotografia Autora (Abril/2017) 

 

 

 

                                                
23 Project Runway é um reality show de televisão direcionado para a indústria da moda, os participantes 
competem entre si para criar as melhores roupas e são geralmente limitados em tempo, materiais e 
tema. Seus designs são julgados e um ou mais estilistas são eliminados a cada semana. Os três 
finalistas desfilam na semana de moda de Nova York e o vencedor, escolhido pela banca julgadora do 
programa, recebe 100mil dólares, um carro, um editorial de sua coleção na revista ELLE americana, 
entre outros prêmios. 
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Figura 16: Site Parsons “The New School. Fonte: https://www.newschool.edu/parsons/academics/ (acesso: 
29/julho/2017) 

 

 

 

 A outra universidade pesquisada em Nova York foi a Fashion Institute of 

Technology (FIT). A FIT foi fundada em 1944, como dito anteriormente, faz parte da 

Universidade Estadual de Nova York e se concentra em arte, negócios, design, 

comunicação de massa e tecnologia, tudo ligado à indústria da moda. É reconhecida 

pelos alunos e professores como uma especialista em desenvolvimento de vestuário, 

técnicas avançadas de costura e modelagem, além de construção têxtil. Seu 

direcionamento para desenvolvimento técnico fica claro em seu campus que oferece 

muitos laboratórios bem equipados para estudos na área: estúdios de fotografia com 

salas escuras em preto e branco, salas de pintura, um estúdio de escultura, uma sala 

de gravura, laboratórios gráficos, salas de exibição e exposição, salas de desenho de 

figura humana e oficinas de modelagem. Oferece Serviços de Mídia Instrucional 

fornecendo suporte audiovisual e de TV e um estúdio interno de TV. O trabalho dos 

alunos é exibido em todo o campus. Desfiles de moda com o trabalho dos alunos de 

graduação são apresentados a cada ano letivo.  

 A universidade conta com nove prédios que ocupam dois quarteirões em 

torno da 7ª. Avenida, onde atende mais de 10 mil alunos. Além dos laboratórios 

descritos, há várias galerias de exposições, uma livraria da Barnes & Noble College, 

com livros voltados especificamente para a área da moda, centros de conferências, 

desfiles de moda, palestras e outros eventos. O campus também tem dois grandes 

teatros e um museu voltado especificamente para moda, o The Museum at FIT.  
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 Esse museu, que é uma atração para aqueles que gostam de moda na 

cidade, recebe mais de 100 mil vistantes por ano, conta com um acervo particular de 

mais de 50 mil peças entre roupas e acessórios, muitas peças de designers famosos, 

o que atrai visitantes para as exposições. Além disso, há regularmente exposições de 

trabalhos de várias disciplinas. O museu tem como missão promover o conhecimento 

da moda através de exposições, programas e publicações. Tem, ainda, uma 

administração própria e uma programação anual de exposições, seminários, 

conferências e lançamentos de livros, eventos que são bem divulgados pelas 

universidades da cidade. Toda a programação é gratuita, e, inclusive, há a 

possibilidade de pernoitar no campus sem custo, caso seja agendado com 

antecedência.  Alunos de vários escolas visitam as exposições com regularidade, 

inclusive crianças pequenas.  

 As imagens a seguir feitas na visita in loco denotam o direcionamento da 

universidade para a moda como uma grande área de negócios, oferecendo cursos em 

têxteis, cosméticos, propaganda, marketing, negócios, entre outros. Os cursos são em 

nível de graduação e pós-graduação. Além disso, oferecem cursos de extensão e de 

verão, muitos direcionados para os alunos de ensino médio, uma forma de já 

apresentar a formação superior como possibilidade daqueles que querem seguir 

carreira na área da moda. Durante as visitas às universidades, foi possível fazer visitas 

guiadas. Os guias são alunos veteranos que, além de apresentarem a universidade, 

vão relatando suas experiências com o curso e com a área da moda.   

 

 

Figura 17: Divulgação dos cursos - Campus Principal FIT NY. Fonte: Fotografia Autora (abril/2017) 
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Figura 18: Divulgação dos cursos - Campus Principal FIT NY. Fonte: Fotografia Autora (abril/2017) 

 

 

          

Figura 19: Salas de Aula - Campus Principal FIT NY. Fonte: Fotografia Autora (abril/2017) 

 

 

       

Figura 20: Trabalhos Disciplinas e Biblioteca - Campus Principal FIT NY. Fonte: Fotografia Autora (abril/2017) 

 

 Com tanta estrutura voltada para a educação de moda, é possível imaginar 

que o mercado de trabalho esteja favorável para esta área e comporte os egressos. 

Em entrevistas, como será possível perceber, alunos e professores consideram este 
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mercado competitivo, mas não saturado. Principalmente na atualidade, com as 

mudanças na forma de produzir o vestuário, ou oferecer produtos de moda, em 

especial o fato da industria manufatureira ter saído de Nova York. A educação começa 

a se adaptar a uma realidade diferente, na qual outros conhecimentos, além de 

metodologias de processo ou técnicas de costura e modelagem passam a ser 

necessários para lidar com este novo ambiente. Faerm (2015), afirma que não basta 

oferecer ao mercado produtos esteticamente interessantes, faz-se necessário, que 

estes produtos sejam emocionalmente atraentes. E isto não se faz apenas com 

desenvolvimento de técnicas avançadas para construção de vestuário:  
In order for designers to adopt this increasingly complex and sensitive 
role, they will need to synthesize craft and garment making with 
scientific knowledge about people, culture, information, and society. 
The fashion designer must therefore become familiarized with the 
research methodologies used in the social sciences, so they can 
discover similar, successful research data that inform design 
processes (FAERM, 2015,p. 194).24  

  

 O excesso de ofertas relacionado com níveis elevados de consumo está 

criando uma abundância na maioria das áreas urbanas americanas, o que acelera a 

produção de vestuário. Este fluxo aparentemente infinito de oferta e escolha está 

mudando a maneira como os consumidores se relacionam com o design. Pink (2005, 

p.46) afirma: 
Abundance has satisfied the material need of millions – boosting the 
significance of beauty and emotion and accelerating individuals’ search 
for meaning. As more of our basic needs are met, we increasingly 
expect sophisticated experiences that are emotionally satisfying and 
meaningful. These experiences will not be simple products. They will 
be complex combinations of products, services, spaces, and 
information. They will be the ways we get educated, the ways we are 
entertained, the ways we stay healthy, the ways we share and 
communicate.25 

                                                
24 Livre tradução: Para que os designers possam adotar esse papel cada vez mais complexo e sensível, 
eles precisarão sintetizar trabalho artesanal e confecção industrial de roupas com conhecimento 
científico sobre pessoas, cultura, informação e sociedade. O designer de moda deve, portanto, 
familiarizar-se com as metodologias de pesquisa usadas nas ciências sociais, para que possam 
descobrir dados de pesquisa semelhantes e bem-sucedidos que possam ser utilizadas como fonte de 
informação no processo de desenvolvimento de produtos em design. 
25 Livre tradução: A abundância satisfez as necessidades materiais de milhões de pessoas - 
aumentando o significado da beleza e da emoção e acelerando a busca individual de significado. À 
medida que mais de nossas necessidades básicas são atendidas, cada vez mais esperamos 
experiências sofisticadas que sejam emocionalmente satisfatórias e significativas. Essas experiências 
não serão supridas por produtos simples. Serão combinações complexas de produtos, serviços, 
espaços e informações. Serão as maneiras pelas quais somos educados, as maneiras pelas quais 
somos entretidos, as maneiras pelas quais nos mantemos saudáveis, as formas como compartilhamos 
e nos comunicamos. 
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 Assim, o papel do novo profissional de design de moda vai muito além de 

oferecer produtos com apelo estético ou funcionais. Devem englobar, além disso, 

reconhecimento de padrões sociológicos, inovação e grande capacidade de 

comunicação através de imagens de moda (FAERM,2015). Naturalmente, esta nova 

forma das pessoas se relacionarem com o produto, em especial o produto de moda, 

interfere não apenas no consumo, mas, também, na educação da área. 

 

 

2.4 Formação Superior em Moda: Cultura de Moda ou Mercado? 

 

 As aceleradas mudanças que vêm acontecendo no mundo têm impulsionado 

modificações na educação em todas as áreas de conhecimento. No campo da moda 

estas transformações não só se aceleraram por questões sociais, como também pelo 

aumento de consumo. Escolas de moda pelo mundo estão reavaliando suas matrizes 

curriculares em uma tentativa de poder preparar melhor seus egressos para um 

mundo globalizado e cada dia mais dinâmico:  
To prepare graduates for today's sophisticated, accelerated, and highly 
volatile global industry, long-held academic philosophies are slowly 
giving way to broader curricula that promote "design thinking," elevated 
conceptual processes, and overlaps into other disciplines for inter- and 
trans-disciplinary thinking. Globalization is a particularly powerful driver 
for reshaping fashion design education and professional practice; it will 
be essential for fashion designers to become educated in the nuances 
of emerging markets, sub-cultures, available resources, and 
technologies if they are to improve and innovate current fashion 
industry practices. To support this new curriculum, many schools are 
creating programs increasingly influenced by issues of ethics, 
philosophy, technology, global systems, business studies, and 
environmental issues.26 (FAERM, 2014, p. 107). 
 

                                                
26 Com o intuito de melhor preparar egressos para uma indústria cada vez mais sofisticada, globalizada, 
acelerada e altamente volátil como a de hoje, as academias começam a rever suas filosofias, buscando 
um currículo mais amplo que possa promover o "design thinking", elevando os processos conceituais 
e sobrepondo outras disciplinas em processos inter e transdisciplinares. A globalização é um 
impulsionador particularmente poderoso para remodelar a educação em design de moda e a prática 
profissional. Será essencial que os designers de moda sejam educados nas nuances dos mercados 
emergentes, subculturas, recursos disponíveis e tecnologias, se quiserem melhorar e inovar as práticas 
atuais da indústria da moda. Para apoiar este novo currículo, muitas escolas estão criando programas 
cada vez mais influenciados por questões de ética, filosofia, tecnologia, sistemas globais, estudos de 
negócios e questões ambientais. 
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Essas considerações fazem refletir sobre o ensino de moda no mundo, sobre o 

papel do designer no mercado de trabalho e sobre a sua formação profissional. Até 

pouco tempo atrás a formação em moda seguia sem contestar os princípios da escola 

de Bauhaus, porque ao pensar em um direcionamento mercadológico desta formação, 

as metodologias de processo, aliadas ao aprender pelo “fazer” se mostravam em 

sintonia com uma formação que propunha a criação de produtos para um 

determinador mercado consumidor. Não quer dizer que este paradigma tenha sido 

quebrado, contudo, vê-se na atualidade que a formação superior, em especial no 

Brasil, não vem sendo reconhecida como a melhor forma de preparar o futuro 

profissional para os desafios da profissão.  

Ao observar o ensino de moda no Brasil, com seu direcionamento para “o fazer” 

o produto (anexo), parece haver interesse em cumprir aos interesses do mercado. No 

entanto, o que se observa em termos de percepção é o contrário, ao analisarmos as 

entrevistas, encontros e rodas de conversa no setor, o que se percebe é que o 

empresário/empregador da área ainda acredita que este egresso tem pouco 

conhecimento sobre negócios de moda, não sabe como gerir o processo de fabricação 

do produto, e ainda, para estes empregadores, os egressos das escolas superiores 

de moda têm uma visão glamourosa do trabalho na área. É neste aspecto que os 

entendimentos parecem não se encaixar, pois como pode ser observado nas 

Diretrizes Curriculares do MEC27 para esta área, no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia e nas grades curriculares apresentadas, nas duas regiões 

pesquisadas no Brasil, RJ e SP, e nas grades curriculares ofertadas em NY, há um 

predomínio significativo das disciplinas ditas práticas, que se direcionam a reproduzir 

as atividades que as universidades acreditam que o futuro profissional da área da 

moda irá vivenciar. 

A pesquisa de mestrado de Rodrigues (2018), “Representações Sociais da 

Formação do Graduado em Moda por Empresários do Setor no Rio De Janeiro”, feita 

com vinte empresários do setor, apontou um sentimento de “formação insuficiente” e 

de que a “a aprendizagem acontece, sobretudo, na prática”, deixando claro que em 

um grupo de empresários pesquisados, a formação superior em moda, embora possa 

ser um diferencial, não é imprescindível.  

                                                
27 Resolução CNE/CES nº 5 de março de 2014. 
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Além dos resultados da dissertação citada, nossas observações durante 

participação nas reuniões do Fórum Setorial de Moda, promovidas semestralmente 

pelo sistema Firjan, por meio de anotações, mostram que entre os empresários  o que 

desencoraja a contratação de egressos de moda é o fato de que estes não tem 

conhecimentos considerados “profundos” para promover inovações a partir da relação 

dos conhecimentos teóricos adquiridos coma prática cotidiana da profissão, nem 

apresentam habilidades práticas para desenvolver produtos, principalmente produtos 

do vestuário. As reuniões normalmente contam com mais de 30 empresários, e nas 

reuniões que estivemos presentes, por várias vezes o assunto da formação superior 

vinha à tona, razão inclusive de minha participação no grupo. Em uma das ocasiões, 

uma empresária disse a seguinte frase “não sei para quem a universidade forma, para 

o mercado da moda que não é”. Na maior parte das vezes, eles eram unânimes em 

dizer que precisam mais de profissionais de nível técnico, com habilidades para 

modelagem avançada, técnicas de costura e construção do vestuário, do que 

egressos das escolas da moda, uma vez que estes egressos ainda têm uma visão 

fantasiosa da moda e “não entendem de negócios”. Esta característica também 

aparece na dissertação de Rodrigues (2018).  
para os empresários graduados em Moda, o que permeia a 
representação da formação do graduado em Moda é a ideia de 
“insuficiência na formação”, “Formação não direcionada para a 
empresa”, “Graduado sem prática”, “Empregabilidade não depende da 
graduação”, “Formação insuficiente”, “Aprendizagem acontece no 
trabalho”, associada aos termos “Aprendizagem com pouca prática”, 
“Curso ainda recente”, “Alunos pouco envolvidos com o curso”, 
“Conhecimento teórico deficitário”, “Pouca empregabilidade”. Para os 
empresários não graduados em Moda, o que condensa a 
representação da formação do graduado em Moda é a ideia de 
“aprendizagem acontece no trabalho”, associada a “empregabilidade 
não depende da graduação”, “formação insuficiente”, “graduado sem 
prática”, “formação não direcionada para a empresa” (RODRIGUES, 
2018, p.90) 

 

Assim, reconhecer a necessidade de um novo direcionamento pode ser um 

caminho para que a atuação deste profissional possa fazer diferença nas 

organizações, valorizando a formação na área. 

E o que seria reconhecer um novo direcionamento? No caso da formação em 

moda pode-se inicialmente tratar da relação entre a cultura de moda e o mercado. 

Toda vez que se começa um debate sobre esta formação, sobre o conteúdo curricular, 

há uma disputa entre estes dois pontos, como se houvesse a necessidade de escolher 
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um assunto em detrimento de outro. Por um lado, entendimento de mercado de moda 

é essencial em um momento de dinamização mundial. A globalização e as novas 

tecnologias aumentaram os níveis de consumo, o que também dinamizou a produção. 

Saber lidar com o produto da moda é condição para o profissional da área, assim 

como também é condição pensar em custo, processos fabris, sustentabilidade, entre 

outras questões que envolvem o negócio e a indústria. Seria muito difícil fazer isso 

plenamente sem conhecer as bases de construção do produto em disciplinas que 

abordem os processos nas industrias, a inovação em design, os maquinários e 

tecnologias disponíveis, modelagem, representação e construção de produto.  

Por um outro lado, conhecer a técnica que produz materialmente o produto não 

basta, principalmente na indústria da moda, que lida com o simbólico. O profissional 

da moda, invariavelmente, cria produtos (ou imagens) de moda, que se relacionam 

com o outro (consumidor da imagem ou do produto), não por funcionalidade ou apelo 

estético apenas, mas, principalmente, por estímulos não físicos, que provocam 

significado emocional. Assim, o papel futuro do designer, será não simplesmente criar 

objetos esteticamente atraentes, mas desenvolver narrativas complexas através do 

processo de design de moda, a fim de se relacionar com o público. Como colocado 

por Brown (2009), Designers de moda precisam ser inovadores e criativos e devem 

preenchem o abismo entre o pensar e o fazer, não se trata apenas de convencer 

pessoas a adquirirem algo que elas não querem ou não precisam, mas de lidar com a 

área da moda de forma contextualizada, relacionando a teoria da moda, as 

metodologias de design e o produto, de forma interdisciplinar. 

A área da Moda tem forte expressão nos mercados nacional e internacional, é 

um dos grandes pilares econômicos. No Brasil, segundo os dados da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT (2017), a Moda é o segundo maior 

empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e 

bebidas (juntos). É também a segunda maior geradora do primeiro emprego. O Brasil 

é o quinto maior produtor têxtil do mundo, o segundo maior produtor e terceiro maior 

consumidor de denim28; o maior produtor e consumidor de moda praia; o quarto maior 

                                                
28  A palavra "denim" surgiu na França, em torno do século XVII. É oriunda da expressão serge de 
Nîmes, em referência a um tecido produzido na cidade de Nîmes. Levi Strauss importou este tecido 
para seus trabalhadores mineiros nos EUA no século XIX. Posteriormente também chamado de brim, 
este tecido rústico, é tingido com anil (também chamado de índigo), durante o tingimento apenas os 
fios de urdume (longitudinal) são tingidos, mantendo o núcleo branco. Assim, com o atrito as calças 
começavam a desbotar e foram mais tardes apelidadas de “blue Jeans” (Cotoira, 2006). 
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produtor de malhas; o quarto maior parque produtivo de confecção. Tem, também, a 

última cadeia têxtil completa do Ocidente: Só o Brasil tem desde a produção das fibras, 

como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, 

tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo. Além disso, produz uma moda 

reconhecida, pois a moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda 

do mundo. O quadro abaixo apresenta os principais dados econômicos do setor têxtil: 

 

Faturamento da Cadeia Têxtil e de 
Confecção: 

S$ 45 bilhões; contra US$ 39,6 bilhões em 2016; 

Exportações (sem fibra de 
algodão): 

US$ 1,08 bilhão, contra US$ 1 bilhão em 2016; 

Importações (sem fibra de 
algodão): 

US$ 5,1 bilhões, contra US$ 4,2 bilhões em 2016; 

Saldo da balança comercial (sem 
fibra de algodão): 

US$ 4,1 bilhões negativos, contra US$ 3,2 bilhões 
negativos em 2016; 

Autossuficiente na produção de 
algodão 

9,4 bilhões de peças confeccionadas ao ano (destas, 
cerca de 5,3 bilhões em peças de vestuário), sendo 

referência mundial 
em beachwear, jeanswear e homewear. 

Investimentos no setor: US$ 1,9 milhões, contra US$ 1.671 milhão em 2016; 
Produção média de confecção: 5,9 bilhões de peças; (vestuário+cama, mesa e 

banho), contra 5,7 bilhões de peças em 2016; 

Produção média têxtil: 1,7 milhões de toneladas, contra 1,6 milhões de 
toneladas em 2016; 

Trabalhadores: 1,479 milhão de empregados diretos e 8 milhões 
indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão 

de obra feminina; 
Número de empresas: 29 mil empresas formais em todo o País contra 33 mil 

em 2016); 
Empregos: Representa 16,7% dos empregos e 5,7% da indústria 

de transformação. 
Tabela 1: Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) – acesso:15/10/2018 

 
 

 Com base nestes números, pode-se concluir que, por conta da grande 

expressão, este segmento acabe por precisar de crescimento e qualificação de mão 

de obra, em vários níveis de oferta.  Entretanto, os processos de profissionalização 

ainda são poucos e precários, dificultando a consolidação do profissional da área. 

Como observado por Bisneto e Pereira (2008):  
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 
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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 (p.158). 

 

Assim, com apontado pelos autores, esta indústria que cresceu muito baseada 

na experiência adquirida com a prática do fazer, com o passar do tempo e com a 

globalização, que aumenta a concorrência e a necessidade de mais conhecimento, 

inovação e tecnologia, passou a necessitar de profissionais mais preparados para 

atuar de forma mais planejada, com perfil para pesquisa, desenvolvimento, produção 

e comercialização, mas que possam também atuar de forma autônoma, 

transformando o campo do trabalho.  

A relevância econômica do setor e sua representatividade para o Brasil foi o 

principal fator para a expansão do ensino superior na área, como apresentado 

anteriormente. As propostas dos cursos, em sua maioria, são voltadas para as áreas 

práticas, do fazer, uma vez que com um mercado ávido por produtos, a indústria acaba 

refletindo a necessidade de mais mão de obra. Entretanto, é possível perceber um 

direcionamento para o vestuário de moda, como se a indústria de confecção de roupas 

fosse a única oportunidade de trabalho para o profissional da moda. Assim, ao mesmo 

tempo em que os cursos superiores exibem um perfil generalista e amplo, que “tentam 

apresentar” as multidimensões da Moda, também o fazem trabalhando quase que 

exclusivamente o produto do vestuário, relacionando o futuro profissional de moda ao 

designer de roupas e ao “estilista”, como foi visto anteriormente. 

Apesar da expressividade do setor têxtil e de confecções, a Moda também tem 

outras áreas importantes como calçados, acessórios de moda e joias, que ajudam a 

consolidar o setor economicamente em todo o mundo, mas que ficam em segundo 

plano nos cursos de formação superior.  

Com tantos direcionamentos para a formação deste profissional, fica a 

impressão de ser difícil compor, mesmo que em quatro anos (para os cursos de 

Bacharelado), um conteúdo curricular que possa dar conta desta formação. Fica, no 

entanto, a certeza da necessidade de pesquisas que busquem investigar a amplitude 

do campo epistemológico da Moda, bem como suas interfaces com outras áreas do 

conhecimento, contribuindo para o fortalecimento de uma formação menos aligeirada 

que possa melhorar as possibilidades de atuação do profissional que nela pretende 

atuar e que possa auxiliar na definição da identidade desse profissional.  
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Conforme colocado por Bisneto e Pereira (2008, p.173),  
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. 

  

Observa-se, portanto, que a cadeia produtiva de moda não se restringe ao 

cenário têxtil e de confecções, mesmo que este seja o de maior expressão. Além 

disso, fortalecer a dimensão do “pensar Moda”, por vias de conhecimentos mais 

aprofundados, pode promover melhores resultados econômicos, sociais e ambientais, 

fortalecendo o “fazer Moda”, dinamizando as possibilidades de atuação do futuro 

profissional, melhorando também as possibilidades de reconhecimento social.    
 

 

2.5 Moda e Design e a Herança da Escola de Bauhaus na Formação Superior em 

Moda 

 Parece não haver dúvidas que o conhecimento é determinante para a 

sociedade atual. Em um ambiente competitivo, constantemente em transformação, 

gerir informações, demonstrar habilidades e competências, desenvolvidos de forma 

sistemática, valoriza indivíduos e consolida carreiras profissionais. A educação é, 

nesse sentido, um pilar para esta sociedade e deveria possibilitar que pessoas, 

organizações e nações pudessem responder aos desafios propostos pelas contínuas 

mudanças que o mundo atravessa. Ao observar o desenvolvimento da educação 

superior, é possível perceber este interesse no movimento da educação ao longo dos 

tempos. Assim, concordando com Morin (1981/2007, p.12) quando diz que “o passado 

adquire seu sentido a partir do olhar posterior que lhe dá o sentido de história”, é 

possível inferir que a educação em moda sempre foi voltada para construção de 

produtos do vestuário, como já visto até aqui, pois é o vestuário a face material mais 

evidente da moda. À medida que a sociedade vai se urbanizando e cada vez mais 

construindo suas relações com o mundo através de objetos, a roupa ganha status de 

mediadora de relações, deixando de ser só algo funcional ou estético para servir como 
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uma forma de linguagem. É nesse ambiente de mudanças que a academia de moda 

começa a perceber a necessidade de se discutir contextos mais amplos.   

 Uma das relações mais importantes para o ensino superior de moda é a relação 

entre a moda e o design. Ao olhar para o passado pode-se perceber que o design e a 

moda, embora se configurem em campos de estudo e atuação diferentes, têm suas 

bases epistemológicas muito em comum, em especial códigos estéticos oriundos da 

arte e a uma criatividade pronunciada. Logo no início do século XX, o design ganhou 

um perfil mais funcionalista e racional, enquanto a moda ainda mantinha ao seu redor 

uma aura de arte liberta de regras. Aos poucos, o crescimento das marcas e a 

necessidade de produção em grande escala vai fazendo com que o “gênio criador”, o 

estilista de moda, precise se adaptar às necessidades de mercado e aos processos 

produtivos. Assim, como já abordamos na Introdução, o design e a moda passam a 

constituir uma nova área, do design de moda.  

 Com vistas às metodologias de processo, à indústria e aos projetos, as 

influências da escola de Bauhaus (já mencionada anteriormente) no design de moda 

foram bastante significativas, modelando os cursos superiores de moda na ocasião e 

até hoje. De forma sucinta, a Bauhaus tinha como objetivo unir meios de produzir 

direcionado para determinados mercados de “massa”, utilizando os modernos meios 

de produção com a capacidade criativa dos artistas. Inicialmente voltada para a 

arquitetura, a Escola fundada em 1919 foi revolucionária, pois uniu a arte, a técnica e 

a indústria, dando início ao que se conhece hoje por desenho industrial. A Escola tinha 

como princípio trabalhar a satisfação das necessidades psíquicas do consumidor, 

considerando esse ponto tão importante quanto as necessidades materiais. Gropius 

(2001, p. 26), fundador da Bauhaus, acreditava que a Escola tinha uma missão a 

cumprir: 
Quero que o jovem arquiteto seja capaz de encontrar seu próprio 
caminho, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ele crie 
independentemente formas autênticas, a partir de condições técnicas, 
econômicas e sociais a ele dadas, em vez de impor uma fórmula 
aprendida a um ambiente que talvez exija uma solução 
completamente diversa. Não pretendo ensinar um dogma acabado, 
mas sim uma atitude perante os problemas de nossa geração, uma 
atitude não preconcebida, original e maleável.  

 

 Com o entendimento de que fazer moda é fazer roupa, os cursos superiores de 

moda passam a utilizar o modelo da Escola de Bauhaus, unindo as belas artes à 

oficina. A ideia de Gropius ainda era propiciar ao aluno a união das artes aplicadas. O 
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idealizador propunha que o aluno pudesse aprender o ofício na prática, aprimorando 

durante a formação suas habilidades, com o mestre, podendo depois atingir a 

excelência no mundo da produção (PUC-Rio29). Esse ensino devia ser feito por uma 

dupla educação, com dois mestres, um de teoria e outro de prática, permitindo uma 

adequação a todas as formas de trabalho criativo: “Arquitetos, pintores, escultores, 

(nós) devemos retornar para a oficina! Porque arte não é profissão.” (GROPIUS, 1980, 

p. 78). Os alunos eram formados em três etapas: a prática, em um ofício ou 

artesanato; a projetiva, em desenho e pintura e a teórica, em ciência e teoria (RIBEIRO 

E LOURENÇO, 2012). Essas etapas são bem presentes (anexo) ainda hoje na 

construção curricular dos cursos de moda, em qualquer modalidade do ensino 

superior, mesmo que não tenham a nomenclatura design, o que evidencia a influência 

da Escola de Bauhaus no ensino de moda.  

 Durante muito tempo, a inovação da Bauhaus foi muito importante para o 

ensino de moda, afinal aliar o trabalho criativo à metodologia de processos confere 

ganhos em termos industriais, possibilitando maior acesso ao produto. Além disso, a 

consciência de considerar o consumidor no processo de desenvolvimento trouxe 

benefícios para a marcas, tornando-se um diferencial na condução das coleções, o 

que se adaptou muito bem ao novo momento de competitividade com o aumento de 

oferta de produtos. 

  

                                                
29 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6486/6486_6.PDF 
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CAPÍTULO 3 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAL TEÓRICO-

METODOLÓGICO 
 

 As relações humanas são construídas por significados, constituídos por grupos 

e indivíduos, a eles relacionados quando no ato da comunicação. Ou seja, são 

relações formadas em uma estrutura organizada socialmente. Nelas estão símbolos 

que também foram construídos por estes grupos, e que serão utilizados para que se 

possa entender o mundo que nos cerca. Se algo não fizer sentido, não vai atingir seu 

objetivo no processo comunicacional. É neste processo comunicacional que as 

Representações Sociais são formadas. Para Marková (2017, p. 363), as RS são 

“formadas, mantidas e mudadas na e por meio da linguagem e da comunicação”. Por 

esta razão, nos estudos das RS a linguagem, a palavra, ou a “palavra situada” 

(MAZZOTTI, 2017) são elementos que vão possibilitar o entendimento das RS que 

estão sendo formadas. 

 A TRS foi de muita valia para este estudo, pois permitiu, a partir das palavras 

dos sujeitos, perceber como significam e norteiam suas ações baseadas em valores, 

crenças e saberes compartilhados em relação ao que vem a ser um profissional da 

área da moda. Neste sentido, o que se pensa sobre a moda tem muita relação com o 

que será atribuído ao profissional que nela atua, como duas representações 

relacionadas: a de “moda” e a de “ser profissional no campo da moda”. Assim, se 

moda é glamour, é mais evidente que se acredite que ser profissional desta área é 

lidar com glamour, passarelas e fama. Se, por outro lado, a moda for consumismo e 

exagero, o profissional da área seria aquele que constrói produtos supérfluos, e assim 

por diante.   

Como a relação humana não é isolada, as construções de pensamentos que 

norteiam as ações são compartilhadas com os outros dentro de determinados grupos 

sociais, no ato de interação as pessoas interpretam e representam objetos ao seu 

redor. Como afirma Jodelet (2001), estas interpretações ou representações da 

realidade vão servir de “guia” para conduta mais segura e confortável no âmbito social, 

favorecendo o sentimento de pertença a um grupo. Entender como se dá este 

processo, como é organizado e qual o saber que o orienta é um aspecto central do 

estudo de representações sociais. Sustentadas por uma teoria da ação e do 

conhecimento social, as RS examinam o fenômeno da influência social na orientação 
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da conduta dos sujeitos em relação a um objeto de representação, neste caso o “ser 

profissional da área da moda”.  

A Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta por Moscovici em 1961, 

mostra-se como um referencial teórico-metodológico que permite uma abordagem 

multidisciplinar e multifacetada de um fenômeno situado na intersecção de aspectos 

sociais e psicológicos que envolvem tanto a dimensão cognitiva quando a dimensão 

afetiva e social dos sujeitos e grupos (MOSCOVICI, 1961/2012). A TRS tem seus 

estudos iniciais na França. Em sua tese de doutorado, publicada com o título “La 

Psychanalyse, son image e son public” (A Psicanálise, sua imagem e seu público), 

Moscovici (1961) começa a esboça-la ao estudar a representação social da 

psicanálise na sociedade francesa. Este estudo mostrou ser um instrumento para 

verificação de como o conhecimento do senso comum é elaborado por certos grupos, 

como o indivíduo é influenciado pela opinião desses grupos ao mesmo tempo em que 

também o influencia.  

Muito próximos dos estudos de RS de Moscovici estão os estudos da 

Semiótica, propostos por Peirce (2010), que também buscam mostrar como se 

constituem os pensamentos quando das relações de comunicação, como uma ciência 

que vai além do estudo das linguagens, observando inclusive as “imagens” ou outras 

formas de linguagem que estão presentes nas relações interpessoais. A Semiótica é, 

então, a ciência dos signos e dos processos significativos na natureza e na cultura. 

Tem como objetivo de investigação os sistemas e processos sígnicos, a linguagem e 

a comunicação. É a ciência que estuda como os mecanismos de significação se 

processam natural e culturalmente. A semiótica tem como característica sua dimensão 

representativa, uma vez que seu estudo possibilita a relação de construção de sentido, 

se constituindo em um sistema de linguagem e possibilitando a comunicação entre os 

seres humanos. Esta construção de sentido, organizada em códigos, pode abordar 

uma cultura, favorecendo entendimentos do que forma a base da comunicação: 
Todo fenômeno cultural é também um fenômeno de Comunicação, 
constituído por linguagens que permitem a produção de sentido. E é 
no ser humano que se desenvolve a transformação dos sinais em 
signos pela relação que ele mantém com a linguagem. Portanto, pode 
ser muito mais prático compreender a Semiótica a partir dos processos 
mentais, que usamos cotidianamente, de compreensão do mundo, 
para, depois, aplicar as nomenclaturas criadas no contexto dos 
estudos já publicados. (NICOLAU, et. al., 2010, p. 4)  
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Como visto, para que haja comunicação, há que se ter representação, 

significado, para os sujeitos de determinado grupo. É claro que para observar 

fenômenos há que se ter capacidade contemplativa, observar, distinguir diferenças e 

categorizar estas diferenças. Desta forma será possível compreender o mundo, dar-

lhe sentido, buscando entender o que está na constituição do que as pessoas pensam 

e que desdobramentos podem ter na carreiras daqueles que escolhem a moda como 

profissão.  

A moda é por natureza simbólica, como foi visto no primeiro capítulo. Foi através 

dela, em vestimentas, modos e comportamentos que as pessoas categorizavam, e 

ainda categorizam, as outras. Assim, será que estes mesmos entendimentos 

influenciam na carreira dos profissionais da moda? É possível que sim. Como a 

relação humana é mediada por significados, é possível que os entendimentos da 

moda venham a influenciar a forma como determinados grupos sociais veem o 

profissional que com ela trabalha. A partir de pesquisas acredita-se ser possível 

entender as representações sociais construídas em torno deste fenômeno.  

Neste estudo, a linguagem tem papel essencial, pois é um dos caminhos para 

tentar construir estes entendimentos, uma vez que existe uma estreita relação entre a 

linguagem e o pensamento. Entende-se que a linguagem é um fenômeno coletivo que 

é mediada pela cultura, pelas crenças e pela própria dinâmica da atividade humana, 

e que deste processo emergem os textos simbólicos que de forma implícita ou explicita 

denotam entendimentos e experiências cheios de significados. Para Fávero (2005, 

p.19),  
a experiência é toda construção do mundo intelectual individual dos 
seres humanos, desenvolvida na sua constante interação com o 
funcionamento do espaço semiótico ou mundo intelectual no qual a 
humanidade e a sociedade humana estão inseridas. Neste espaço 
semiótico, ou cultural, são gerados diferentes meios mediacionais para 
a comunicação no interior das interações humanas, de modo que a 
interação entre a forma de cada tipo de meio mediacional e o conteúdo 
mediado constitui um texto dentro de um texto. 

   

Nesse sentido, pensando na mediação semiótica e nas representações sociais, 

convergências podem ser percebidas e utilizadas para este estudo, principalmente o 

fato de que ambas representam perspectivas sociais que evidenciam de que forma 
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um determinado grupo significa um objeto dinâmico30. Além disso, tanto a semiótica, 

quanto as RS, dão ênfase a uma relação triádica, sujeito-objeto-alter (alter como “o 

outro”). Com relação à aproximação, Jesuino (2018, p.46) ressalta que o  

 
triângulo epistêmico de SM, como ele próprio admite no texto seminal 
de 1984, que introduz o Manual de psicologia social – espécie de suma 
da disciplina na sua vocação europeia –, é aproximado pelo próprio 
autor ao triângulo semiótico de Peirce (1839-1914). 

Jesuíno (2018, p.47) considera como grande ganho esta aproximação entre o 

triângulo epistêmico de SM e o triângulo semiótico de Peirce, uma vez que esta 

aproximação tem melhor condição de explicar “a passagem do nível do senso comum 

a níveis sucessivamente mais elaborados de interpretação”. O autor ainda chama 

atenção para o perigo de se “confundir interações humanas com intertextualidade”. 

Para Fávero (2005, p.19) “a construção do conhecimento envolve muito mais do que 

saber como se constroem as estratégias cognitivas; envolve a questão de quais são 

os valores sociais que permeiam as informações”. 

Para Peirce (1997), as pessoas se relacionam com o seu entorno por uma 

relação que se dá em três níveis, primeiridade, secundidade e terceiridade. Estes 

entendimentos configuraram a base para a teoria Peirciana, e foram chamadas 

categorias do conhecimento. Estas operações lógicas não podem ser consideradas 

entidades mentais, mas são formas de evidenciar como o pensamento se processa 

na mente. O Quadro 1 busca demonstrar como estas categorias nomeadas por Peirce 

operam no pensamento. 

 
 
PRIMEIRIDADE 

É a primeira das categorias, a mais imediata que se pode perceber, 
carrega as primeiras percepções sobre algo (o sabor, a cor, o som) 
aspectos puramente qualitativos, observados de forma rápida. 
 

 
SECUNDIDADE 

É a categoria da existência, da representação, da função. Uma vez 
que já houve um primeiro “contato”, há, então, um segundo momento 
onde procuramos por uma relação de identificação do algo que 
queremos significar. 
 

 
TERCEIRIDADE 

A terceira, e última categoria, é a do reconhecimento, na qual o 
pensamento sobre o “algo” se concretiza e completa. Nesta categoria 
o sujeito passa a ter acesso ao conhecimento, completa a conexão, 
e dá significado ao que vê. 
 

                                                
30 Jesuíno (2018, p. 47) explica que este objeto dinâmico, para Peirce, significa que há uma rede 
interligada de possíveis interpretantes, “que a cada nível o interpretante se torna por seu turno signo, 
sendo suscetível de novas interpretações”. 
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Quadro 1: Elaborado pela autora com base nas categorias do conhecimento de Peirce (1997). 

 

 Essas categorias apresentadas apontam para a forma como o ser humano se 

situa no mundo. Enquanto ser de representação, o homem significa a partir de 

conhecimentos prévios. Assim, primeiro os objetos (o algo) surgem na mente com 

suas qualidades mais emergentes, depois há a busca em estabelecer uma relação de 

identificação, e por fim, uma interpretação do que se trata. Como afirma Santaella 

(1983), o homem conhece o mundo porque o representa e interpreta essa 

representação numa outra representação. E na visão de Peirce (1997), as realizações 

humanas acontecem no interior da mediação da linguagem. Todo ato de cognição se 

dá por outro processo cognitivo prévio, isso porque todo pensamento representa a 

interpretação de uma coisa pela outra. Este processo se dá pelo signo, ou seja, é um 

processo de representação. Contudo, vale atentar que o signo é um fenômeno que 

representa algo, mas não é o próprio “algo”, por exemplo: Quando falamos a palavra 

“casa” ou vemos o ícone casa (um desenho, por exemplo), estes não são a casa 

propriamente, mas sua representação. Neste sentido, de acordo com Santaella (1987, 

p. 77): 
Um signo pretende representar, em parte pelo menos, um objeto que 
é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, 
mesmo se o signo representar seu objeto falsamente. Mas dizer que 
ele representa seu objeto implica que ele afete uma mente, de tal 
modo que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é 
mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa 
imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa mediata é o 
objeto, pode ser chamada o interpretante. 

 

Assim, parece ficar claro que o signo representa algo, ou seja, ele só é signo 

se estiver no lugar daquilo que representa. Neste sentido, o signo é o mediador do 

processo. Ou seja, os signos estão presentes em todo processo de comunicação, 

resta aprender a interpretá-los. Para ilustrar estes entendimentos, inclusive, as etapas 

das categorias propostas por Peirce, Nicolau et. al. (2010, p. 4) apresentam um 

exemplo: 

Imagine que você vem por uma estrada e bem adiante algo 
chama sua atenção. Um borrão vermelho que se movimenta. Algo 
cuja qualidade inicial é ser vermelho e isso é tudo o que você capta 
dele em um primeiro momento. Ao se aproximar começa a visualizar 
que o vermelho se agita como um pano. Essa é a segunda 
característica que você consegue identificar: a relação do vermelho 
com um pano em movimento. Por fim, mais próximo do objeto, você 
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desvenda sua dúvida: alguém agita uma bandeira vermelha na beira 
da estrada compreendida imediatamente como sendo um aviso de que 
há perigo mais adiante. É desse modo que nos situamos no mundo 
em nossa volta: primeiro os objetos surgem em nossa mente como 
qualidades potenciais; segundo, procuramos uma relação de 
identificação e terceiro, nossa mente faz a interpretação do que se 
trata. Por isso a Semiótica se baseia numa tríade de classificações e 
inferências, ao demonstrar que existem os objetos no mundo, suas 
representações em forma de signos e nossa interpretação mental 
desses objetos.  

 

 Concluindo, para Peirce (1997), qualquer processo sígnico precisa da presença 

dos três elementos: signo, objeto e interpretante. O signo é a face mais perceptível, a 

parte que fica na Primeiridade. Já o objeto faz parte da Secundidade, é a parte 

existencial que se relaciona com o interprete em uma relação de semiose31. Por fim, 

o interpretante, que fica na Terceiridade, é o mediador do pensamento, promove a 

relação entre o signo apresentado e o objeto que ele representa, é o efeito do signo 

no intérprete. É em especial neste terceiro ponto que se instala o cerne da 

aproximação entre as teorias, uma vez que trata daquilo que motiva a ação, conforme 

colocado por Piaget (Apud Jesuíno, 2017, p.47): “transforma o comportamento em 

conduta, o instinto em intencionalidade”.   

 Em outras palavras, o agir humano não é aleatório, traz das relações sociais 

seu fundamento, é oriundo de uma construção individual e social. Para Moscovici 

(1988), compreender as RS é uma chave para compreender o que está por trás das 

mudanças sociais, entendendo que essas são originadas em uma relação que oscila 

entre o individual e o social, “não só porque as representações sociais estão no núcleo 

da memória coletiva, e das ligações que os homens forjam juntos, mas também 

porque elas são o pré-requisito para a ação em geral” (FÁVERO, 2005, p.20).  

Para Abric (1998, p. 27), “o que constitui o ponto de partida desta teoria é o 

abandono da distinção clássica – e em particular, fortemente desenvolvida pelas 

abordagens behavioristas – entre sujeito e objeto”. Neste sentido, a teoria serve de 

base para a compreensão de que a constituição, do individual e do social, se realiza 

de forma dinâmica e conjunta. O sujeito ativo se constrói ao mesmo tempo em que 

constrói com os outros o sentido de realidade.  

                                                
31 Semiose é o processo de apreensão e compreensão de um signo. A semiose acontece em um 
movimento espiralado, na medida que toda apreensão pode ser o início de um novo signo. 
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Alves-Mazzotti (2008, p.23) afirma que “as representações são teorias coletivas 

sobre o real”, sistemas que funcionam com sua própria lógica, que apresentam uma 

linguagem particular, que mediam as relações dos sujeitos e conduzem suas 

condutas. Contudo, não são instâncias intermediárias, “mas sim um processo que 

torna a percepção e o conceito, de certa forma, intercambiáveis, na medida em que 

se engendram mutuamente”. A autora ainda afirma que as representações são, então, 

guias para a ação dos sujeitos. Importante lembrar que nos estudos de 

representações sociais não há separação entre o universo interno e o externo do 

sujeito, pois este constrói e reconstrói suas concepções no grupo e nas trocas com o 

meio.  

No caso desta tese, foi possível perceber que cada cidade, por sua relação com 

a moda, principalmente de representação econômica, consolidou uma engrenagem 

diferente, o que orienta a relação dos sujeitos com o objeto de representação. Assim, 

as RS passam a ser o pré-requisito para a ação dos sujeitos em relação ao objeto de 

representação (o ser profissional na área da moda), ou seja, “as representações que 

adaptam nossas relações com a sociedade são, por sua vez, um componente da 

organização social” (FAVERO, 2005). 

A TRS pode ser identificada como uma forma amplamente sociológica da 

psicologia social. Ou seja, é o resultado da construção social, por grupos concretos, 

por meio da influência mútua entre seus membros na vida cotidiana. Nesta 

perspectiva, o saber do senso comum é transferido ao saber científico e um significado 

é atribuído àquilo que é desconhecido, para facilitar a familiarização do sujeito com o 

objeto por ele representado. É, como proposto por Abric (1987): 
Uma visão funcional do mundo que permite ao indivíduo ou grupo dar 
sentido a suas condutas e compreender a realidade através de seu 
próprio sistema de referência, logo adaptar-se e definir seu lugar nessa 
realidade. É ao mesmo tempo o produto e o processo de uma atividade 
mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real ao qual ele 
é confrontado e lhe atribui uma significação específica. (p. 64). 

 

Na sociedade em que vivemos estamos constantemente expostos a muitos 

assuntos e informações. Existe uma necessidade de posicionamento por parte do 

indivíduo, que é frequentemente convidado a se manifestar, dar suas opiniões, 

entender e interagir com o grupo que o cerca. Para Alves-Mazzotti (2008, p.19), por 

conta dessas interações, vários “universos consensuais” vão surgindo e possibilitando 

novas formas de ver o mundo: 
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Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito 
dos quais as novas representações vão sendo produzidas e 
comunicadas, passando a fazer parte desse universo não mais como 
simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do senso comum, 
construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do 
objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas. Essas “teorias” 
ajudam a forjar a identidade grupal e o sentimento de pertencimento do 
indivíduo ao grupo. 

 

Essa é a forma pela qual os indivíduos mostram pertencimento a “certos 

mundos”, daí o porquê de construir representações: para lidar com novos objetos no 

ambiente social, se relacionar com os outros, localizar-se física ou intelectualmente, 

identificar e resolver problemas que são normalmente apresentados. Para Jodelet 

(2001), é exatamente nesse ponto que se instala a relevância das representações 

sociais. Como as pessoas não são providas de automatismos, elas compartilham suas 

experiências com o mundo, concordando ou discordando, sempre buscando 

compreender o que as cerca.  As representações, então, auxiliam nestas construções 

de conhecimentos que vão guiar o indivíduo/grupo em sua tomada de decisão. 

 Moscovici (1961/2012) fala, ainda, sobre a complexidade da noção: “se a 

realidade das representações sociais é facilmente apreendida, o conceito não o é” 

(p.39). Menciona as razões para este entendimento: 
São muitas as razões para isso. Razões em grande parte históricas, por 
isso é preciso deixar aos historiadores a tarefa de descobri-las. As 
razões não históricas se reduzem a uma única: a posição “mista”, no 
cruzamento de uma série de conceitos sociológicos e de uma série de 
conceitos psicológicos. É nesse cruzamento que temos de nos situar. 
(2012, p.39) 
 

Nas palavras de Moscovici as representações são: 
entidades quase tangíveis; circulam, se cruzam e se cristalizam 
continuamente através da fala, do gesto, do encontro no universo 
cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos 
produzidos e consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas 
delas. Como sabemos, correspondem, por um lado, à substância 
simbólica que entra na elaboração, e, por outro lado, à prática que 
produz tal substância, como a ciência ou os mitos correspondem a 
uma prática científica ou mítica. (2012, p.39) 
 

Jodelet, (2001, p. 22), assim define representações sociais: 
Representação Social é uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente 
designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras do 
conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudos 
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tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à 
elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações 
sociais.  
 

Desta forma, tanto Jodelet quanto Moscovici chamam a atenção para o saber 

do senso comum, mais especificamente para a necessidade de se refletir sobre como 

se opera a transformação de um saber científico em saber do senso comum. Assim, 

segundo Jodelet, ao se estudar representações sociais, pode-se verificar que: 
(...) são sistemas de interpretação que regem nossa relação com o 
mundo e com os outros, orientam e organizam as condutas e as 
comunicações sociais. Da mesma forma elas intervêm em processos 
variados, tais como a difusão e assimilação dos conhecimentos, o 
desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades 
pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações 
sociais. (JODELET, 2001, p.22). 

  
Além dessas considerações, a autora enfatiza a função simbólica das 

representações sociais e o papel das interações entre grupos e indivíduos. A 

representação é uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto: “a 

representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) e de alguém 

(sujeito). As características do sujeito e do objeto nelas se manifestam” (JODELET, 

2001, p.27).  

Nesse sentido, vale destacar que a representação social tem por objetivo 

investigar o universo consensual, o conhecimento do senso comum que emerge de 

um determinado grupo. Sobre grupo, vale ressaltar que este corresponde ao coletivo 

que compartilha uma determinada realidade. Conforme Campos (2003), corresponde 

a uma coletividade que tem interpretação comum da realidade, ou seja, afina-se em 

suas crenças quanto ao objeto de representação. 

Para que se possa reconhecer a existência de um grupo, faz-se necessária a 

verificação da existência de algo em comum, alguma constituição simbólica na qual 

seus membros concordem internamente (CAMPOS, 2003). E também, por quais 

princípios tomam determinadas posições para manutenção do universo consensual. 

Sendo assim, conforme colocado Moscovici (1981) o que é dito ou feito tende a 

reconfirmar os significados. 

Para Chamon, Guareschi e Campos (2014, p. 11):       
Ainda que exista a apropriação/reconstrução individual das 
representações sociais, elas transbordam a vida mental do indivíduo 
isolado e formam uma realidade própria, compondo a identidade de 
um grupo social, orientando e justificando suas práticas sociais.  
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Portanto, identificar os comportamentos dos grupos, o que os assemelha e 

diferencia, é fator determinante no estudo das representações sociais, ajudando na 

assimilação do que compõe a identidade de um grupo social. Assim, nessa pesquisa 

é abordada a identidade do profissional da Moda por meio das representações de 

professores, alunos e empresários do setor. A respeito deste entendimento, Breakwel 

(1993, p.209) afirma que “as representações sociais têm um importante papel na 

formação de identidades sociais”, visto que essas identidades são construídas por 

uma combinação de opiniões, visões e valores a seu respeito. As identidades 

“influenciam a exposição, a aceitação e a utilização de representações sociais que 

podem influenciar no seu desenvolvimento” (ibidem).   

Ainda neste caminho, no qual o “comum” parece disponibilizar aos indivíduos 

os elementos necessários às identificações e diferenciações sociais, tais elementos 

podem ser compreendidos como um conjunto de imagens associadas ao grupo social 

ao qual o indivíduo se filia e ao qual se reconhece pertencente. A própria noção de si 

possibilita entender que existe a construção da própria identidade. Nesse sentido, 

“deriva do seu conhecimento da sua pertença a um grupo (ou grupos) social, 

juntamente com o significado emocional e de valor associado àquela pertença” 

(TAJFEL, 1983, p. 290). 

Nesse processo de se entender e se ver compreendido em categorias sociais, 

vão se formando as representações. Para Bonono et. al. (2008, p. 157), essa 

categorização social “decorre da capacidade cognitiva e valorativa que aplicamos ao 

apreender os elementos disponíveis nos diversos contextos, que elaboramos nossas 

representações acerca do outro e de nós mesmos”. Portanto, quando formamos 

representações a respeito da identidade de um grupo, estamos estabelecendo 

categorias para organizar nosso posicionamento em relação aos indivíduos que 

relacionamos a esses grupos. 

Para este estudo foram observados os enfoques dados por alguns estudiosos 

para a TRS. Tendo como ponto de partida a obra seminal de Moscovici, outros 

estudiosos desenvolveram enfoques específicos para a TRS. Aqui destaca-se a visão 

de Abric (1998), que desenvolveu a abordagem estrutural, que inclui a teoria do núcleo 

central. Com ela estuda as representações, relacionando seus elementos. O autor 

propõe o núcleo central e o sistema periférico para investigar o conteúdo da 

representação, observando a hierarquização entre os itens componentes dessa 

estrutura e apresentando as conexões entre eles.  
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Destaca-se, também, a contribuição de Doise (2002), que introduziu a 

abordagem posicional, também conhecida como societal. O autor se interessa por 

questões amplamente difundidas nas sociedades, como direitos humanos ou religião. 

Em seu método, identifica as ideias e ideologias existentes na sociedade e 

posteriormente investiga como os sujeitos se posicionam em relação a elas. Quanto 

a essa abordagem, Rateau et al. (2012, p.10) explicam que este modelo “designa um 

duplo papel para representações. Essas são definidas, primeiramente, como 

princípios que geram tomadas de posição, mas, também, são princípios para 

organizar diferenças individuais”. 

Outra abordagem, escolhida para esta pesquisa, é a processual, ou 

sociogenética.  Ela tem como representante principal Jodelet (1990), que segue de 

modo mais próximo o trabalho seminal de Moscovici. De acordo com Rateau et al 

(2012, p.8): "Sobre esta base teórica geral do processo de produção de 

representações sociais, desenvolveu-se um campo de pesquisa amplo”. Por priorizar 

os sentidos conduzidos nas comunicações que acontecem através da linguagem, 

focaliza as culturas de modo preponderante. Sua abordagem “enfoca o estudo dos 

sistemas de significados que expressam as relações que os indivíduos e grupos têm 

com seus ambientes”.   

Assim sendo, voltando a Moscovici (1961/2012), importante destacar que as 

RS são elaboradas a partir de dois processos formadores, a objetivação e a 

ancoragem. Sob esta perspectiva, o autor analisa o “pensamento natural” buscando 

elucidar a correspondência entre a situação social e o funcionamento do sistema 

cognitivo, indicando que a “ciência é modelada”: 
(...) indicaremos simplesmente como a ciência é modelada pelo 
conhecimento seletivo que um grupo tem de outro, para com as 
relações intersubjetivas que eles mantêm entre si. O mapa das 
ligações tecidas em torno da psicanálise revela uma extensão que 
atinge os domínios essenciais da vida social. (MOSCOVICI, 2012, 
p.204) 

 

Segundo Moscovici (1961/2012), o sujeito é capaz de transformar em objeto 

que é representável, atribuir palavras e significações às coisas. De modo geral, o 

processo de objetivação extrai conceitos e imagens para uni-los e reproduzi-los no 

mundo exterior para fazer novas coisas a partir do que já é conhecido. Em outras 

palavras, a objetivação concretiza o abstrato por meio de uma figura, passando de 

conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas. Na obra em que propõe a 
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abordagem das representações sociais, Moscovici (1961/2012) afirma que a 

objetivação mostra como os elementos representados de uma ciência se integram a 

uma determinada realidade social. 

Ainda com relação ao processo de objetivação, é importante destacar o núcleo 

figurativo. Segundo Sá (1996, p.6), o núcleo figurativo se constitui em uma 

“reorganização imagética de elementos cognitivos privilegiados”. 
Esses elementos, descontextualizados em relação à estrutura 
original do objeto representado e a suas condições conjunturais, 
gozam de autonomia na moldagem do conhecimento sobre tal 
objeto e tudo o que com ele possa ser relacionado. (ibidem) 
 

O outro processo formador das representações sociais é a ancoragem. 

Segundo Moscovici (1961/2012), o processo de ancoragem tem relação dialética com 

a objetivação na construção das representações, “transferindo” as ideias para o 

contexto familiar do indivíduo. Com base em conhecimentos anteriores, o sujeito 

classifica e nomeia o que lhe está sendo apresentado, elaborando conceitos para a 

familiarização de algo. A ancoragem permite associações que se relacionam com 

valores e práticas sociais. É a inserção orgânica de um conhecimento em um 

pensamento constituído. É a construção de pensamentos em torno de um objeto.  

A ancoragem vai, então, conectar o “algo estranho” aos dados já conhecidos, 

fazendo uma analogia, buscando semelhanças e efetuando uma classificação 

hierarquizada. Para Borges (2014, p. 42), esse processo ocorre quando um novo 

objeto é assimilado ao rol de conhecimentos já estabelecidos por um determinado 

grupo. Assim, a ancoragem se dá quando esse novo objeto “entra numa série de 

relacionamentos e articulações com outros objetos que já estão lá e dos quais ela 

empresta as propriedades e acrescenta as suas próprias”. Desta forma, esse 

processo garante a ligação entre a função cognitiva e a função social da 

representação social. E, por serem compartilhados pelo grupo, podem proporcionar 

estabilidade entre os membros deste grupo. 

Ainda em relação à objetivação e à ancoragem, Alves-Mazzotti (2008) afirma que 

a “análise desses processos representa a contribuição mais significativa e original do 

trabalho de Moscovici, uma vez que permite compreender como o funcionamento do 

sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva” 

(p.4). É este mecanismo que permite ao sujeito tornar familiar um objeto que pode 

estar distante ou mesmo ausente. Ou seja, na procura do “domínio” o sujeito torna 

familiar o desconhecido. E, neste processo, o objeto acaba por se tornar parecido com 
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os outros aos quais foi vinculado na busca da familiarização, apresentando 

características que foram acomodadas por experiências e valores do sujeito, que por 

sua vez são formadas no grupo de pertença. Portanto, é interessante perceber que a 

partir dos estudos das representações sociais é possível mostrar características 

compartilhadas por grupos sociais, aproximá-los ou distingui-los, em suma, defini-los. 

Para Alves-Mazzotti (2008, p.25) tornar o “estranho” familiar traz informações e 

valores antigos, já construídos, posições “pré-estabelecidas, utilizando mecanismos 

como a classificação, a categorização e a rotulação”. A autora ainda afirma que 

“classificar, comparar, rotular, supõem sempre um julgamento que revela algo da 

teoria que temos sobre o objeto classificado”, que será associado ao um grupo e às 

suas intenções.  

Campos (2017, p. 777) reforça a importância da ancoragem como processo 

dinâmico que ocorre nas relações sociais quando do “momento da elaboração e 

estabilização da RS” por permitir a “passagem de um conhecimento científico ao plano 

do conhecimento dito do senso comum”. Porém, chama a atenção para o fato de que 

a ancoragem não intervém apenas no “momento da elaboração e estabilização da 

RS”. Reforça o autor que a ancoragem é “um processo dinâmico e que ocorre em 

situações sociais cotidianas que solicitem um ajuste entre o conhecimento social (RS) 

e seu contexto” (Ibidem). 

Outra questão importante nas representações sociais, relacionada aos seus 

processos formadores, diz respeito à linguagem. Para Moscovici (1961/2012, p.212), 

a linguagem funciona como um mediador entre a ciência e a sua representação. Nela 

as significações vão constituir uma rede, “um sistema nocional científico” que opera 

como um glossário para interpretar acontecimentos e comportamentos.  Segundo 

suas próprias palavras, “o estudo da representação social de uma ciência 

compreende, além do conteúdo e dos princípios, a análise da penetração de sua 

linguagem”. Isso porque no processo de representação simbólica, a materialização do 

conhecimento se dá através da linguagem, “conhecer socialmente algo é falá-lo”.  

Assim, pode-se dizer que existe uma relação entre o nível de conhecimento de 

alguém sobre um assunto e a maneira como articula os termos que envolvem este 

assunto. Quanto mais um grupo conhece uma ciência, mais os termos atribuídos a ela 

se alongam. A precisão da informação tem no plano da linguagem consequências 

extensivas e não seletivas. Portanto, os termos dependem do grau de conhecimento 

do sujeito sobre o assunto. 
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Nesse âmbito, o entendimento dos processos de constituição das 

representações sociais sobre o que é ser profissional na área da Moda, de atores do 

ambiente acadêmico e empregadores do setor, pode ser feito através das 

composições dos diálogos, de modalidades de comunicação e da organização das 

cognições individuais que estes engendram, sem perder de vista o contexto social e 

cultural em que estão situados. O estudo destas construções pode indicar como este 

conhecimento foi construído e de que maneira o grupo estabeleceu seu entendimento 

sobre o objeto. 

Para Moscovici (1961/2012), a emergência das representações sociais se dá a 

partir de três fatores: a dispersão da informação referente ao objeto de representação; 

a focalização, forma com que o objeto é percebido pelo grupo; e a pressão à 

inferência, necessidade que “obriga” indivíduos do grupo a estarem prontos a 

responder sobre determinados objetos. Para o autor, estas condições refletem no 

funcionamento do sistema cognitivo do indivíduo, daí a importância para o 

pesquisador deste entendimento. 

Sobre este último ponto, pressão à inferência, a Moda como um objeto corrente, 

constantemente referenciado em várias camadas e círculos sociais, cria a 

necessidade de formação de opinião sobre o assunto, em especial no ambiente 

universitário, nos cursos de formação em Moda. Assim, segundo Moscovici 

(1961/2012), as relações sociais exigem do indivíduo (ou grupo) que seja capaz de se 

posicionar, de estar pronto a responder. Esta necessidade pressiona o indivíduo, 

favorecendo respostas dominantes mais recorrentes no grupo.  

Na medida em que as RS revelam uma visão funcional do mundo, construída por 

determinado grupo, as pesquisas que se voltam para a educação, com base nas 

representações sociais, têm condições compreender os sentidos que professores e 

alunos dão a diversos objetos que os cercam.  Para Madeira (2003, p. 126), a 

aplicação das representações sociais no campo da educação permite tomar objetos 

de pesquisa no dinamismo que os constitui e lhes dá forma. Segundo a autora: 
Desde a origem da teoria, este constructo delimita-se como a síntese 
possível e provisória pela qual o sentido social de um dado objeto é 
apropriado pelo sujeito na sua prática concreta. Assim, a teoria das 
representações sociais traz um novo olhar para a educação, pois 
consegue avaliar o objeto no meio dinâmico do sujeito e de suas 
relações com o mundo. 
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Alloufa e Madeira (1995, p. 15) ainda afirmam que essa possibilidade abre 

caminho para que a educação e suas questões sejam tratadas de forma dinâmica. 

Chamam a atenção para que se considere as relações que originam e sustentam tais 

questões, e também a análise para compreender a organização e as articulações que 

as determinam:  

 
(...) em cada homem, o processo de construção de representações 
sociais envolve, a igual título, o cognitivo, o inconsciente, o afetivo, o 
emocional. [...] Assim, a representação de um objeto é, tanto a síntese 
possível a um dado indivíduo, num determinado tempo e espaço, de 
um processo no qual ele, em sua totalidade, está envolvido, quanto 
leva as marcas da inserção deste mesmo indivíduo na totalidade 
social. Na perspectiva teórica deste texto, o homem não é um 
somatório de partes. É uma totalidade dinâmica, em contínua 
construção. 

 

No campo da Educação, é importante buscar o entendimento de como um objeto 

é percebido por seu grupo. Estas construções podem auxiliar no sucesso ou fracasso 

de um campo de conhecimento. Conforme menciona Alves-Mazzotti (2008, p.18) a 

respeito de pesquisas educacionais na área: 
(...) resultados apontam a necessidade de se ultrapassar o nível da 
constatação sobre o que se passa na cabeça dos indivíduos, para 
procurar compreender como e porque essas percepções, atribuições, 
atitudes e expectativas são construídas e mantidas, recorrendo aos 
sistemas de significação socialmente enraizados e partilhados que as 
orientam e justificam. A intenção propalada de propiciar mudanças 
através da educação exige que se compreendam os processos 
simbólicos que ocorrem na interação educativa, e esta não ocorre num 
vazio social. Em outras palavras, para que a pesquisa educacional 
possa ter maior impacto sobre a prática educativa ela precisa adotar 
“um olhar psicossocial”. 

 

No presente estudo, a investigação de representações sociais de “ser 

profissional na área de Moda” por docentes e alunos dos cursos de Moda e 

empresários do setor pode revelar construções e reconstruções relacionadas à 

identidade profissional que está sendo formada e, também, os reflexos na atuação 

profissional.  Permite verificar o modo como veem o profissional de sua área, suas 

expectativas em relação à atuação, o que consideram relevante em termos de 

formação, enfim, a imagem que fazem deste profissional. Esse entendimento pode 

auxiliar no fortalecimento da área, uma vez que compreender a identidade do grupo, 

e as possibilidades para construção do perfil profissional que se quer atingir, possibilita 

orientar melhores caminhos de constituição acadêmica deste perfil, consolidando a 
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formação acadêmica como um caminho relevante para o profissional que for atuar na 

área. 
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CAPÍTULO 4 – CAMINHO METODOLÓGICO E PESQUISA DE CAMPO 

 

  

4.1 A pesquisa de campo 

 

 A investigação foi fundamentada na Teoria das Representações Sociais, 

realizada com alunos e professores e empreendedores da área da moda e teve caráter 

qualitativo-quantitativo. Além disso foram feitas anotações em diário de campo e 

análise documental. 

 Inicialmente, foi aplicada a pesquisa qualitativa, uma vez que esta metodologia 

permitiu alcançar os passos para os objetivos propostos. O caminho para esta 

pesquisa foi considerado adequado para observar e analisar dados que envolvem 

relações psicossociais de grupos humanos. A pesquisa qualitativa favorece a 

compreensão do fenômeno dentro de seu contexto, uma vez que trabalha os dados 

buscando seus significados. Segundo Triviños (1987), o uso da descrição qualitativa 

procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, 

procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as 

consequências.  

 Ainda de acordo com esse autor, é desejável que a pesquisa qualitativa tenha 

como característica a busca por:  
(...) uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos 
que participarão no estudo. Porém, não é, em geral, a preocupação 
dela a quantificação da amostragem. E, ao invés da aleatoriedade, 
decide intencionalmente, considerando uma série de condições 
(sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do 
investigador, para o esclarecimento do assunto em foco; facilidade 
para se encontrar com as pessoas; tempo do indivíduo para as 
entrevistas, etc.). (TRIVIÑOS, 1987, p.132).   

 

Foram realizadas entrevistas semidirigidas individuais com um total setenta e 

cinco sujeitos entre alunos, professores e empresários/empregadores nas três 

cidades consideradas. A escolha da semiestruturação se deu pelo fato desta técnica 

permitir esquemas mais flexíveis, em torno dos quais giram perguntas e respostas, 

possibilitando questões suplementares, problemas não previstos que podem aflorar 

nas falas dos sujeitos. Este tipo de entrevista foi adequado pois permitiu captar como 

os sujeitos investigados constroem suas representações sociais sobre o “ser 
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profissional” na área da Moda. As entrevistas foram acompanhadas de um formulário 

para caracterização do perfil sociocultural dos entrevistados.  

Ainda como suporte metodológico para este estudo, como parte das 

entrevistas, foi utilizada a técnica de “indução de metáforas”.  Esta técnica teve por 

objetivo distanciar os sujeitos da pressão provocada pelo contexto normativo   das   

entrevistas, facilitando a liberação de questões que  normalmente  ficam “submersas” 

na racionalidade.  A metáfora faz parte da linguagem e ajuda na composição da 

realidade, colabora para a estruturação do conhecimento e da experiência (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002).  

Segundo Mazzotti (2002), as metáforas sintetizam e ordenam os significados, 

atuando como uma espécie de modelo que organiza o discurso, coordenando linhas 

de argumentação as quais determinam os atributos predicativos e a constituição de 

categorias. No contexto da Teoria das Representações Sociais, as metáforas atuam 

no processo de ancoragem e objetivação, orientando a construção de categorias que 

irão compor as representações sociais, sobretudo o seu núcleo figurativo.  

Com base nesta eficácia argumentativa, Mazzotti (1995) acredita ser indicada 

a identificação deliberada das metáforas nas investigações sobre representações 

sociais (MAZZOTTI, 1995 apud ANDRADE, 2007).  Foi, então, possível perceber, por 

meio da “indução de metáforas”, incompatibilidades existentes entre o que se diz e o 

que se pensa, também as inconsistências entre o elemento metafórico e seu 

significado. A questão indutora de metáforas foi especificamente – “Se o profissional 

da Moda fosse outra coisa, um bicho, por exemplo, que bicho seria? Por quê?”. Esta 

questão foi formulada com o objetivo de remeter os sujeitos ao universo de situações 

fictícias provocador de respostas pouco convencionais (MAZZOTTI, 2002).  O sujeito 

tinha que formalizar e justificar a relação entre o “objeto” metafórico escolhido e sua 

relação com o objeto pesquisado. 

Além da pesquisa qualitativa, foi aplicado um instrumento quantitativo. O 

objetivo foi complementar o entendimento, aumentando o espectro investigado, na 

busca de responder aos objetivos propostos assegurando, assim, a credibilidade da 

pesquisa. Para Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto 

no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Segundo Malhotra (2001, 

p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do 
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contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados 

e aplica alguma forma da análise estatística”.  

Neste trabalho, com base na análise das entrevistas feitas inicialmente, foi 

elaborado um questionário no google forms que foi distribuído em larga escala aos 

três grupos de sujeitos nos três campos da pesquisa (São Paulo, Rio de Janeiro e 

Nova York). Os sujeitos da pesquisa foram, novamente, os professores e alunos dos 

cursos de moda em Universidades das três grandes capitais citadas anteriormente, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque, além dos empresários do setor nas mesmas 

cidades. Foram respondidos um total de duzentos e dezoito questionários. 

 

4.2 O Campo 

 

O estudo foi realizado em três grandes capitais mundiais com o objetivo de 

investigar a representação do “ser profissional da moda”, contrastando os grupos em 

três campos diferentes: Rio de Janeiro, São Paulo e Nova Iorque. A ideia foi poder 

verificar se havia diferenças e semelhanças oriundas das localidades e da forma como 

se relacionam com o objeto de representação – “ser profissional” na área da moda. 

Vale ressaltar que a escolha foi decorrente de alguns critérios, entre eles a busca por 

universidades instaladas em grandes centros consumidores de produtos de moda. 

Buscou-se preferencialmente localidades que pudessem oferecer uma visão do 

profissional de moda em virtude de sua relevância para o desenvolvimento de trabalho 

nesta área. Acreditava-se que a relação da cidade com a área da moda poderia ser 

relevante para a construção das representações sociais em cada local. 

Das duas cidades no Brasil, São Paulo, além de ser considerada uma região 

mais favorecida socioeconomicamente do que o Rio de Janeiro, é no país uma cidade 

considerada grande polo produtor e forte polo atacadista e varejista de produtos de 

moda, por esta razão forte recrutadora de profissionais no setor. Além disso, foi em 

São Paulo que se instalaram os primeiros cursos superiores em moda no país. Então, 

parece oportuno abordar como se desenvolveram os cursos de moda frente às 

mudanças socioeconômicas acontecidas nos últimos 30 anos. 

Já quanto ao Rio de Janeiro, a escolha se deu por ser considerada a segunda 

cidade mais desenvolvida do país, detentora de grandes marcas de moda, que 

também recrutam mão de obra na área. Entretanto, um fator a ser considerado é a 
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atual conjuntura. Muitas alterações estão acontecendo no cenário da Moda na capital 

carioca: venda das principais marcas para grandes conglomerados, mudança de 

marcas para São Paulo, extinção dos principais eventos de moda, além de uma 

retração na oferta de cursos universitários na área.  

Com relação a Nova Iorque, a escolha se deu por ser considerada uma 

referência no cenário de consumo de moda, grande vetor comercial na área, 

influenciadora do setor no mundo inteiro, lugar de grande consumo, de onde saem 

grandes nomes da moda internacional, onde as universidades são muito estruturadas 

e estão oferecendo cada vez mais cursos tanto em graduação e pós-graduação 

quanto extensão, recebendo alunos de todas as partes do mundo. Nova York também 

inaugura o principal circuito de tendência de moda comercial (ready to wear), em nível 

mundial. Acreditava-se ser relevante poder contrastar estes universos. A ideia foi 

verificar aproximações e diferenças nas representações sociais dos grupos em função 

da realidade de cada campo.    

 

 

4.3 Os Sujeitos 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram professores e alunos dos cursos de 

moda (design de moda) das universidades nas cidades pesquisadas, além dos 

empresários/empregadores nas mesmas cidades. Com relação aos alunos o critério 

era estar matriculado no curso e não houve restrição quanto ao período cursado. Com 

relação aos professores, o relevante era ser professor atuante no curso de moda. 

Quanto aos empresários/empregadores, o critério foi que trabalhassem em empresa 

de moda, podiam ser donos ou empregados, mas deveriam contratar profissionais 

considerados por eles aptos a trabalhar com empresa do ramo moda.  

O contato inicial com as universidades nas cidades brasileiras não foi bem-

sucedido. Apesar de não se negarem a dar entrevistas nos contatos iniciais, não 

marcavam as entrevistas, demoravam e desmarcavam com frequência. No Rio de 

Janeiro foi necessário recorrer a técnica bola de neve32 . Depois do primeiro professor, 

                                                
32 O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, que 
utiliza cadeias de referência. Ou seja, a partir desse tipo específico de amostragem não é possível 
determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil para estudar 
determinados grupos difíceis de serem acessados (VINUTO, 2014, p.203) 
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um ia indicando outro. O mesmo foi feito com os alunos e com os empresários também 

do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, como havia um pré-agendamento, as 

entrevistas ficaram mais concentradas, tendo sido um pouco mais fácil concluir, 

embora tenha havido uma limitação de tempo, o que não possibilitou chegar ao 

mesmo número de entrevistados que no Rio de Janeiro. Já em Nova York os sujeitos 

receberam muito bem a pesquisa. No primeiro contato com a reitoria das 

universidades houve uma indicação para alguns professores com publicação 

específica na área de educação de moda e sociologia da moda, o que facilitou muito 

o processo. Os professores fizeram a indicação de outros professores e alunos e, com 

o pré-agendamento, as entrevistas puderam ser realizadas também sem dificuldade. 

Contudo, mais uma vez, por questão de tempo e disponibilidade de agenda de 

viagens, não foi possível chegar ao mesmo número de entrevistados que na primeira 

cidade. 

Na coleta de dados qualitativa, através de entrevistas semiestruturadas, foram 

entrevistados 10 alunos no Rio de Janeiro e 10 em São Paulo. Em Nova York foram 

entrevistados seis alunos individualmente e 12 alunos em grupo, durante a 

apresentação do trabalho da pesquisadora a convite de uma professora da 

universidade. Com relação aos professores, foram entrevistados 10 no Rio de Janeiro, 

oito em São Paulo e sete em Nova York. Já os empresários/empregadores, foram 10 

no Rio de Janeiro, sete em São Paulo e seis em Nova York. 

 

 4.3.1 Alunos 

 

Dos alunos participantes no Rio de Janeiro, três são de graduação tecnológica e 

sete de bacharelado, todos da modalidade presencial. Entre os entrevistados, dois 

eram rapazes, com 23 e 26 anos, o restante eram moças com idades entre 21 e 29 

anos. Oito trabalham, a maioria em lojas de shopping (seis deles), dois estão fazendo 

estágios remunerados em marcas de moda e dois estão procurando emprego.  

Em São Paulo, todos eram de bacharelado, em modalidade presencial. Apenas 

um rapaz de 28 anos e nove moças entre 21 e 31 anos. Na ocasião, quatro 

trabalhavam em empresas de moda da família e dois em empresas também da moda, 

mas como funcionários. As outras quatro alunas não trabalhavam, apenas estudavam. 
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Em Nova York, todas eram alunas do undergraduate33, em programas de 

bachelor’s degree, em modalidade presencial. Apesar de ter visto muitos rapazes nas 

universidades, as entrevistas só foram feitas com moças, com idade entre 23 e 26 

anos. Os rapazes agendados desmarcaram e não houve tempo hábil para remarcação 

durante as visitas. Em termos de trabalho, a maioria estuda em tempo integral, 

fazendo pequenos trabalhos na universidade. Contudo, todas já haviam estagiado em 

empresas, em trabalhos pontuais por período determinado. Já com relação à 

“conversa”, estavam presentes 12 alunos. Neste ato não foi passado o questionário 

de caracterização de perfil, uma vez que não era permitido pela universidade. Mas foi 

possível conversar com eles e perceber que dos 12 alunos, apenas um era homem, 

um indiano de 38 anos que estava em Nova York com a família para fazer o curso de 

moda. Das onze mulheres, as idades variavam entre 22 e 30 anos e uma de 41 anos. 

Nenhuma das alunas era de Nova York, uma era do México, uma grega, e as restantes 

de outras cidades do Estados Unidos. As escolas de moda de Nova York, além de 

estarem muito bem avaliadas no ranking das escolas do mundo, têm uma relação 

estreita com a indústria da moda, o que favorece a colocação dos egressos. Além, é 

claro, de ser Nova York o principal centro de moda comercial do mundo. 

 

 4.3.2 Professores 

 

Com relação aos professores participantes no Rio de Janeiro, dois foram homens 

e oito mulheres, destes apenas dois (um homem e uma mulher) tinham formação em 

design de moda. Entre os demais, uma professora formada em design gráfico, uma 

em belas artes, duas em comunicação, um administrador e três pedagogas. Já com 

relação à pós-graduação, sete são mestres e três doutores. Todos trabalham somente 

com docência.  

Em São Paulo participaram das entrevistas oito professores, um homem e sete 

mulheres. Em termos de formação, uma professora com formação em design de 

moda, inclusive mestrado na área, feito em Portugal. Entre as demais formações, 

engenharia têxtil (uma professora), design gráfico, arquitetura, belas artes, 

comunicação (duas professoras) e administração. Quatro professores mestres e 

                                                
33 Undergraduate degree é o equivalente no Brasil à graduação, similar aos cursos de bacharelado e 
licenciaturas. Podem ter duração de três a sete anos.  
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quatro doutores. Dos oito professores, apenas dois se dedicam exclusivamente à 

docência, todos os outros atuam na sua área de formação, no mercado da moda e 

indústria de forma geral. 

Participaram da entrevista em Nova York sete professores, cinco mulheres e dois 

homens. Dos sete professores, apenas uma não tinha formação em design de moda, 

era uma professora formada em administração, com mestrado e doutorado em 

finanças, mas sempre atuou na indústria da moda. Entre os outros professores, duas 

com mestrado em moda e, dos quatro restantes, três doutorados em sociologia, com 

ênfase em moda e um doutorando em educação com olhar para formação de moda. 

Com relação à atuação de mercado, apenas dois tinham atuação de mercado em 

paralelo, além da docência, em ambos os casos atuação específica no mercado de 

moda. Entretanto, todos já haviam atuado no mercado da moda. 
 

 4.3.3 Empresários 
 

Participaram da entrevista empresários ou empregadores do ramo da moda. Vale 

ressaltar que para este grupo de sujeitos, o critério de participação era que o 

entrevistado tivesse relação direta com a contratação do futuro profissional. Em muitos 

casos os sujeitos eram empreendedores da área da moda. No Rio de Janeiro, foram 

10 entrevistados, quatro homens e seis mulheres. Todas as mulheres tinham 

formação superior, sendo uma delas em design de moda. Dos homens, apenas um 

tinha formação superior, sendo esta formação também em design de moda. 

Na cidade de São Paulo todos os entrevistados foram mulheres (seis), todas com 

formação superior e duas em design de moda. Na maior parte dos casos, elas não 

eram as donas da empresa, mas faziam a contratação do profissional da moda, 

quando necessário. Em um dos casos, a empresa, uma importadora de tecidos, 

empregava mais de 30 designers, entre gráficos e de moda. A frente da empresa uma 

empresária formada em comunicação e seu marido, formado em engenharia. Das 

entrevistadas, duas estavam cursando pós-graduação na área da moda. 

 Em Nova York, todos os entrevistados também foram mulheres, formadas em 

design de moda ou cursos relacionados como fashion business ou technical Design. 

No total de seis entrevistadas, nenhuma delas era dona da empresa, mas todas 

contratavam profissionais da moda quando necessário, além de serem também 



109 
 

profissionais da moda. Das participantes da entrevista, duas estavam cursando pós-

graduação e duas já tinham pós-graduação, nas mesmas áreas de formação inicial. 

 

4.4 Instrumentos  

  

Para chegar ao objetivo da pesquisa uma variedade de instrumentos foi utilizada. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 163) “As pesquisas qualitativas 

são caracteristicamente multimetodológicas”, estes instrumentos serão apresentados 

a seguir: 

 

  

4.4.1 – Visitas às Escolas e encontro com entrevistados  
  

A maioria dos encontros para coleta de dados aconteceram nos campi das 

universidades e faculdades onde alunos e professores estudam e trabalham. Desta 

maneira, os encontros para entrevistas serviram também como um momento para se 

perceber a estrutura oferecida pelas escolas para a formação em moda. Ao se 

observar salas de aula, laboratórios específicos e materiais disponíveis é possível 

perceber a relevância do curso, e por consequência da área da moda, naquela região. 

Para os encontros com empresários, em sua maioria, aconteciam fora do local 

de trabalho, ou em encontro e reuniões de grupos de trabalho e fóruns de moda. 

Apenas em dois dos casos, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, o encontro 

se deu na sede da empresa. 

 

 

4.4.2 - Observação Descrita em Diário de Campo   

  

Para uma maior precisão nos dados observados na pesquisa, adotou-se um 

diário de campo com algumas anotações sobre a realidade observada. Este 

instrumento permite que aspectos importantes para a pesquisa não caiam no 

esquecimento após o percurso da investigação. Além das anotações, foram coletados 

folders e outros materiais das instituições pesquisadas. O objetivo era manter registros 
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de fácil consulta para os casos de dúvida e necessidade de recordar determinadas 

circunstâncias vivenciadas. 

 

4.5. Análise dos dados 

 

Com o objetivo de melhor entender o material obtido, buscou-se uma técnica de 

análise que pudesse traduzir de modo particular as representações que alunos e 

professores e empresários/empregadores teriam sobre o objeto de representação 

desta tese que é “ser profissional da área da moda”, o que inclui suas experiências, 

crenças e valores pessoais. A análise de conteúdo temática aparece como a mais 

indicada nestes casos. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto 

de técnicas de apreciação das comunicações, onde as negociações sociais se dão 

por meio das interações comunicacionais. Pode-se citar como exemplo a linguagem. 

 Com a análise de conteúdo, pode-se chegar às unidades temáticas por meio 

de uma contagem dos significados apresentados pelos sujeitos da pesquisa.  Bardin 

(2011) apresenta nesta técnica três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados com inferência e interpretação.  

 A primeira etapa, da pré-análise, se iniciou a partir da leitura “livre” do material. 

O objetivo desta fase é identificar os conteúdos e as temáticas que merecem 

consideração no contexto da pesquisa. Essa leitura foi se tornando precisa e, a partir 

dos objetivos da pesquisa, foi possível intensificar o olhar ao que deveria ser analisado 

em detalhes.  

Na segunda fase, da exploração do material, este foi separado em necessário e 

não necessário para o objeto de estudo, esboçando-se alguns temas-chave. Nesta 

fase, os resultados foram codificados e organizados com a finalidade de gerar as 

interpretações finais. A terceira fase consistiu na interpretação dos resultados, que 

contribuiu para as conclusões.  

Procurou-se seguir um mesmo tipo de observação e análise dos dados coletados 

nos diferentes grupos observados. As categorizações funcionam como classes 

diferentes que são unidas com o objetivo de agrupar, sob algum título, informações 

organizadas com características comuns. Sendo assim, as categorias foram 

estabelecidas de acordo com expressões e palavras que eram significativas e de certa 

regularidade nas entrevistas. E foram agrupadas no que se denominou de “temas-

chave”. Importante ressaltar que, embora a técnica de análise tenha se inspirado na 



111 
 

obra de Bardin (2011), o procedimento realizado não seguiu estritamente as 

orientações da autora. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS: buscando o modelo figurativo das 

representações sociais de alunos, professores e empresários/empregadores 
sobre o “ser profissional da área da moda”. 
 

 Como dito no Capitulo 4, esta pesquisa teve como instrumentos de coleta de 

dados entrevistas semiestruturadas acompanhadas de formulário de caracterização 

de perfil dos sujeitos, anotações realizadas em diário de campo e um questionário no 

formato Google distribuído em larga escala. O material oriundo das entrevistas foi 

analisado e teve como ponto de partida as seguintes unidades temáticas, ou temas-

chave: “moda e formação superior” e “moda e atuação profissional”. Para esses temas 

foram inferidas categorias e subcategorias observadas nos discursos dos sujeitos. 

Para cada tema foram atribuídas categorias e subcategorias, identificando-se o 

número de vezes que foram mencionadas e os exemplos que as retratavam.  

Como parte das entrevistas semiestruturadas, foi também utilizada a técnica de 

“indução de metáforas” (“Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, 

um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que?”) como um instrumento 

que pudesse ampliar o entendimento que os grupos têm sobre o objeto em questão. 

A ideia foi não pressionar o entrevistado, mas proporcionar um afastamento do 

contexto para deixar emergir entendimentos não só racionais. A utilização das 

metáforas pode auxiliar na compreensão do significado abstrato de um determinado 

conceito/objeto. Desta forma é possível se aproximar das formas de pensamento que 

buscam o conceito objetivado, auxiliando em tornar o estranho em familiar. O objetivo 

foi poder se aproximar mais da linguagem usada para exprimir os entendimentos dos 

sujeitos, observando as “palavras situadas” socialmente e culturalmente e, assim, 

chegar a um núcleo figurativo que favorecesse a investigação das RS que os sujeitos 

pesquisados têm a respeito do objeto “ser profissional” da área da moda. Como dito 

por Moscovici (2012, p. 77) “as palavras não apenas representam coisas, mas as 

criam e as investem com suas próprias características”.  

A seguir será apresentada a análise e os resultados dos três grupos de 

entrevistados: alunos, professores e empresários/empregadores em cada uma das 

cidades. O objetivo desta etapa é apresentar o desenho construído até a proposta de 

um modelo figurativo das RS deste estudo. Desta maneira, para cada grupo foi feita a 

análise temática e a análise das metáforas, considerando-se o contexto de cada 

cidade. Esses resultados permitiram a proposição de modelos figurativos da 
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representação social que cada grupo elabora acerca do objeto “ser profissional na 

área da moda”. Posteriormente estes resultados serão contrastados entre os grupos 

e as situações de convergência e divergência apresentadas. 

 

 

5.1. Rio de Janeiro – Alunos 
 

a) Análise temática 

 

O primeiro tema-chave observado nas entrevistas foi “Moda e Formação 

Superior” – para o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a 

frequência em que apareceram. Esta categoria traz a dimensão acadêmica na visão 

do entrevistado.  

 A Tabela 2 expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Formação Complementar”; “Predisposição”; “Influência de amigos”, “familiares”, 

“negócios”.); “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do Profissional da 

Moda” (“Expectativa maior que a Realidade”; “Realidades iguais às Expectativas”; 

“Realidade maior que a Expectativa”); “Impressões Sobre a Certificação no Ensino 

Superior (Diploma) Para a Atuação Profissional” (“Relevante, mas não é 

indispensável”; “Torna o profissional bem preparado”; “Condição para atuar na área 

da moda”); Características  do que vem a “ser profissional” da Moda (“Estiloso”; 

“Múltiplo”). 
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Tabela 2: Tema: “Moda e Formação Superior” – Alunos do Rio de Janeiro 

CATEGORI
A SUBCATEGORIA F RELATOS 

D
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Formação 
complementar 1 

(...) fiz publicidade primeiro, aí me formei, e agora 
tô fazendo moda, porque eu queria unir as duas 
coisas, eu gosto de trabalhar em revista, 
produção e coisas assim. (ARJ_3)34 

Predisposição 6 

Eu me identifico e gosto muito da área, da 
criação, da área de modelagem, da inovação da 
moda, tanto de tecidos, novas formas de 
modelagem (...) desde pequena eu sempre 
desenhei, tanto que fiz um desenho do vestido do 
meu aniversário, o primeiro projeto que saiu do 
papel, foi a partir disso (...). (ARJ_2) 

Influência de amigos, 
familiares, negócios. 3 

(...) eu customizava muito, eu gostava de mexer 
nas minhas roupas, e aí uma vez o meu 
namorado falou: porque você não tenta fazer 
moda? Aí eu falei: vou tentar. (ARJ_1) 
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Expectativa > 
Realidade 4 

No início, o primeiro período, eu gostei muito, 
tinha mais disciplina boa, depois eu acho que o 
cursos se perdeu. Os professores também, eu 
acho que não sabem muito do que estão falando, 
parece que sabem menos que os alunos, 
principalmente em costura e modelagem, ficam 
só lendo slide (ARJ_8) 

 
 

Expectativa = 
Realidade 

 

4 

Eu vejo que é isso mesmo que eu quero seguir, 
e eu vi que a moda não abrange só roupa, 
abrange outras coisas também, e eu tô gostando 
muito. (ARJ_5) 

Realidade > 
Expectativa 2 

(...) Então, na verdade eu achava bem fútil, né? 
Roupas, revistas, aí eu achava que era só isso, 
tanto que eu nem estava animada, mas aí eu 
comecei a ver que era muito além disso. Tem 
história da arte, metodologia de projeto, eu vi que 
era muito mais o interior da pessoa, o individual, 
pra transformar na roupa que ela quer usar, não 
sei explicar, tipo forma de expressão, aí eu 
comecei a ver dali que era uma coisa mais 
profunda. (ARJ_1) 
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Relevante, mas não é 
indispensável 

 
2 

Eu acho que qualquer diploma é importante, mas 
hoje em dia, eu acho que o diploma é só mais um 
papel (...) eu acho que o que vai te fazer ser um 
bom profissional são os cursos que você vai fazer 
depois do diploma (...) com o diploma você 
consegue ter uma entrada(ARJ_3) 

                                                
34 ARJ – Alunos do Rio de Janeiro 
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Irrelevante 1 

Não, eu acho que o diploma é só um papel 
assinado, porque se você tiver só o diploma, e 
não souber nada, não adianta nada você ter o 
diploma. É o caso do médico, não adianta nada 
ele ter o diploma e não saber qual é o remédio 
que ele vai te passar. (ARJ_6) 

Torna o profissional  
bem preparado 5 

Ao meu ver precisa de diploma sim. Eu acho que 
a minha cabeça vai estar mais aberta a coisas 
que talvez lá na frente eu possa sentir falta disso, 
pra eu melhorar, trabalhar melhor. (ARJ_5) 

Condição para atuar  
na área da moda 2 

Eu acho que tem que ter sim, você ter um 
diploma significa que você está preparado, você 
não tendo diploma, eu acho que você aprende 
fazendo, com o tempo, mas não quero isso para 
mim. (ARJ_4) 
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M
O

D
A Múltiplo 7 

Eu achava que moda era só ligada à roupa, e eu 
vejo que tem muito mais que isso, tem toda a 
parte de projeto pra você construir tudo, tem 
todas as etapas que vem antes da roupa, e era 
isso que eu não sabia. O profissional tem que 
saber muita coisa. (ARJ_2) 

Estiloso. 3 Ser estiloso, ter bom gosto, mostrar que entende 
deste mundo. (ARJ_10) 

 

Na primeira categoria, a “predisposição”, que alguns chamam “vocação”, é a 

principal razão para que os alunos procurem pelo curso de moda. A ideia de que a 

moda esteve presente “desde sempre” na vida destas pessoas é uma constante. Em 

uma primeira aproximação, já é interessante perceber que o que denota para o 

entrevistado esta inclinação é o apreço pelo vestuário e pelo estilo de vestir, 

sinalizando a visão de roupa como um sinônimo para moda. Inclusive nos relatos, por 

várias vezes os sujeitos se referiam à moda, quando na verdade, parece que estavam 

falando do vestir ou da roupa. 
O cara que não gosta de roupa, não pode atuar na área da moda, ele 
tem que gostar de moda (...) ARJ_4 
 
Sempre gostei de moda, de pensar no que vestir, desde pequena 
desenhava roupinhas para fazer para minhas bonecas (...) SRJ_6 
 

Na análise dos dados chama a atenção, também, o “estiloso”, como uma 

característica que leva a moda de volta para o momento do grande estilista, aquele 

que, como colocado no Capítulo 1, estava relacionado com a alta-costura. Este olhar 

retoma a moda dos sonhos, do mundo glamouroso, o que para os sujeitos do Rio de 

Janeiro ainda é um dos principais atrativos dos cursos e pode ser a razão pela qual 
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as instituições mantenham a palavra “moda” em seus cursos, mesmo que só ofereçam 

curso de design de vestuário. Conforme relatos: 
“Eu tinha um interesse pela área, mesmo que ainda de uma forma 
"romântica" no modo como eu a enxergava, sonhando com as roupas 
de alta-costura. Fazia desenhos de moda e gostava de fazê-los 
baseados em aspectos que os tornassem não apenas um desenho, 
mas um personagem cheio de significado. Foi essa mistura que me 
levou escolher o curso, algo muito mais ligado a um sonho”. (ARJ_7) 
 
“O curso era um desejo antigo, sempre gostei muito de moda, a ideia 
de glamour era fascinante demais para não se apaixonar”. (ARJ_8) 
 

Ao observar os relatos, é possível inferir que os sujeitos associam o 

entendimento de moda ao vestir e à roupa, pois estes são termos mais familiares e 

concretos, permitindo a construção do significado, o que pode confortá-los. Assim, 

conforme Campos (2017, p.780) 
os termos são simples, tornar conhecido próximo ou compreensível 
aquilo que está de início fora da nossa capacidade de conhecer e 
compreender de imediato. Sem compreensão, sem atribuição de 
significado inteligível para o nosso sistema sócio cognitivo, seria 
impossível dominar o objeto, o evento ou a situação. Impossível lidar 
com esse real.  

 

Finalizando a análise deste grupo de sujeitos, na Tabela 3, o segundo tema-

chave observado nas entrevistas foi “Moda e Atuação Profissional” – para o qual, no 

caso dos alunos, têm-se as categorias: “relação do curso e mercado de trabalho” e 

“experiência de trabalho na área da moda”. A primeira categoria surgiu na questão 

sobre o que tem de bom e ruim no curso de moda frequentado pelo aluno. Neste 

momento, as subcategorias inferidas foram: “pouca prática”; “escassez de estágios”; 

“estágios ajudam a perceber a prática”. Na sequência, com a categoria “experiência 

de trabalho na área da moda” surgem as subcategorias: “não tem experiência”; “não 

percebe a experiência” e “tem experiência”. 

 
  

Tabela 3: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Alunos 

CATEGORI
A SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Pouca Prática 

2 
Os laboratórios são bons, mas não tem uma 
máquina para cada um se todos vierem não dá 
para praticar, não me sinto preparada para o 
trabalho. (ARJ_2) 



117 
 

Escassez de 
Estágios 6 

Estou quase no final do curso e não tive a 
oportunidade de fazer nenhum estágio, acho que a 
universidade podia ajudar nisso. (ARJ_10) 

Estágios ajudam a 
perceber a prática  2 

 (...) minha experiência de estágio tem sido muito 
importante, me ajuda a olhar os assuntos 
acadêmicos na prática, inclusive os problemas 
(risos) (ARJ_7) 

E
X

PE
R

IÊ
N

C
IA

 D
E 

TR
A

B
AL

H
O

  
N

A
 Á

R
E

A
 D

A 
M

O
D

A 

Não tem experiência 
 3 Eu nunca trabalhei ou fiz estágio. (ARJ_10) 

Não percebe a 
experiência 2 

Nunca tive experiência, mas trabalho de 
vendedora, isso conta? Eu não acho que a venda 
de loja seja uma experiência com moda, não crio 
nada. (ARJ_4) 

Tem Experiência 5 
Eu já trabalhava de costureira, então conheço bem, 
mas acho que a faculdade é fraca nisso, com estas 
aulas ninguém vai conseguir fazer nada na 
empresa (ERJ_9) 

 

Nesse último tema, foi possível perceber que os alunos, de forma geral, sentem 

a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, denotando a pouca oportunidade, 

inclusive de empregos futuros. Também a “falta de prática” pode fazer com que os 

alunos fiquem inseguros quanto a sua futura atuação. O mais interessante, contudo, 

é perceber que a prática que os alunos querem e acreditam fazer a diferença diz 

respeito à modelagem e costura, habilidades que não são, ou não deveriam ser, as 

principais em um designer de moda, inclusive não são as principais referências no 

escopo da formação proposto pelo MEC; nem da Diretriz (anexo) para o bacharelado 

ou do Catálogo Nacional de Cursos (Capítulo 2). 

O instrumento quantitativo utilizado nesta pesquisa, questionário em larga escala 

do google forms, corrobora com este entendimento de que os alunos do Rio de Janeiro 

percebem as disciplinas de modelagem e costura como as mais importantes no curso 

de moda (Gráfico 1), uma vez que são estas quase uma unanimidade na resposta à 

questão: “Considerando a formação superior em moda, ou design de moda, quais 

áreas de conhecimento ou disciplinas não podem faltar na formação deste 

profissional? Marque as cinco mais relevantes”.  
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 Esse gráfico, que isola os respondentes alunos no Rio de Janeiro (18 

respondentes), traz a informação que das cinco disciplinas mais relevantes, na opinião 

destes sujeitos, três dizem respeito ao processo de confecção do vestuário na 

indústria, reforçando a visão anterior de que há uma associação com a roupa quando 

da construção da RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Alunos Rio de Janeiro - Gráfico 1 – Alunos Rio de Janeiro. Fonte: Google Forms 
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Ainda corroborando com as subcategorias que surgiram nas entrevistas 

semiestruturadas, na pergunta “Quais conhecimentos um profissional que trabalhe, ou 

queira trabalhar, com a área da moda, você considera indispensáveis? (Marque as 

cinco mais importantes)”, novamente modelagem e costura têm destaque sobre as 

outras. (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Alunos Rio de Janeiro – Conhecimentos indispensáveis para o profissional. Fonte: Google Forms 

 

 
 

 Ainda na análise dos dados dos alunos do Rio de Janeiro, chama a atenção a 

escolha da disciplina História da Moda (referência ao gráfico 1) como a terceira entre 

as disciplinas que não podem faltar na formação do futuro profissional da moda. 

Dentre as possibilidades apresentadas aos respondentes, a ligação entre disciplinas 

práticas como modelagem e costura e a disciplina de história da moda, teórica, parece 

estranho, mas passa a fazer sentido quando se entende, a partir dos relatos, que a 

História da Moda dá ao aluno a ideia de “densidade”, de “peso”, do estudo que justifica 

o fato de ser um curso superior. Quando perguntados na entrevista semiestruturada 

quais as três disciplinas são mais relevantes na formação, dos dez alunos, todos 

indicaram História da Moda como uma das três mais relevantes:  
Eu viajava nesta aula, achava super legal conhecer tudo (...) também 
é faculdade, né? Precisa saber destas coisas. (ARJ_1) 
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Acho importante saber a história, como surgiu, eu acho legal. (ARJ_4) 
 
Acho que é cultura, né? Importante saber onde começou. (ARJ_5) 
 

Contudo, apesar de reconhecerem a história da moda como uma disciplina 

importante, não conseguem relacionar os ensinamentos da disciplina e a aplicação na 

atuação do designer de moda: 
Ah, não sei dizer exatamente, acho importante, pois dá base, mas não 
sei como ligar com a criação. (ARJ_4) 
 
Eu não sei dizer, não me vem nada a não ser que é muito importante 
saber o passado na hora da criação. (ARJ_5) 

 

 

b) Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, o Quadro 1 

expõe as metáforas expressas por todos os alunos do Rio de Janeiro para responder 

à questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, 

um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra também os significados 

dados pelos sujeitos, na íntegra.  

 

Quadro 2: Indução de Metáforas – Alunos 

Alunos Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 
 

Uma Flor 
ARJ_1 

Difícil hein, não sei, acho que seria um animal, né? Um urso, não sei 
responder isso não, eu tô nervosa, não tô conseguindo relacionar um animal 
com a moda...hum... seria uma flor, porque ela vai se abrindo e você vai 
vendo como é lindo, vai se transformando numa coisa linda. Pelo o que a 
gente vê das pessoas que trabalham nesse meio.  

Um lobo 
ARJ_2 

(...) porque ele é um líder que cuida da alcateia, aquela pessoa que lidera e 
toma conta de tudo, tem que ter alguém ali supervisionando. 

Um Camaleão 
ARJ_3 
 

(...) porque ele consegue se adaptar facilmente.  

Uma Leoa 
ARJ_4 

(...) porque ela tem que proteger o que é dela, se você está na moda e não 
protege o seu você não entra na carreira, proteger e afirmar sempre o que 
você quer, porque se você não proteger vem outro e pega. É como se a leoa 
fosse o designer de moda e o emprego os filhotinhos (risos). 
 

Uma Flor 
ARJ_5 

Pode ser qualquer coisa? Hummmm....deixa ver... seria uma flor, as pétalas 
as possibilidades de trabalho, sei lá, faz sentido? (risos) 

 
Um pássaro 
ARJ_6 

(...) porque o pássaro é livre, e o profissional da moda também, pode atuar 
em várias áreas. 
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Não associou 
ARJ_7 

(não quis oferecer a metáfora, mas deu a seguinte resposta) 
Eu não consigo relacionar com nada. Eu acredito que o profissional da moda 
deve dominar o conhecimento de moda, desde o vestuário até os processos 
pra você divulgar uma marca, vender um serviço. 

Um camaleão 
ARJ_8 
 

Precisa saber se adaptar às mudanças porque é tudo muito dinâmico, as 
empresas são diferentes e os públicos também, ou você muda ou não se 
encaixa. 

Um Camaleão 
ARJ_9 

Se o profissional de moda fosse um animal, ele seria um camaleão, sempre 
em constante mudança e se adaptando a cada lugar para se proteger, essa 
adaptação ligo ao fato de você entender seus públicos e saber que tem que 
trabalhar de formas diferentes com cada um deles. 

Um Camaleão 
ARJ_10 

Sempre em constate mudança. 

 

Com relação à resposta dos entrevistados frente à questão proposta, 

inicialmente, há sempre um estranhamento, risos e desconfortos em ter que fazer a 

relação do objeto pesquisado com outra coisa. Em todas as entrevistas, sem exceção, 

as pessoas parecem não entender de imediato, precisando de mais explicação na 

busca de uma familiarização com a questão, como se precisassem de mais tempo 

para pensar. Inclusive, na maior parte das entrevistas, o tempo de reflexão para esta 

resposta foi maior do que para as outras:  
Difícil hein, não sei, acho que seria um animal, né? Um urso, não sei 
responder isso não, eu tô nervosa, não tô conseguindo relacionar um 
animal com a moda...hum... (ARJ_1) 
 
Pode ser qualquer coisa? Hummmm....deixa ver... seria (ARJ_5) 

 

Em relação ao significado das metáforas é possível perceber que, entre 10 

respostas, sete fazem referência ao profissional múltiplo, que se adapta aos tempos 

e necessidades. Mesmo quando a aluna não respondeu à questão (ARJ_7), ela fala 

da necessidade de “muito conhecimento” para estar nesta área, “Eu acredito que o 

profissional da moda deve dominar o conhecimento de moda, desde o vestuário até 

os processos pra você divulgar uma marca, vender um serviço”. Quatro alunos falam 

especificamente de “camaleão”, atribuindo o caráter de adaptabilidade e mudança. É 

possível neste ponto que o fato de se tratar de um profissional que lida com a moda, 

os entendimentos de mudança, peculiares da moda, sejam influenciadores desta 

construção. As outras metáforas, flor (duas), pássaro (uma) e lobo (uma), falam em 

multiplicidade, visão geral e liberdade de atuação em várias áreas. 

 Essas reflexões permitem perceber os significados que vão sendo construídos 

no processo de comunicação, no qual situações sociais e sistema cognitivo vão sendo 
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articulados e evidenciando o esquema que organiza os pensamentos, apontando para 

entendimentos que orientam a construção da imagem que os sujeitos fazem do objeto. 

É através das palavras, de seus significados para os sujeitos e a forma que definem 

seus entendimentos, que se pode sinalizar as representações que têm acerca do 

objeto. Isto porque, como proposto por Moscovici (2012, p.212), a linguagem funciona 

como um mediador entre a ciência e a sua representação, as significações vão 

constituir “um sistema nocional científico” que opera como um glossário para 

interpretar acontecimentos e comportamentos.  No processo de representação 

simbólica, a materialização do conhecimento se dá através da linguagem, “conhecer 

socialmente algo é falá-lo” (ibidem). Assim, quando se viram diante da “[...] 

necessidade de atribuição de significados ao novo objeto, acomodando-o ao 

pensamento já constituído [...]” (LIMA et. al., 2014, p. 9), os entendimentos de moda 

podem emergir na figura metafórica do cameleão, pois é este um bicho que muda para 

se adaptar.  

 Outra questão importante que pode estar na representação dos alunos do Rio 

de Janeiro é a propria visão do que seria a atução dele futuramente neste mercado. 

Como há pouco estágio, pouca relação de trabalho, o que fica para estes sujeitos é o 

trabalho do ateliê, que remonta ao estilista do inicio do século XX, dos grandes 

costureiros, daí a visão do glamour presente em alguns relatos. 

  

 

5.2. Rio de Janeiro – Professores 

 

a) Análise temática 

 

Assim como nos alunos, para professores os temas-chaves seguiram pelo 

mesmo caminho: “Moda e Formação Superior” e “Moda e Atuação profissional” para 

o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a frequência em 

que apareceram. A primeira categoria traz a dimensão acadêmica e a segunda a 

dimensão mercadológica, na visão do entrevistado.  

 A Tabela 4 expressa as seguintes categorias para “Moda e Formação 

Superior”, com suas subcategorias: “Relação com a área da Moda” 

(“Transversalidade”; “Pertencimento”; “Não Pertencimento”); “Impressões Gerais 

Sobre o Curso e a Formação do Profissional da Moda” (“Positiva”; “Negativa”; “Nem 
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Positiva, nem Negativa”); “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional” (“Relevante, mas não é indispensável”; “Torna 

o profissional bem preparado”; “Condição para atuar na área da moda”); 

Características  do que vem a “ser profissional” da Moda (“Estiloso”; “Múltiplo”). 

 

Tabela 4: Tema: “Moda e Formação Superior” – Professores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 

R
EL

AÇ
ÃO

 C
O

M
 A

 Á
R

E
A 

D
A 

M
O

D
A  

Transversalidade 

3 

(...)Meu primeiro contato foi com a indumentária, na época 
da faculdade de belas artes por mais que eu fizesse 
escultura, a gente sempre acabava trabalhando ou no 
carnaval, ou no teatro, eu trabalhei muito tempo com essa 
parte de figurino e adereços de carnaval, a gente acabava 
fazendo parte de um grande ateliê. (PRJ35_5) 

Pertencimento 1 
Sempre tive relação com a moda, minha paixão. Fiz outros 
cursos, até me formei em Direito antes, mais por conta de 
família, eu mesmo queria a moda. (...) (PRJ_1) 

Não 
Pertencimento 6 

(...) Não tenho nenhuma relação com a área da moda, 
nunca atuei profissionalmente, apesar de gostar muito, 
mas só como consumidora mesmo. (ARJ_8) 

IM
PR

ES
SÕ

ES
 G

ER
AI

S 
SO

BR
E 

O
 C

U
R

SO
 E

 A
 

FO
R

M
AÇ

ÃO
 D

O
 P

R
O

FI
SS

IO
N

A
L 

D
A 

M
O

D
A 

Positiva 4 

É um curso muito rico, fácil de trabalhar com criatividade, 
os alunos gostam muito, mas as minhas disciplinas têm 
cálculo, tem formação de preço e os alunos costumam 
odiar. Mas é um curso com muitas possibilidades se quiser 
aproveitar (PRJ_9) 

 
Negativa 

 
4 

Eu tenho algumas críticas, acho que alguns cursos 
engessam o aluno. A visão de vestuário então é muito 
limitadora, e só feminino. Devia ampliar as possibilidades, 
até porque o campo da moda está mudando em termos de 
posicionamento, no que é pra homem e o que é pra mulher, 
tá ficando meio misturado. (PRJ_5) 

Nem positiva, 
nem negativa 2 

Acho razoável, mas tem que tirar um pouco do glamour, 
porque todo mundo já entra se achando estilista, eu acho 
que tirar isso um pouco e mostrar que é muito mais 
transpiração do que inspiração, muito mais trabalho bruto, 
do que essa coisa de ter uma ideia genial. A estrutura 
curricular é boa (...) (PRJ_7) 

                                                
35 PRJ – Professores Rio Janeiro 
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Importante, mas 

não é 
indispensável 

 

3 

Olha só, diploma no Brasil é um negócio que as pessoas 
contam muito... você hoje em dia precisa do canudo para 
tudo, mas na verdade, na minha cabeça se você comprou 
um diploma assistindo uma aula de qualquer jeito e 
empurrando com a barriga, o mercado não te absorve (...). 
O diploma é importante, mas se você não tiver a base ... 
não adianta. Entendeu? (PRJ_3) 

Torna o 
profissional 

bem preparado 
5 

Eu acho que é importante sim, não só pelo papel, mas 
porque você amplia esses horizontes desse profissional e 
dar credibilidade a ele no mercado, não dá mais no mundo 
que a gente vive, perspectivas que a gente tem de 
conhecimento, não tem mais como esse profissional ficar 
restrito a fazer sem uma formação maior, então esse 
diploma é uma formação que ele precisa fazer. (PRJ_6) 

Condição para 
atuar na área da 

moda 
2 

Eu acho que é seletivo né, se eu fosse contratar uma 
pessoa para trabalhar pra mim eu já eliminaria quem não 
tem, (...) eu daria preferência a pessoa que tem diploma, 
eu vejo que o mercado tende a ser prático e eliminar a 
galera que não tá dentro dos padrões, pelo menos de um 
pré-requisito básico (...). (PRJ_4) 

C
AR

AC
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

D
O

 
Q
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E 

VE
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 “S
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PR
O
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O

N
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” D
A

 
M

O
D

A 

Múltiplo 6 
´(...) é multifacetado, no sentido de entender como é que 
ela pode se ramificar, a não ficar cego e seguir apenas um 
caminho, ele tem essa competência, essa visão ampla, de 
saber das diversas atuações (...) (ARJ_4) 

Estiloso 4 
primeiro pra ser um profissional da moda você tem que ter 
uma identidade visual, é a primeira coisa, você sabe 
quando a pessoa é um profissional da moda, ele tem um 
estilo diferenciado de ser (...) (PRJ_1) 

 

 

A Tabela 4 mostra que com relação às subcategorias apresentadas, professores, 

ao contrário dos alunos não se percebem como “pertencentes” à área da moda. A 

chegada à docência é sempre por vias de indicação, o que não denota a mesma 

afeição da “predisposição” que estava na fala dos alunos.  
(...) Não sou originalmente da moda, eu trabalho para área de design, 
recebi o convite para dar aula de desenho no curso e vim. (ARJ_3) 
 
Não tenho formação, nem estudei moda, participei de alguns projetos 
feitos pelo SEBRAE para Semana de Moda, de forma bem pontual, 
mas foi só. (PRJ_6) 

 
Esse perfil “estrangeiro” pode, inclusive, não permitir que o professor pense o 

campo de forma mais plural, dificultando sua contribuição para o crescimento da área. 

No total dos 10 professores pesquisados, como informado no Capítulo 4, apenas dois 

tinham formação em Design de Moda; o restante, uma professora formada em Design 

Gráfico, uma em Belas Artes, duas em Comunicação, um administrador e três 
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pedagogas. Esta formação pouco relacionada com a área pode influenciar na tímida 

expressividade acadêmica do campo da moda, especialmente no Rio de Janeiro. Com 

relação à pós-graduação, sete são mestres e três doutores, porém nenhuma destas 

formações com estudos em áreas relacionadas com a moda, o que pode fazer com 

que tenham mais dificuldade de problematizar a área no sentido de contribuírem com 

artigos e trabalhos científicos de forma constante. É importante, nesta análise, atentar 

para o fato de que a docência universitária exige a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Outra questão curiosa é que apenas dois professores têm ou já tiveram 

experiência de atuação profissional na área da moda. Mesmo assim, na atualidade 

são docentes em tempo integral. Apenas uma ainda tem uma relação esporádica com 

a atuação de mercado. 
Eu comecei estudando publicidade, me formei em publicidade, mas 
logo vi a moda como uma brecha de mercado na área de publicidade. 
Então, eu comecei no mercado publicitário, tentando desenhar 
logotipos para as marcas, trabalhar com eventos de moda e tive a 
chance de entrar pro curso de moda como professora, embora faça 
pouco por questões de tempo, ainda continuo atuando no mercado 
fazendo logo e artes para marcas de moda. (PRJ_4)  

  

Este relato é interessante, pois em 2014, durante minha pesquisa de mestrado, 

no Rio de Janeiro os professores já relatavam a formação em áreas diversas, mas 

tinham atuação como profissionais da área, o que justificava o convite para docência 

no curso, uma vez que é desejável que os profissionais também tenham experiência 

de trabalho na área, favorecendo a aproximação com a indústria da moda, como 

acontece na maior parte dos cursos de moda pelo mundo. Esta vertente de 2014 

caminhava para confirmar outras pesquisas que mostravam que os cursos de moda 

são compostos por profissionais atuantes no setor e por professores de diversos 

campos de conhecimento, formando, assim, uma equipe multidisciplinar, porém 

desordenada, o que poderia prejudicar uma orientação mais acadêmica para o curso.  

Ou seja, o que oferece a pluralidade traz também a falta de foco no 

desenvolvimento acadêmico do setor (PENTEADO, 2007). Nesta pesquisa, a falta de 

conexão dos professores do Rio de Janeiro com o mercado da moda (falta de 

formação acadêmica ou mesmo profissional) traz uma nova preocupação que é o fato 

de poderem não compreender do que se trata este universo que é a formação em 
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moda, ficando a impressão de que moda poderia ser uma área sem necessidade de 

formação. 
Foi até uma surpresa, sou de outra área como falei, e pensava...curso 
de moda, precisa fazer curso? (risos) (PRJ_3) 

  

Finalizando este tema, “Moda e Formação Superior”, chama a atenção a 

quantidade de relatos de professores (4 contra 6 de “múltiplo”) que definem o 

profissional da moda como alguém “estiloso”, que saiba se vestir e que tenha que ter 

preocupação com a aparência, reforçando a relação da moda com o vestir. O fato de 

os professores, em sua maioria, não serem da área da moda pode ser o indicativo 

desta percepção, retornando à associação clássica de moda como roupa ou vestir.  

 Vale aqui ressaltar que a palavra “estiloso” é diferente do sentido de 

“profissional do estilo”, que algumas vezes aparece nos relatos. O “estiloso” é a 

pessoa que tem um estilo marcante, que chama a atenção de alguma forma, pelo 

vestir ou comportamento, por ser elegante, diferente ou, muitas vezes, até estranho. 

Já o “profissional do estilo”, no caso da moda, é conhecedor das características e 

recursos que evidenciam ou expressam imageticamente uma personalidade, 

pensamentos ou sentimentos compondo a imagem que alguém quer expressar.  

 
    

Tabela 5: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Professores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 

R
E
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Ç
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O
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O
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Prepara Bem 

2 
O curso é bem estruturado, nota 5 no MEC, só não vai 
quem não quer. Agora então que foi refeito o currículo 
(...) (PRJ_3) 

Prepara 
Parcialmente 7 (...) só em parte, só para vestuário e feminino, resto não. 

(PRJ_5) 

Não Prepara  1 

Eu acho que é impossível “preparar” (gesto de aspas 
com a mão). O mundo do trabalho é muito mais 
complicado que se pode aprender em qualquer lugar, 
mas o curso de moda é multidisciplinar, então, dá ideia 
do que pode ser visto na prática, mas ainda é pouco, eu 
acho. (PRJ_1) 

 

 Para este tema, “Moda e Atuação Profissional”, foi possível perceber que os 

professores, de forma geral, acreditam que o curso prepara bem ou parcialmente para 

a profissão, contudo, percebem que a inclinação para a parte vestuário, e, sobretudo, 

vestuário feminino é um limitador. Ou seja, enquanto alunos configuram que estudar 
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moda está diretamente ligado a estudar vestuário, professores percebem que as 

possibilidades são muito maiores, mesmo não tendo atuado na área. Além disso, os 

professores já percebem a necessidade de articulação da moda com as questões de 

sustentabilidade, além da necessidade de um olhar mais plural.  
Em parte, sim, mas ainda falta visão de sustentabilidade, ecodesign e 
coisas assim, aquela visão de vestuário feminino já deu. (PRJ_7) 
 
uma visão holística, interdisciplinar, que saiba aliar teoria e prática que 
tenha previsão de mercado de trabalho que cada vez mais exige que 
esse um profissional multidisciplinar, que não só esteja preocupado 
com o fazer, ou só com o pensar, mas que saiba unir todos esses 
olhares. (PRJ_8) 

 

 O que chama atenção no caso dos professores do Rio de Janeiro é que o 

mesmo grupo que percebe a moda como uma área de maior abrangência para além 

do vestuário, também aponta para um profissional “estiloso”, e relaciona a moda com 

as questões de vestir ao falar especificamente do profissional. Além dos relatos, no 

questionário de larga escala, para professores do Rio de Janeiro (20 respondentes), 

modelagem está entre as disciplinas imprescindíveis para a formação do “profissional 

da moda”, logo depois de História da Moda.  

 

 

Gráfico 3: Professores Rio de Janeiro – Disciplinas mais relevantes no curso. Fonte: Google Forms 
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Ou seja, parece haver um conflito de entendimento por parte destes sujeitos no 

Rio de Janeiro. A ideia de um saber multidisciplinar está muito relacionada com a visão 

do estilo de vestir, o que volta a restringir a área da moda. As inferências para esta 

dispersão podem estar no fato de que estes professores não são da área da moda, 

nem de formação nem de atuação. Assim, ao refletir sobre o assunto por serem 

pressionados pelo momento, se veem “obrigados” a dar uma resposta. E, neste 

momento, em que os professores são pressionados, surgem aquelas respostas mais 

esperadas dentro do contexto da moda, que podem externar ancoragens do objeto. 

Segundo Moscovici (1961/2012, p. 211):  
O processo de ancoragem é um processo de elaboração desse 
mediador verbal sem o qual não poderia se manter nem se 
desenvolver. O estudo da representação social de uma ciência 
compreende, além do conteúdo e dos princípios, a análise da 
penetração de sua linguagem. 
 

Então, ao serem pressionados a responder, os professores evidenciam 

conhecimentos sobre a moda que estão na construção do entendimento sobre a 

moda, como visto no Capitulo 1, e que estarão presentes quando da objetivação na 

aproximação com o objeto de representação social, o “ser profissional na área da 

moda”. Ainda de acordo com Moscovici (1961/2012, p.228) 
a pressão a inferência influencia o desenvolvimento das operações 
intelectuais (...) na vida corrente, as circunstâncias e as relações 
sociais exigem do indivíduo ou grupo que seja capaz de se posicionar, 
de estar pronto para responder. O processo cognitivo é afetado e o 
campo intelectual é unificado prematuramente. 

 
O mais comum é que falem de acordo com a “coesão social” (MOSCOVICI, 

1961/2012, p.228). De forma geral, há um entendimento comum que “gostar de moda” 

tem relação com o “gostar de se vestir”. Desta forma, o profissional da moda, nesta 

linha de raciocínio, gosta de se vestir e marcar por seu estilo, daí pode ser considerado 

um “estiloso”. Obviamente, esta não é uma relação de causa e consequência 

verdadeira, principalmente porque moda e estilo fazem parte de categorias diferentes 

e não deveriam ser utilizadas como sinônimos ou palavras de mesmo valor semântico: 

Moda, para constar, denota mudança; enquanto estilo denota conformidade, 

permanência. Ao associar o profissional da moda ao estiloso, os professores do Rio 

de Janeiro, possivelmente, estão lançando mão de um vocabulário naturalizado no 
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contexto da moda, mas com o qual não tem uma relação para além de um 

conhecimento do senso comum. 

 

 

 

b) Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, o Quadro 3 

expõe as metáforas expressas por todos os professores respondentes no Rio de 

Janeiro. Novamente, a questão apresentada foi “Se profissional da moda pudesse ser 

outra coisa, um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”.  

 
 

Quadro 3: Indução de Metáforas – Professores 

Professores Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 
 

Um Leão 
PRJ_1 

porque é o que a gente faz na moda, mata um leão por dia, vive numa 
selva.  

Um Gachorro 
PRJ_2 

(risos) dá para misturar? A esperteza e a independência do gato e a 
elegância e inteligência de algumas raças de cachorro, se bem que 
tem gatos muito elegantes também..., mas é isso.  

Um Cristal 
PRJ_3 
 

por refletir, a moda reflete... isso é semiótica, você olha uma pessoa, 
é óbvio que nesse caso aí a gente tem a loira burra, mas a moda é o 
primeiro contato visual, então, você reflete para o outro o que você 
pretende mostrar através da roupa (...). 

Uma Flor 
PRJ_4 

por causa das pétalas, que seriam as facetas, as pétalas 
representariam as diversas possibilidades de atuação no mercado de 
trabalho. 

Uma Águia 
PRJ_5 

porque ele tem que estar disposto a voar, a planar, às vezes só 
observar, ele tá ali analisando, qual é a necessidade, aonde ele vai 
focar, dentre as várias opções, pra tentar chegar no objetivo.  

Uma Águia 
PRJ_6 

porque tem uma visão do alto, por ter muitos conhecimentos não dá 
pra olhar rasteiro, tem que olhar de cima para conseguir abranger 
mais.  

Uma Aranha 
PRJ_7 

por essa coisa de tecer a própria teia, de trabalhar uma trama, de ligar 
pontos, de se vestir de preto, uma cor sofisticada, que é sempre linda, 
além das tendências, das coisas que passam (...)  

Um Leão 
PRJ_8 
 

porque ele pode tá ali guerreando e ao mesmo tempo tá ali ajudando 
outras pessoas, e diferentes visões porque as pessoas têm muita 
essa visão que a moda está só dentro da estética, da arte, da criação 
e não, a moda está aliada à comportamento, a cultura e pode estar 
sim aliada em outras áreas, então por isso que eu vejo um leão, 
dominando toda essa situação.  
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Um Ipê 
PRJ_9 

que durante a primavera floresce e muda totalmente o ambiente, de 
uma árvore verdinha passa a ser um ipê amarelo e mudando muda o 
ambiente.  

Um Camaleão 
PRJ_10 

Porque se adapta aos ambientes, o profissional tem que se adaptar 
às necessidades de cada empresa, da própria moda, do 
consumidor...enfim, tem que saber a hora de mudar. 

 

 

 O Quadro 3 traz todas as metáforas expressas pelos sujeitos. Novamente, 

buscou-se encontrar algum elemento que pudesse condensar o significado atribuído 

pelo grupo ao objeto de representação. Embora, como explicitado acima, muitos 

relatos (4) tenham referenciado o “estiloso”, no conjunto desse material o que parece 

mais forte também é a ideia de Múltiplo, adaptável aos contextos que serão oferecidos 

no exercício de sua profissão.  

 

 

5.3. Rio de Janeiro – Empresários/Empregadores 
 

Para finalizar a análise de dados dos sujeitos do Rio de Janeiro, assim como no 

caso dos sujeitos anteriores, o estudo buscou por temas-chaves. Entretanto, no caso 

dos empresários/empregadores o tema-chave que emergiu foi “Moda e Formação 

Superior”, para o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a 

frequência em que apareceram. O tema “Moda e Atuação Profissional” não apareceu 

nos relatos de empresários/empregadores, do mesmo modo como surgiu no caso de 

professores e alunos.  

 Na Tabela 6 destacam-se as seguintes categorias para “Moda e Formação 

Superior”, com as subcategorias: “Relação do Profissional com a Área da Moda” 

(“Predisposição”; “Negócio de Família”; “Inesperado/Necessidade”); “Impressões 

Gerais Sobre o Curso e a Formação do Profissional da Moda” (“Positiva”; “Negativa”; 

“Nem Positiva, nem Negativa”); “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional” (“Importante, mas não é indispensável”; “Torna 

o profissional bem preparado”; “Condição para atuar na área da moda”); 

“Características  do que vem a “ser profissional” da Moda (“Múltiplo”). 
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a) Análise temática 

Tabela 6: Tema: “Moda e Formação Superior” – Empresários 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 

R
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Predisposição 
2 

Eu sempre gostei de moda, daí comecei com a 
moda na época que não tinham escolas, (...) 
(ERJ36_3)  

Negócio de família 5 
Minha família sempre teve confecção, sempre, 
desde que eu existo. Então, foi natural, desde 
pequeno eu estava lá. Depois abri a minha marca. 
(ERJ_10) 

Inesperada/Necessidade 4 
Foi muito inesperado, eu diria, minha família 
estava em crise, meu pai doente, minha mãe tinha 
abandonado os negócios (...) (ERJ_4) 
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Negativa 7 

ainda existe uma deficiência muito grande na 
gestão de produto, geralmente o que você 
encontra nas empresas são pessoas que vieram 
de outros áreas e não dá área de moda, então o 
que eu acho que acontece, o ensino de moda no 
Brasil, ele ainda tá muito voltado pra formar 
estilista, ele ainda não está voltado para formar as 
inúmeras competências que o mercado e a 
indústria precisam, então, você tem que “Catar” 
essa pessoa em outros mercados, o que é ruim. 
(ERJ_3) 

Neutra 3 
São bons, muito criativos, tem também muita 
vontade de fazer de aprender, as experiências 
foram boas, mas são crus e não temos tempo para 
ensinar. (ERJ_6) 
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Importante, mas não é 

indispensável 

5 
Acho que é valido, mas o que conta é a 
responsabilidade com a empresa que ele vai atuar, 
com o que está combinado em fazer, o resto ajuda, 
mas... (ERJ_10) 

Torna o profissional 

bem preparado 
4 

Faz, faz diferença porque quem passa pela 
faculdade tem mais conhecimento de coisas que 
atuais, que não sabemos. (ERJ_6) 

                                                
36 ERJ – Empresário/Empregador do Rio de Janeiro 
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Condição para atuar 

na área da moda 
1 

Pra mim agora é, porque eu acho que ele vindo da 
escola, pra mim é uma garantia que ele teve essa 
formação, de que ele tem esse entendimento, e de 
que ele é um profissional mais consciente do que 
ele está fazendo. (ERJ_3) 
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Múltiplo 10 

ele precisa ser dotado de paixão, porque não é 
uma carreira fácil. Tem de ser visionário, tem que 
ir além, mostrar muitos conhecimentos. Tem que 
ter agilidade, ser atento, buscar novos materiais, 
novas estratégias, formas de fazer, e tocar o outro, 
porque se ele não for sensível, e não se deixar 
moldar, não se enquadra. Tem que saber um 
pouco de tudo. (ERJ4) 

 

 Na primeira categoria, “Relação do Profissional com a Área da Moda”, ao 

contrário dos sujeitos anteriores, a “predisposição” só aparece com dois relatos. Isto 

pode se dar porque, para estes sujeitos, a moda não tem a mesma visão romântica e 

estilizada do setor. Na maior parte das vezes, a relação com a moda é algo concreto, 

de negócio palpável, “(...) nasci no meio da confecção de minha família, minha mãe 

que dirigia, agora sou eu. A diferença que na época dela nós fabricávamos, agora 

tenho que comprar, fabricar é impossível neste país” (ERJ_8). 

 Com relação às “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do 

Profissional da Moda”, a maioria não vê de forma positiva, pois não acredita que esta 

formação possa estar direcionada para uma atuação no “real” mercado da moda  
“(...) Acho que moda, os cursos estão mais ligados à arte, belas artes, 
e acho que deveria ter uma parte muito forte mais ligada à 
administração de empresas e engenharia de produção. A gente acaba 
contratando quem tenha mais conhecimento de empresa, os de moda 
são para empresas maiores que podem ter gente no estilo, aqui tem 
que saber mais coisas”. (ERJ_2).  

 

Os empresários também acreditam que este profissional é muito “cru”, o que 

demandaria investimento de tempo por parte da empresa: “eles não sabem o que é 

um negócio. E aqui não há tempo para ensinar” (ERJ_8).  

Para a categoria “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional”, a importância da formação superior, na 

condição de um diploma, só aparece em um relato. Embora todos vejam a formação 

como um diferencial, que pode enriquecer o profissional, melhorando sua formação, 
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não consideram que a formação superior seja uma condição para atuação na área da 

moda.  
Eu acho que é importante a questão da educação, formal, ainda mais 
nesta área que muda constantemente, mas eu acho que assim como 
todas as áreas hoje em dia diante das oportunidades de emprego o 
diploma não é tão valorizado, eu acho que cada vez a gente tem que 
ter mais que diploma. (ERJ_1) 

  

Finalizando a análise temática para os empresários/empregadores do Rio de 

Janeiro, a categoria “Características do que vem a “ser profissional” da Moda, 

(“Múltiplo”) surge como a única subcategoria no relato destes sujeitos. Para eles, o 

profissional da moda “tem que ser capaz de atuar em várias áreas (...)” (ERJ_1), “(...) 

é um multifacetado, sabe de tudo, gosta de pesquisar de encontrar soluções (...)” 

(ERJ5), além de “ter que ser pessoa fácil de lidar, sem estrelismo, poder fazer de tudo, 

“jogar nas 11” (...)” (ERJ_10). 

 

 

b) Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, como nos 

outros casos, a Quadro 4 expõe as metáforas expressas por todos os 

empresários/empregadores para à questão “Se profissional da moda pudesse ser 

outra coisa, um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”.  

 

 
Quadro 4: Indução de Metáforas – Empresário 

Empresários Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, 
um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Um Camaleão 

ERJ_1 

porque eu acho que ele tem capacidade de se adaptar, principalmente 
por ele ter essa formação, essa capacidade de atuar em várias áreas, 
a gente tem essa facilidade de se adaptar em vários ambientes, várias 
circunstâncias, o mercado de uma forma geral. 

Um Cristal 

ERJ_2 

porque tem um elemento ai de intuição, de uma coisa meio mística, 
criativa que é inexplicável, você tem que refletir muito bem o que está 
para fora, e trazer isso pra dentro, e raízes, fincado ali na pedra, saber 
aonde está pisando, estrutura.  

Um Golfinho 

ERJ_3 

 

nem sei porque (risos) porque tem uma alegria na realização criativa, 
e tem o mergulho para você ver o que tem lá embaixo, o que não está 
só na superfície, então eu acho que é aquele golfinho que vai, 
mergulha, volta, respira e comemora aquela experiência criativa.  
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Uma Antena 

ERJ_4 

ou um catalizador, que capta o que está ao redor e transforma em 
algo renovado ou devolve de uma forma diferente. 

Uma Caixa de 

Ferramentas 

ERJ_5 

com tudo dentro para poder resolver as possíveis dificuldades que 
possam surgir no caminho. 

Uma Águia 

ERJ_6 

Uma águia para ter uma visão do todo, um olhar do alto. 

Uma Águia 

ERJ_7 

Águia, pois voa alto, tem visão de longo alcance com isso projeta 
golpes certeiros. 

Um Camaleão 

ERJ_8 

porque o profissional da moda precisa mudar de acordo com a 
necessidade. 

Um Pavão 

ERJ_9 

Porque precisa se destacar, mostrar o que tem. 

Um Bombril 

ERJ_10 

Saber que deve ter mil e uma utilidades. 

 

 A indução de metáfora reforça os relatos da necessidade de o profissional da 

moda ser versátil, ter múltiplos conhecimentos e, assim, a possibilidade de atuar em 

muitos setores nesta indústria tão multidisciplinar, culminando na metáfora da “Caixa 

de Ferramentas” e do “Bombril”, além da já muitas vezes referenciada metáfora do 

“Camaleão”. Entretanto, no caso dos empresários/empregadores, destacam-se 

também as metáforas que trazem a ideia de criatividade, mas associada à inovação, 

à ideia de oferecer um novo olhar, como no caso do “Cristal”, do “Golfinho” e da 

“Antena”. Ao fazer estas associações, os sujeitos deixam transparecer a carência que 

o setor tem por profissionais que possam conduzir esta indústria por novos caminhos, 

uma forma de propor soluções para as questões mais desafiadoras que estas 

empresas vêm enfrentando. 

 

 

5.4. Modelo Figurativo da Representação Social de “Ser profissional da Moda”: 
os três grupos do Rio de Janeiro – uma Hipótese Interpretativa 

 

O texto a seguir busca propor uma Hipótese Interpretativa para construção de 

um modelo figurativo da Representação Social para os sujeitos da Cidade do Rio de 

Janeiro, requerendo, inicialmente, uma análise por sujeito. Ao final, pretende-se 
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evidenciar que o contexto pode dar as pistas para os processos de objetivação e 

ancoragem presentes na formação das RS destes sujeitos.  

O conjunto do material analisado das entrevistas, associado às observações 

anotadas em diário de campo, permitiu observar que alunos de instituições de ensino 

superior, dos cursos de design de moda na cidade do Rio de Janeiro, veem o 

profissional da moda como “Múltiplo”. Por ser múltiplo, este profissional acaba 

podendo se adaptar com mais facilidade aos vários cenários que se apresentam. 

Apesar da diversidade de informações, oriundas das categorias e do quadro de 

metáforas, a análise dos relatos possibilitou uma condensação de significados que 

levou ao entendimento de que, para os alunos entrevistados, o profissional da moda 

precisa ter muitos conhecimentos. Com este tipo de característica poderá se adaptar 

aos desafios que o trabalho vai lhe conferir. 

Ao concretizar o objeto “ser profissional na área da moda” é possível perceber o 

processo de objetivação.  O profissional da moda é “múltiplo” porque “tem que saber 

muita coisa” para “atuar em várias áreas”, “dominar o conhecimento de moda” e poder 

“tomar conta de tudo”, pois ou ele faz isso “ou não se encaixa”. Desta forma, ao ser 

“múltiplo”, ele tem mais condições de se adaptar aos desafios que lhe forem 

propostos. Além disso, por ser a própria moda algo volátil e inconstante, é 

compreensível que ao construir a RS do que vem a “ser o profissional da moda” os 

sujeitos tomem características já construídas socialmente sobre moda neste 

processo. Afinal, ao lidar com a moda, que tem na mudança sua principal 

característica, a pessoa precisa ser flexível e adaptável, o que demanda um conjunto 

de atributos distintos, ou seja, ser “múltiplo”. 

 Com relação aos Professores do Rio de Janeiro, o conjunto do material 

analisado permitiu perceber o processo de objetivação, também, no sentido de 

“múltiplo”. Assim, para estes sujeitos, o profissional da moda deve ter muitos 

conhecimentos e deve se adaptar às “diversas possibilidades de atuação no mercado 

de trabalho”. Sendo “múltiplo”, o profissional pode “abranger mais” áreas, estando 

apto a “se adaptar aos ambientes”, podendo “mudar totalmente”. Chama a atenção, 

no caso dos professores, a referência ao “estiloso” como característica significativa (4 

relatos), o que torna esta menção ainda mais representativa em relação aos alunos, 

pois como estudiosos do assunto, atuantes na educação superior, imaginava-se que 

os professores já configurassem as propostas do ensino voltada para o design, para 
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a produção em escala e para a indústria de produtos de consumo, o que pouco (ou 

nada) tem de glamouroso. 

 Finalizando, tem-se os empresários/empregadores do Rio de Janeiro. Para 

estes sujeitos, o profissional da moda está configurado com mais expressividade na 

figura do “Criativo”. Ao objetivarem no “criativo” os sujeitos deixam transparecer a 

carência que o setor tem por profissionais que possam conduzir esta indústria por 

novos caminhos, uma forma de propor soluções para as questões mais desafiadoras 

que estas empresas vêm enfrentando. São “criativos” porque têm uma visão “além do 

alcance”, com criatividade “transformam as coisas em algo renovado” e “podem 

resolver problemas com mais facilidade”. 

Os esquemas lógicos de raciocínio construídos pelos sujeitos permitem 

perceber a “penetração do conceito”. Como dito por Moscovici (Ibidem, p.237) 

“Nomear é dar nome a alguma coisa, é objetivar. Ao nomearmos impomos os limites, 

as propriedades, participando de alguma forma, à estruturação do objeto ou do 

fenômeno”. 

Ao aproximar as objetivações dos sujeitos do Rio de Janeiro é possível 

perceber semelhanças, oferecendo um esquema que expresse como estes sujeitos 

objetivaram, ou seja, tornaram familiar a ideia do que vem a “ser o profissional da 

moda”. Desse modo, permite-se identificar o pensamento dos sujeitos a respeito do 

objeto, e, ainda, estabelecer uma hipótese interpretativa de como eles estão 

transformando o que era abstrato em algo que podem controlar e conviver 

(MOSCOVICI, 2012).   

 
Figura 21: Modelo Figurativo da representação social de “ser profissional da moda” para os sujeitos do Rio de 

Janeiro: uma hipótese interpretativa. 
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O modelo figurativo acima apresenta uma hipótese interpretativa que busca 

sintetizar o significado atribuído pelos sujeitos para o objeto de representação “Ser 

Profissional na Área da Moda” na cidade do Rio de Janeiro. Este modelo se baseou 

na análise de conteúdo temática complementada pela indução de metáforas, em cada 

um dos grupos e depois transformado em um entendimento único. Buscou-se 

encontrar algum elemento que pudesse condensar o significado atribuído pelo grupo 

da cidade do Rio de Janeiro ao objeto. 

Esse procedimento é essencial para perceber como indivíduos/grupos lidam 

com a RS. É neste processo que deixam transparecer a maneira pela qual as 

informações são integradas. Objetivação e ancoragem são fundamentais para 

evidenciar o modo como novos conhecimentos são articulados com a realidade 

simbólica existente (CAMPOS, 2014).  

A ideia da figura é ilustrar a relação de alguns elementos com o termo que 

condensa a representação. Durante a análise de dados, os sujeitos lançavam mão de 

muitos atributos e adjetivos para referênciar o “Ser Profissional da Área”, o que 

demontra que a relação com a área da moda é forte influenciadora daquilo que as 

pessoas acreditam ser as propriedades do profissional. Como é difícil definir moda, 

devido à pluridimensionalidade, também é dificil materializar o profissional que nela 

atua. Desta forma, os léxicos são utilizados para esta definição, mas parecem não dar 

conta do objetivo dos sujeitos. 

É esta mistura que mais parece configurar o sentido que os sujeitos querem 

dar ao objeto de representação. No Rio de Janeiro, a dificuldade dos alunos em 

ingressar no mercado de trabalho da moda ou a falta de relação dos professores com 

o mercado ou indústria, faz com que os sujeitos possam ter uma ideia romantizada da 

área, fazendo referência ao trabalho do grande estilista, o que pode significar a 

ancoragem das RS destes sujeitos na “moda glamour”, aquela que é feita pelas mãos 

do profissional, que por isso precisa ter habilidades de modelagem e costura. 

 No conjunto desse material, o que parece mais forte é a ideia de “Múltiplo”, 

daquele que tem muitos atributos e por esta razão consegue se adaptar às 

necessidades, resistindo às adversidades. Esta ideia está em todos os grupos, razão 

pela qual ela que organiza a hipótese interpretativa da Figura 21. O “Estiloso” está 

próximo do centro da figura, pois é referenciado por sujeitos no grupo de professores 

e alunos. E, “Criativo” é uma referência também muito presente, que acrescenta a 
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visão além do alcance, daquele que pode transformar a realidade ao oferecer novas 

visões, porém é referenciado com mais destaque pelos empresários/empregadores. 

 

 

5.5 São Paulo – Alunos 

 

a) Análise temática 

 

Para a cidade de São Paulo, as entrevistas semiestruturadas também foram 

analisadas, e o primeiro tema-chave observado nas foi “Moda e Formação Superior” 

– para o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a frequência 

em que apareceram. Esta categoria traz a dimensão acadêmica na visão do 

entrevistado.  

 A Tabela 7 expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Predisposição”; Influência de amigos, familiares, negócios etc.); “Impressões Gerais 

Sobre o Curso e a Formação do Profissional da Moda” (“Expectativa maior que a 

Realidade”; Realidades iguais às Exceptivas”; Realidade maior que a Expectativa); 

“Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior (Diploma) Para a Atuação 

Profissional” (“Relevante, mas não é indispensável”; “Irrelevante”, “Torna o 

profissional bem preparado”; “Condição para atuar na área da moda”); Características  

do que vem a “ser profissional” da Moda (“Estiloso”; “Múltiplo”). 

 

 
 

Tabela 7: Tema: “Moda e Formação Superior” - Alunos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 

D
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R
E

SS
E Predisposição 6 

Eu sempre tive uma paixão, (...) eu não sabia o que 
fazer com essa paixão, então entrei na faculdade para 
descobrir (ASP_137) 

                                                
37 Alunos – cidade de São Paulo 
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Influência de 
amigos, 

familiares, 
negócios etc. 

3 

 (...) era minha segunda opção, minha primeira opção 
era medicina, só que aí o meu pai me incentivou 
mesmo a escolher a moda. Que é bem diferente, né? 
Porque os pais geralmente falam: Não, faz medicina, 
porque dá dinheiro, mas ele falou: é melhor você fazer 
o que você realmente se dá bem, pra que, enfim, você 
seja mais bem-sucedida. (ASP_1) 
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Expectativa > 
Realidade 

3 

Eu esperava mais, é a faculdade considerada número1 
no Brasil e nem todos conseguem fazer a atividade no 
laboratório porque tem aluno demais, sabe? Os 
professores também são super estrelinhas, tem que 
ser o que ele quer e não o aluno. E isso não tá certo, 
né? Não é para ser criativo? (ASP_4) 

 
Expectativa = 

Realidade 
 

1 

Eu imaginava isso, sim, uma visão, de design de moda 
que é como se você fosse um desenvolvedor de 
produto, a gente tá desenvolvendo produtos de moda, 
mas eu acredito que essa capacitação, vá para 
qualquer tipo de produto, esse curso eu vejo, como um 
curso de design mesmo. (ASP_3) 

Realidade > 
Expectativa 

6 

a primeira coisa que a gente muda de cara, sobre o 
curso de design de moda, é que a gente acaba ligando 
design de moda a estilismo sabe, e não tem nada a ver 
(...) dá uma visão muito ampla, de moda sabe, tem 
vários públicos, várias áreas, pra você trabalhar. 
(ASP_1) 
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Relevante, mas 
não é 

indispensável 
 

2 

Acredito que abre portas, em empresas que sejam 
bem-conceituadas, conceituadas, entre uma pessoa 
que fez um curso técnico de 5 meses e uma pessoa 
que se formou na faculdade e fez uma faculdade com 
nota boa do MEC, a pessoa da faculdade é melhor, 
mas não é como um médico que precisa do diploma. 
(ASP_1) 

Irrelevante 1 

Não, eu acho que não, acho que tem áreas que 
obviamente exige mais, mas tem áreas que nem tanto, 
e eu acho que a moda é uma delas, que ela não exige 
tanto diploma, talvez possa ser que esteja mudando, 
hoje não, não e uma condição, é mais de querer estar 
aqui, aprender, ter uma experiência acadêmica. 
(ASP_6) 

Torna o 
profissional bem 

preparado 
5 

Acho que é importante porque você ganha 
conhecimento, porque na hora do “vamo vê” eu sei 
fazer e sei porque tô fazendo. (ASP_6) 

Condição para 
atuar na área da 

moda 
3 

Com certeza, se você não for famoso ou dono do seu 
próprio negócio, tem que ter diploma para entrar, as 
empresas querem gente preparada. (ASP_8) 
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Plural 9 
Proatividade, muito conhecimento de todas as áreas 
possíveis, tem que ser integrador, muita habilidade 
criativa e manual. (ASP_2) 
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Estiloso 1 
A pessoa criativa, muito estilosa, pessoa muito... sei lá 
... demais assim... pessoa que tem aquilo que é preciso 
para você chegar no topo. (ASP_5) 

 

 A Tabela 7 expressa na categoria “Despertar do Interesse pela Formação em 

um Curso Superior na Área da Moda” traz na subcategoria a mesma visão dos alunos 

do Rio de Janeiro de que há uma predisposição (seis relatos) da pessoa para a área 

da moda. Quem decide estudar ou trabalhar na moda o faz porque tem uma memória 

de “sempre” ter tido interesse pela área. Contudo, em São Paulo, não há os mesmos 

relatos de gostar de costurar, desenhar ou fazer roupas de bonecas, mas uma 

afinidade pela moda como uma expressão, mesmo quando havia um preconceito por 

considerar a área superficial.  
Fez sempre parte da minha vida, sempre gostei bastante também, de 
moda, de tudo, de arte, foi por isso que eu escolhi. Antes eu tinha feito 
dois anos de relações públicas, mas aí eu parei. (ASP_5) 
 
Primeiro, eu meio que tinha, muito esse preconceito do perfil do 
profissional, eu enxergava isso como superficialidade, e eu decidi 
fazer arquitetura primeiro, só que a moda sempre me chamou, eu 
sempre tive muita vontade de estudar moda, e eu não entendia o 
porquê (...) (ASP_6) 

 

 Com relação à categoria “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do 

Profissional da Moda”, a maioria (seis alunos) acredita que o curso está 

correspondendo às expectativas, pois vê nele mais do que um curso de estilo ou de 

criação de roupa. 
a primeira coisa que a gente muda de cara, sobre o curso de design 
de moda, é que a gente acaba ligando design de moda a estilismo 
sabe? e não tem nada a ver (...) dá uma visão muito ampla, de moda 
sabe, tem vários públicos, várias áreas, pra você trabalhar. (ASP_1) 
 
O melhor é que a gente aprende, coisas que a gente nem imagina, 
uma coisa que a gente aprende mesmo, a criar, estudar fundo aquilo, 
o público, o que a gente quer, com nosso intuito, criar aquilo que a 
gente tá pensando em fazer, a pesquisa, não é só você... a, eu quero 
fazer aquela roupinha e tal, não, a gente tem que fazer uma pesquisa 
bem ampla. E o pior, acho que é isso né, trabalho, ralação. É ralação, 
não é fácil não. (risos) (ASP_5) 
 

 Interessante reforçar o posicionamento dos alunos de São Paulo que veem a 

área como algo que vá além do vestuário. Isto também aparece nos dados do 

questionário em larga escala: no item “disciplinas mais relevantes para formação do 
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profissional da moda” (Gráfico 4), as respostas apontam para Sustentabilidade, 

Pesquisas de Moda e História da Moda. Ou seja, realmente há uma convergência 

entre os relatos e aquilo que deve compor o curso. Já que moda é mais que roupa ou 

estilo de vestir, compreende-se que outros assuntos possam emergir, além de 

modelagem e costura. 

 

 

Gráfico 4: Alunos São Paulo – Disciplinas mais relevantes no curso. Fonte: Google Forms 

 

 
 

 
 Com relação à categoria “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional”, novamente a maioria indica que o diploma 

“Torna o profissional bem preparado”. Ou seja, entende-se que não há uma exigência. 

Contudo, o fato de passar por um curso superior agrega conhecimentos ao 

profissional, melhorando suas possibilidades de trabalho, inclusive, atuando como um 

diferencial no mercado de trabalho. Os cursos em nível técnico (médio) também 

aparecem como uma forma de “preparar” para a profissão, mas de modo superficial: 
Sim, eu acho que tem muitos cursos, sem ser o de faculdade, cursos 
técnicos, e eu acho que eles conseguem se infiltrar, conseguem 
trabalho legal, mas tendo esse diploma, eu acho que abre muito mais 
a cabeça, muito mais... e é muito estudo. (ASP_5) 
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Finalizando a Tabela 7, surge a categoria que traz as “Características do que 

vem a “ser profissional” da Moda”. Nessa categoria, a ideia do profissional “Plural” é 

quase unânime entre os entrevistados, evidenciado na fala dos sujeitos por uma lista 

de atributos, nesse momento mais conceituais, do que um profissional deve ter para 

atuar nesta área. Muito presentes nos relatos conceitos de ética, visão de 

sustentabilidade e amadurecimento profissional na fala dos alunos. Questões de estilo 

e confecção de roupas não aparecem neste escopo, como aparecem no Rio de 

Janeiro. 
Seguro, aguenta as coisas, que não se magoa por qualquer coisa, 
porque eu acho que é um mundo muito crítico.  É muito importante ser 
muito confiante e saber ouvir muito, ser atualizado, não pode ser uma 
pessoa clichê. (ASP_1) 
 
Consciente, ético, saber que tem impacto sobre aquilo que você está 
projetando e aquilo tem impacto sobre várias pessoas, ser aberto a 
novos conhecimentos e trabalhar em equipe é fundamental, saber 
contribuir, saber reconhecer o valor do outro e ter essa consciência 
ética é fundamental, isso é muito importante. (ASP_3) 

 

A Tabela 8, na sequência, traz a forma como os sujeitos relacionam a formação 

e a atuação profissional, buscando estabelecer conexões entre a formação e a 

dimensão mercadológica. 

 

Tabela 8: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Alunos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Pouca Prática 5 

Acho que podia incrementar as aulas técnicas, porque a 
matéria que tivemos de design gráfico, de imagem gráfica, 
eu acho que poderia também ser mais frisada, assim como 
corte e costura e desenho. São coisa que acho superficial. 
(ASP_1) 

Não vê relação 1 
Gostei do curso, mas, assim, eu acho que se eu for pegar 
alguma matéria da minha faculdade, para o meu trabalho, 
não tenho nenhuma. Tudo que eu faço aprendi fazendo. 
(ASP_9) 

Preparam para o 
mercado  

4 
Aqui eles estão focados muito em sustentabilidade e ética, 
eles presam muito o lado social, exatamente a área que 
quero atuar, então. Eu acredito que eles dão bastante base 
pra gente (ASP_3) 
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M
O

D
A Não tem 

experiência 
 

5 Ainda não fiz nada de trabalho na área (ASP_5) 

Não percebe a 
experiência 

1 Eu trabalho com marketing (...), então, eu não lido com essa 
coisa de moda. (ASP_4) 
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Tem Experiência 4 
Eu sempre trabalhei com meus pais, acho que consigo 
entender melhor do que as minhas amigas que não tem 
experiência nenhuma. (SPJ_7) 

 

Na Tabela 8, chama a atenção que, apesar de gostarem muito do curso, alunos 

de São Paulo sentem fragilidade na relação entre o curso e o mercado de trabalho, 

acreditam que o curso tem pouca aula prática ou não veem relação com o curso e sua 

atuação de trabalho. Este tipo de percepção pode gerar insegurança na entrada para 

o mercado de trabalho. 
eu estou saindo da faculdade, com aquele negócio de faltou, sabe? 
Uma insegurança. A sensação de que não sei lidar com o mercado de 
trabalho (ASP_4) 

 

Nessa categoria também é interessante perceber que, apesar de não terem 

mencionado roupa na subcategoria “predisposição”, ou do saber fazer roupa na 

subcategoria “Características do profissional”, alunos de São Paulo sentem falta das 

aulas de modelagem e costura no curso de moda, o que retorna à visão do curso de 

moda como um curso que deve ensinar a fazer roupa. 
Acho o curso bom, não é reclamar, mas a parte de costura e 
modelagem fica devendo muito. Não dá para dizer que sei fazer algo 
mesmo (ASP_10) 
 

 Finalizando o tema, na categoria “Experiência de Trabalho na Área da Moda”, 

metade dos sujeitos não tiveram experiência ainda, em alguns casos porque o aluno 

prefere estudar mais e depois fazer estágios, para que tenha dedicação ao assunto. 
Estou me concentrando no curso, depois que passar por disciplinas 
mais difíceis vou ver o estágio, agora não (ASP_1) 

 
 

 

b) Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, o Quadro 5 

expõe as metáforas expressas por todos os alunos de São Paulo para responder à 

questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, um 

mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra também os significados dados 

pelos sujeitos, na íntegra.  
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Quadro 5: Indução de Metáforas – Alunos de São Paulo 

Alunos Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Uma Formiga 

ASP_1 

Porque não pode ter preguiça, são muitas tarefas e muitas etapas, 
tem que ser trabalhador. 

Um Pavão 

ASP_2 

 

 

porque é colorido, chama a atenção, mas é um pouco solitário, porque 
eu acho que é uma atividade que por mais que você esteja 
extremamente rodeado de pessoas, a responsabilidade de ligar tudo 
é sua. Então, ele chama a atenção para ele, ali na sua criação, faz 
muita pesquisa, tem muito para fazer, ele tem destaque em uma 
equipe como profissional, é uma pessoa de destaque no fazer, não 
em exibição. 

Uma Borboleta 

ASP_3 

 

porque ela se modifica, sai da lagarta para borboleta e continua se 
modificando, voando para vários lugares, como o profissional que 
precisa se modificar sempre e fazer várias coisas, por conta da 
interdisciplinaridade muito grande do designer e dessa mutação 
constante. 

Uma Borboleta 

ASP_4 

(risos)...que estranho, não sei...porque vem de uma minhoquinha e 
vira um bicho tão lindo, colorido e que as pessoas admiram, que voa 
para vários lugares, espalhando a criatividade nas várias flores.... A 
borboleta é tão bonita e tá sempre em transformação... o tempo 
inteiro. 

Um Leão 

ASP_5 

porque tem que ser feroz, não tem medo de nada, que se joga, eu 
vejo isso. Não liga de vestir uma roupa, de criar, de ser ousado.  

Um camaleão 

ASP_6 

(...) sei lá, ainda tem que dizer o porquê? (risos) um bicho que se 
adapta, porque é isso a gente faz, se adapta muito ao momento às 
necessidades. O profissional da moda é assim, precisa se adaptar às 
muitas coisas que faz. 

Uma Águia 

ASP_7 

Vê longe e consegue precisar como pegar a presa. Ele consegue ver 
à frente e se antecipar aos movimentos dos clientes, no caso. 

Um camaleão 

ASP_8 

 

Acho que tem que se adaptar a todas as fases que o mundo está 
passando, a gente tem que estar ligado, antenado nele, e ir mudando 
conforme as fases. 

Um pássaro 

ASP_9 

Pela questão da visão abrangente para focar no alvo depois. O 
profissional da moda tem que ter esta visão geral e focar quando 
necessário. 

Um camaleão 

ASP_10 

Porque se adapta às necessidades...e, ele não cria para ele mesmo, 
né? Então tem que saber como é a marca e o público dela, se adaptar, 
usar esse monte de conhecimento para atingir o público da marca e 
não fazer pro seu estilo. 

 

Com relação à resposta dos entrevistados frente à questão das metáforas, os 

risos e o tempo para resposta também denotam o estranhamento da pergunta, mas 

com menos intensidade que no Rio de Janeiro.  
(risos)...que estranho, não sei...porque vem de uma minhoquinha e 
vira um bicho tão lindo, colorido e que as pessoas admiram, que voa 
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para vários lugares, espalhando a criatividade nas várias flores.... A 
borboleta é tão bonita e tá sempre em transformação... o tempo inteiro. 
(ASP_4) 

 

Em relação ao significado das metáforas é possível perceber que, entre 10 

respostas, oito fazem referência à necessidade de se adaptar ao trabalho, ao público 

e à empresa. Sinalizam também que a área exige muitos conhecimentos, precisa da 

visão geral, para depois poder focar na necessidade. Este panorama requer um 

profissional que tenha pluralidade, daí a metáfora com “camaleão” novamente tem 

destaque. Além das metáforas com “pássaros”, pois eles apresentam as 

características da visão geral e depois focalizam/selecionam o que é mais importante.  
Acho que tem que se adaptar a todas as fases que o mundo está 
passando, a gente tem que estar ligado, antenado nele, e ir mudando 
conforme as fases. (ASP_8) 
 
Pela questão da visão abrangente para focar no alvo depois. O 
profissional da moda tem que ter esta visão geral e focar quando 
necessário. (ASP_9) 

  

No caso de São Paulo, a metáfora da formiga, “não pode ter preguiça” (ASP_1) 

ou questões ligadas à coragem frente aos desafios também aparecem, mas pouco 

marcantes. 

 Como as metáforas auxiliam no processo de organização dos pensamentos, 

evidenciando o esquema que os organiza, é possível extrair entendimentos que 

orientam a imagem que os sujeitos fazem do objeto, podendo, então, aproximar estes 

entendimentos das RS destes sujeitos. Para Mazzotti (1998),  
o processo de metaforização se faz pela transformação do ‘objeto’ em 
algo que se apresneta como uma ‘imagem’, materializando-o na forma 
inteligível para o grupo social, a qual é o ponto de apoio ou âncora das 
significações postas na metáfora. (p.4) 

 
 Ou seja, a ideia de alguém que tenha pluralidade de conhecimentos e por esta 

razão pode se adaptar às necessidades dos ambientes apresentados é a que continua 

prevalescendo na concepção dos entrevistados, explicitada nas imagens construídas 

pelas metáforas apresentadas. 
  

 

5.6. São Paulo – Professores 

 

a) Análise temática 
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 Assim como para os alunos, a análise de dados da entrevista semiestruturada 

fez emergir os temas-chaves: “Moda e Formação Superior” e “Moda e Atuação 

profissional” para o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas 

a frequência em que apareceram. A primeira categoria traz a dimensão acadêmica e 

a segunda a dimensão mercadológica, na visão do entrevistado. 

 A Tabela 9 expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Transversalidade” e “Pertencimento”); “Impressões Gerais Sobre o Curso e a 

Formação do Profissional da Moda” (“Visão Negativa e “Visão nem Positiva, nem 

Negativa”); “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior (Diploma). Para a 

Atuação Profissional” (“Irrelevante”, “Torna o profissional bem preparado”; “Condição 

para atuar na área da moda”); Características do que vem a “ser profissional” da Moda 

(“Plural”, “Líder” e “Estilo”). 

 

 

Tabela 9: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Professores de São Paulo 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Transversalidade 
4 

Eu entrei no campo da moda através da engenharia têxtil, 
eu sou engenheira têxtil, então eu entrei um pouco mais pela 
tecnologia do que da moda propriamente dita (...) (PSP38_6) 

Pertencimento 4 

Eu tenho ligação direta com a moda desde os 14 anos, 
desde o meu primeiro emprego, trabalhava numa agência 
de modelos, dava aula de passarela e etiqueta (...) depois 
na graduação fiz design, questão de proximidade em minha 
cidade, no mestrado também design, mas sempre busquei 
trazer para área da moda. (PSP_2) 
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Visão Negativa 4 

eu vejo na vida real que a gente não consegue atender, 
talvez um ou outro aluno consegue realmente sair com uma 
postura profissional, todo embasamento, a construção da 
matriz, das disciplinas, são relativamente suficientes pra 
você sair e iniciar uma carreira profissional, mas a 
imaturidade de alguns alunos frente ao ensino, o que está 
sendo posto, essas pessoas não conseguem ser 
profissionais, tem uma questão aí mais que conteúdo é 
atitude é como aquele aluno se desenvolve no caminhar do 
curso. (PSP_7) 

                                                
38 Professores – cidade de São Paulo 
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Visão Regular 4 
Eu acho o curso é muito bom, mas quando isso se reflete 
em egressos no mercado é uma questão orgânica, algo não 
planejado, não acho que estejamos tão conscientes desta 
formação ou ligação com o mercado de trabalho. (PSP_1) 

IM
PR

ES
SÕ

ES
 S

O
BR

E 
A 

C
ER

TI
FI

C
AÇ

ÃO
 

N
O

 E
N

SI
N

O
 S

U
PE

R
IO

R
 (D

IP
LO

M
A

) 

P
AR

A 
A 

A
TU

A
Ç

ÃO
 P

R
O

FI
SS

IO
N

AL
  

Irrelevante 

 

1 

Eu tenho a impressão de que a pessoa ter um diploma de 

designer de moda não sei se faz muita diferença no 

mercado, o fato de você ter cursado, a não ser na docência, 

na área acadêmica. (PSP_7) 

Torna o profissional 

bem preparado 
6 

o diploma não faz o profissional, é certo que o aluno vai ter 
que se especializar na área que ele tem mais interesse, ou 
mais afinidade dentro da moda, então o diploma por si só ele 
não vai resolver, ele vai ter que ter um conhecimento a mais, 
mas pensando em mercado sim, ele faz diferença sim. Pra 
buscar profissionais completos faz diferença. (PSP_2) 

Condição para 

atuar na área da 

moda 

1 
Eu considero que o diploma é fundamental, na verdade não 
o diploma, a graduação, a formação, mas o diploma atesta 
isso. (PSP_3) 
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Plural 5 
Interdisciplinar, conectado, de preferência global e local, 
habilidade de análise, como você vai captar isso pra tomar 
decisão, e um pouco de ousadia. (PSP_3) 

Líder 1 líder, que puxa a responsabilidade para si, que assume 
riscos. (PSP_5) 

Estilo 2 
aquela figura do produtor de moda, da pessoa que lida com 

a imagem da moda, a pessoa que está mais na ponta, 

trabalhando com a parte da imagem (...) (PSP_7) 

 A análise dos resultados apresenta os professores de São Paulo muito 

preocupados com o perfil do aluno, apontando para uma falta de análise crítica e 

muitas vezes com pouco afinco às novas necessidades daquele eu vai atuar na área 

da moda. Embora nos relatos dos alunos entrevistados nesta pesquisa não tenha 

surgido o discurso do estilista, passarela e glamour, os professores de São Paulo dão 

a entender que este perfil ainda está presente nos seus cursos e salas de aula. 
o espaço do design ainda é muito mais da estética, da direção, do leve 
e muito pouco da responsabilidade da crítica, do comprometimento, 
não que eu acho que tudo isso precisa ser pesado mas são mundos 
ainda muito diferentes, e eu acho que o aluno poderia, sem perder 
essa graça, esse jeito leve, bonito, de entretenimento que o designer 
tem, trazer esse aspecto mais crítico mais, mais consciente, mais 
responsável, até pra que a gente consiga de fato as transformações 
que o mundo pede. PSP_1 

  

Além disso, a análise mostra um professor crítico, que vê na abrangência do 

curso um problema da formação, entende que a área tenta abranger o que poderia 
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ser a atuação profissional, mas considera que uma análise do local poderia ser o 

caminho para um melhor direcionamento da formação. 
Eu penso que a formação em moda deveria ser reestruturada pelo 
MEC, não dá para atirar para todos os lados, acaba ficando muito 
fragmentado e sem profundidade. (PSP_1) 
 
Eu não espero que um produtor de moda entenda de confecção, 
costura, etc. Eu acho que é realmente entender que campos de 
atuação são esses... a gente tem algumas ilusões, como profissional 
mesmo, que eu não tenho convicção que exista (...) acho que a moda 
tenta demarcar uma área de atuação que é de uma cadeia muito 
ampla, que te exige conhecimentos totalmente diferentes. Então, pra 
certas atuações, têm conhecimentos totalmente desnecessários e pra 
outras é extremamente necessário. Entender quem é cada profissional 
dentro desse grande universo que é a moda é algo importante, não 
consigo pensar em um único profissional que é capaz de atuar, ou que 
tenha uma formação que seja capaz de atuar em tudo. (PSP_7) 

  

Com relação ao Diploma, os professores consideram ser algo que certifica, que 

houve mais tempo de estudo e, assim, indicam um profissional “melhor”, com mais 

repertório, além de valorizar a formação na área, consequentemente valorizando o 

profissional. Entretanto, não consideram que seja uma área de atuação exclusiva 

daquele que tem diploma. 
Eu acho que deveria ser, mas não é, não acredito que o mercado exija 
diploma nesta área, pois quem fez uma faculdade de design tem 
habilidades e competências diferentes das que simplesmente sabe 
costurar, sabe desenhar, sabe ter uma ideia, etc. (PSP_1) 
 
Acho que melhora o profissional com a formação. Também reforça a 
profissão, pra estabelecer mesmo a importância de ter um profissional, 
eu falo para os meu alunos de tecnologia têxtil, se você é um designer 
vai projetar às vezes para uma pessoa que tem uma paralisia, utiliza 
a linha errada, pode criar feridas, então quem tem formação tende a 
não cometer certos erros. (PSP_4) 
 
Vejo como um documento importante que valoriza o profissional de 
moda. Porque legitima o conhecimento adquirido na universidade. Não 
faz muito tempo não existia graduação de moda. Os profissionais eram 
técnicos ou autodidatas, esse título acadêmico valoriza o currículo do 
profissional e a profissão. (PSP_8) 
 

 Finalizando este tema, professores de São Paulo, mesmo considerando a 

formação deveras abrangente, apontam como característica principal o profissional 

“Plural”, (5 alunos) Prático ao mesmo tempo que criativo, que tenha conceito, mas não 

seja burocrático. Inteligente, adaptável...e por aí vai”. (PSP_6). Entretanto, a 

característica relacionada ao “Estilo” também aparece nos relatos, mas não o estilo 
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no sentido da pessoa estilosa: “eu penso no profissional que olha pra sociedade, 

projeta produto, pro vestir, eu penso muito no vestível, nessa questão de identidade, 

que sugere questões de estilos” (PSP_4). 
 

 Tabela 10: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Professores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 

R
EL

AÇ
ÃO

 C
O

M
 A

 Á
R

EA
 D

A 
M

O
D

A 

Prepara 
Parcialmente 

1 
Sempre ajuda, a formação superior vai trazer uma 
possibilidade de ver adiante, mas no caso da moda, com 
tantas áreas, acaba sendo difícil preparar bem. (PSP_7) 

Não Prepara  7 

eu acho que a graduação no Brasil é muito utópica. A 
faculdade forma os alunos para passarela, não para o 
mundo real, então eu acho que isso é um fato, 
principalmente na graduação, o aluno é muito estimulado 
a criar, a fazer coisas muito criativas e depois quando ele 
vai pra vida real ele se depara com o Brás e com o Bom 
Retiro (...), e o que é pior, ele não sabe usar a criatividade 
de forma comercial, porque o fato de ser comercial não 
significa que não é criativo, (...) então, eu acho que as 
faculdades de moda deveriam focar mais o 
desenvolvimento na criação de forma comercial, porque 
ele prepararia o aluno melhor pro mundo real. (PSP_6) 

  

 Para este tema, “Moda e Atuação Profissional”, foi possível perceber que os 

professores se mantêm críticos ao panorama de forma geral e acreditam que o curso 

não prepara bem para a profissão e falta diretriz específica. A formação é muito 

abrangente e pouco conectada, além de não se comunicar com o mercado para o qual 

forma, ou seja, falta proximidade entre academia e indústria da moda. 
falta conhecimento, por falta de uma diretriz, daí acaba atirando para 
tudo que é lado, acaba fazendo um pouco de tudo e não sabe 
exatamente o que tem que fazer, eu acho que o aluno sai meio 
perdido. (PSP_2) 
 
Não, porque as escolas não conhecem o mercado, cansei de ter aluno 
que eu indiquei pra cliente, que o aluno não sabia mexer no Corel no 
último ano de faculdade, no último ano! não sabia fazer um croqui, e 
aí a cliente me pergunta: o que vocês estão ensinando? (PSP_3) 
 
Na prática acho que não funciona bem, cada curso deveria ter sua 
proposta para uma demanda específica, isso não acontece, até por 
conta da legislação.  Dizer que um curso faz tudo é meio engodo, 
porque a área é muito plural. Para ser moda, deveria ter alguma 
abordagem histórica, de comportamento de consumo e de público alvo 
e de entendimento de forma cor e textura. Curso de Design de Moda 
é diferente de Estilismo e ambos são diferentes do de produção de 
moda que é diferente de figurino. (PSP_5) 
 
Eu acho assim, que a academia devia se aproximar mais da indústria 
e do negócio, ter estágios mais supervisionados e conscientizar as 
marcas e as empresas em geral, do quanto isso seria bom para 



150 
 

ambos, só que o aluno sozinho não consegue isso, então ele teria que 
ter um apoio da academia pra ele ter acesso a concretude do mundo 
real, a gente tem muitas empresas familiares então você não 
consegue fazer aquele dono entender que alguém com formação é 
importante, mas também às vezes a formação não é o que ele espera, 
então eu acho que existe uma dissonância muito grande entre o 
business e a academia e isso de alguma forma tem que ser resolvido. 
PSP_6 

 

 

b)  Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, o Quadro 6 

expõe as metáforas expressas por todos os professores para responder à questão 

“Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, um mineral, 

por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra também os significados dados pelos 

sujeitos, na íntegra.  

 
Quadro 6: Indução de Metáforas – Professores de São Paulo 

Professores Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, 
um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Um Fluido 
PSP_1 

uma coisa que serve pra amortecer contato, reduzir atrito, suavizar impacto, 
alguma coisa que fique entre, como um fluido, como aquilo que a gente tem 
entre as vértebras, como essas coisas que ficam entre, que suavizam o 
impacto, que diminui a fricção, porque eu acho que o designer tem que ser 
isso, ele tá em dois mundos, ele traduz de um lado pro outro, ele transmite 
ideias, de um universo pro outro de um público pro outro. 

Um Cachorro 
de raça 
PSP_2 

porque tem essa questão de ser esteticamente bonito, atraente, mas ele é 
amigo, companheiro e ele se dá bem com as pessoas no seu entorno assim.  

Um líquido 
PSP_3 

líquido, ele tem que estar em todos os lugares, porque você está num empresa 
pequena, eu passei um pouco por isso, eu já trabalhei numa empresa grande, 
estruturada, já trabalhei com um designer que tem uma grande estrutura por 
trás, o profissional hoje tem que ser orgânico, tem que saber se adaptar ao 
que está acontecendo. 

Um Rizoma 
PSP_4 

porque ele vai se cruzando e vai se conectando de alguma maneira, com tudo 
que corta ele, e aquilo vai de alguma forma brotando, alguma ideia, porque é 
um profissional que transversaliza várias áreas, várias questões. 

Cubo Mágico 
PSP_5 

Tem muitas combinações e possibilidades. 
 

Um Girassol 
PSP_6 

porque ele vai muito atrás de luz, de fama, de glória e tá sempre se virando 
pra aquilo que é tendência do momento e não cria raiz em uma coisa mais 
concreta. 

Um Gato 
PSP_7 

sabendo andar sem derrubar as coisas, atento, focado, passa por frestas. 
Tem um pouco de malandragem, tem que ter uma desconfiança, o mercado 
da moda é cruel. 
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A Cor 
PSP_8 

Não colocaria como algo tangível.... Para mim seria a cor... Que demorou para 
ser definida, é complexa, por muitos não entendida... Mas... torna o mundo 
mais bonito. E influencia diretamente na vida das pessoas... Ah ... E precisa 
de luz para existir. 

 

 Em relação às metáforas e seus significados para professores de São Paulo, é 

possível inferir que estes sujeitos veem no profissional da moda alguém que, “como 

um fluido”, pode entrar em vários lugares, pode estabelecer conexões, pode servir de 

interface entre partes. Ainda que ofereça uma ideia de multiplicidade, as metáforas 

destes sujeitos (4 delas), oferecem a ideia de conexão, de interface, alguém que pode 

servir de elo para a transformação.  

 Chamam a atenção duas metáforas que parecem estar relacionadas mais com 

a moda propriamente, do que com o profissional da moda: “O Girassol, porque ele vai 

muito atrás de luz, de fama, de glória e tá sempre se virando pra aquilo que é tendência 

do momento e não cria raiz em uma coisa mais concreta” (PSP_6) e “A Cor...não 

colocaria como algo tangível.... Para mim seria a cor... Que demorou para ser definida, 

é complexa, por muitos não entendida..., mas... torna o mundo mais bonito. E 

influencia diretamente na vida das pessoas... Ah ... E precisa de luz para existir” 

(PSP_8). Ambos os relatos apresentam as características de volatilidade e 

efemeridade da moda e não do profissional. Para Moscovici (1961/2012), mesmo que 

a coerência das significações não seja perfeita, contribuem para dar sentido ao todo, 

sem alterar seu conteúdo. Ou seja, é possível que os sujeitos transfiram as 

características do fenômeno moda para o profissional que nela vai atuar. 

 

5.7. São Paulo – Empresários/Empregadores 

 

a) Análise temática 

 Assim como para os alunos e professores da Cidade de São Paulo, a análise 

de dados da entrevistas semiestruturadas com os empresários fizeram emergir o 

tema-chave: “Moda e Formação Superior”. Como os empresários não têm relação 

com direta com os cursos, o tema-chave “Moda e Atuação Profissional” não apareceu 

em seus relatos. 

 A Tabela 11 expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Escolha/Predisposição” e “Negócios de Família); “Impressões Gerais Sobre o Curso 
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e a Formação do Profissional da Moda” (“Visão Negativa e “Visão nem Positiva, nem 

Negativa”); “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior (Diploma) Para a 

Atuação Profissional”  (“Irrelevante” e “Torna o profissional bem preparado”); 

Características  do que vem a “ser profissional” da Moda (“Múltiplo”). 

 

 
Tabela 11: Tema: “Moda e Formação Superior” – Empresários/Empregadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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M
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A

 

 

Escolha/ 

Predisposição 

3 
Sempre gostei, acompanhava as semanas de moda, 
revistas e tudo mais. Daí fiz a faculdade, uma 
professora me indicou e entrei ainda na faculdade e 
estou aqui até hoje, já tem 6 anos. (E39SP_3) 

Negócio Próprio 

ou de família 
4 Meus pais têm a marca desde que me conheço por 

gente, então sempre respirei isso. (ESP_4) 
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Visão 

Negativa 
2 

Como ex-aluna posso falar melhor do que como 
empresária, o curso é muito curto, não sei como 
funciona agora, mas apesar de ter gostado na época, 
foi muito superficial. (ESP2) 

Visão nem 

Positiva, nem 

negativa 

5 
Acho que melhora o potencial, mas depende mais do 

aluno, eu acho. Quem quer corre atrás... (ESP_5) 
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L Irrelevante 6 Não faz diferença, tem que ser bom. (ESP_7) 

Torna o 

profissional 

bem preparado 

1 

Acho importante, todos os meus são graduados, ou 
estão em processo. Prefiro que tenham alguma base 
(...), mas é claro, que se tivesse um melhor sem diploma 
e um pior com diploma, eu ficaria com o sem diploma. 
(ESP_1) 
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Múltiplo 7 

 
gestão é importantíssima, a área de comunicação, que 
seja branding e que também aborde um pouco da parte 
virtual. (ESP_1) 
 

 

                                                
39 Empresários/Empregadores – cidade de São Paulo 
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 A primeira categoria, “Relação do Profissional com a Área da Moda”, “Negócio 

de Próprio ou de Família”, é o que aparece em maior número, indicando, assim como 

no Rio uma relação mais objetiva com a área da moda. 
Abri meu negócio e fui para criação, mas não era moda propriamente, 
fui crescendo até me direcionar para o mercado da moda e tudo 
aconteceu, já tem 15 anos. (ESP_5) 
 
A empresa é de minha família, eu resisti um pouco. Comecei fazendo 
relações públicas, mas acabei gostando do curso de moda, pessoal 
falava que era legal, daí eu mudei de curso e fiz moda, comecei a 
gostar e fui trabalhar com eles. (ESP_2) 

  

Com relação às “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do 

Profissional da Moda”, a maioria não aponta aspectos positivos, nem negativos, o que 

se configura em uma visão melhor que dos empresários do Rio de Janeiro, que 

consideram ruim a formação dos alunos. Para os empresários de São Paulo, o aluno 

é o fator principal no processo de sua educação.  
Não saberia dizer, acho que isso é muito de aluno para aluno... 
(ESP_3) 
 

 Há, contudo, a situação em que o empresário relata falhas da instituição em 

formar com vistas às possibilidades de atuação no mercado de trabalho: “(...) falta 

muita visão de negócio, eu não vejo isso neles, acho uma falha da formação. 

(ESP_1)”. E quando a empresária fez o curso a sensação é de algo insuficiente: 

“Como ex-aluna posso falar melhor do que como empresária, o curso é muito curto, 

não sei como funciona agora, mas foi muito superficial.” (ESP_2). 

 Para a categoria “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional”, apenas um empresário acredita que a 

formação superior faz diferença para atuação. O restante considera irrelevante, o que 

faz a diferença é a pessoa, na opinião destes empresários: “para a gente é totalmente 

indiferente” (ESP_2). 

 Finalizando a análise temática para os empresários/empregadores de São 

Paulo, a categoria “Características do que vem a “ser profissional” da Moda, 

novamente, é a figura do profissional “Múltiplo”, que deve ter características diversas, 

ao mesmo que é criativo, tem que ter o pé no chão, muitos conhecimentos, mas 

focado, sabe um pouco de tudo, mas tem área de atuação. Enfim, conjuga uma 

diversidade de conhecimentos que permite a adaptação neste universo de 

possibilidades que é a área da moda.  



154 
 

Tem que ser criativo e curioso, mas também saber o que procurar, não 
é o curioso cru, mas aquele que sabe por onde está indo (ESP_3) 
 
É alguém de conhecimentos diversos, mas ao mesmo tempo focado 
no que está fazendo (ESP_4) 

 

b)  Indução de Metáforas 

 

 Para complementar a análise de conteúdo temática apresentada, a Quadro 7 
expõe as metáforas expressas por todos empresários/empregadores de São Paulo 

para responder à questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um 

animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra também 

os significados dados pelos sujeitos, na íntegra.  

 
Quadro 7: Indução de Metáforas – Empresários/Empregadores de São Paulo 

Empresários Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Um Macaco 
ESP_1 

(risos) porque tem essa energia, tem essa coisa da alegria, da descontração, 
não sei, é o que me veio à cabeça, um bicho meio gozado, carismático, 
comunicativo da forma que ele é, esperto. 

Um Gato 
ESP_2 

Porque tem essa coisa bonita que a moda traz, mas, também, é um bicho 
esperto, ligeiro, para trabalhar com a moda tem que ser ligeiro, ser 
independente e dinâmico, porque tudo passa muito rápido. 

Uma Antena 
ESP_3 

Tem que captar as coisas no ar.  

Um Camaleão 
ESP_4 

Porque se adapta com facilidade, é uma área que você precisa ser flexível, 
ter consciência que não é do seu jeito...se adaptar é uma necessidade. 

Um Estagiário 
ESP_5 

(risos) pode? (risos) Faz de tudo um pouco. 

Um Metal 
ESP_6 

Resiliente, que se descontrói e volta novamente, sem perder a essência. Está 
é uma área dura, sem glamour, tem que ser resiliente. 

Um Gato 
ESP_7 

Porque é independente, se vira sozinho, aprende rápido. 

 

 

Com relação às metáforas apresentadas pelos sujeitos, além da questão da 

adaptabilidade deste profissional (manifestada pela metáfora do “Camaleão” e a 
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metonímia do “Estagiário”), no caso destes empresários/empregadores de São Paulo 

tem-se, ainda, a indicação do profissional que precisa ser independente, aprender 

rápido e ser esperto, configuradas nas metáforas do “Gato”, “Macaco” e da “Antena”. 

Por fim, a metáfora com o “Metal” evidencia a necessidade de resiliência para lidar 

com esta área desafiadora. 

Apesar da diversidade de significados das metáforas, o que as une é a ideia de 

sempre oferecerem vários atributos diferentes para um só “objeto”, evidenciando em 

significado a ideia de múltiplo. O que pode fazer inferir que os sujeitos acreditam na 

necessidade de uma pluralidade de características para que este profissional possa 

ter êxito na carreira. 

 
 

5.8. Modelo Figurativo da Representação Social de “Ser profissional da Moda”: 
os três grupos de São Paulo – uma Hipótese Interpretativa 

 

O texto a seguir propõe novamente uma hipótese interpretativa para construção 

de um modelo figurativo da Representação Social de “ser profissional da moda” para 

os sujeitos da Cidade de São Paulo, requerendo, inicialmente, uma análise por 

subgrupo. Ao final, pretende-se evidenciar que o contexto pode dar as pistas para os 

processos de objetivação e ancoragem presentes na formação das RS destes 

sujeitos.  

 O conjunto do material analisado das entrevistas permitiu observar que alunos 

de instituições de ensino superior dos cursos de design de moda na cidade de São 

Paulo veem o profissional da moda como “Plural”. Ou seja, a ideia de alguém que 

soma vários conceitos diferentes e pode agregar à área é o que pareceu mais 

evidente. Este perfil, assim como do múltiplo, permite que o profissional possa se 

adaptar às necessidades dos ambientes apresentados. Mas vale ressaltar que o 

profissional “Plural” não é o “Múltiplo”. A visão deste último é de alguém que tem várias 

possibilidades/atributos para executar muitas tarefas, modelagem, costura, criação 

etc. Já o “Plural”, comunga conceitos diferentes, não necessariamente tarefeiros. 

 Para os professores, o conjunto do material analisado traz também a ideia do 

“Plural”, novamente, os sujeitos não listam tarefas, mas conceitos que podem 

configurar o profissional como melhor preparado para a atuação. Mesmo 
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considerando a formação deveras abrangente, o profissional é “plural” porque é 

“Prático ao mesmo tempo que criativo, que tenha conceito, mas não seja burocrático. 

Inteligente, adaptável...e por aí vai”. (PSP_6). Entretanto, a característica relacionada 

ao “Estilo” também aparece nos relatos, mas não o estilo no sentido da pessoa 

estilosa, “eu penso no profissional que olha pra sociedade, projeta produto 

considerando questão de identidade, que sugere questões de estilos” (PSP_4). 

 Finalizando, tem-se os empresários/empregadores de São Paulo. Para estes 

sujeitos, o profissional da moda volta a estar configurado com mais expressividade na 

figura do profissional “Múltiplo”, que deve ter “características diversas para 

desempenhar muitas atividades. Enfim, conjuga uma multiplicidade de conhecimentos 

e habilidades que permite a adaptação neste universo de possibilidades que é a área 

da moda. O fato de os empresários/empregadores voltarem a figura do “Múltiplo” pode 

estar relacionado com a praticidade de se olhar para área de forma mais objetiva e 

menos conceitual. 

Novamente, ao aproximar as objetivações dos sujeitos de São Paulo, é 

possível perceber semelhanças, oferecendo um esquema que expresse como estes 

sujeitos tornaram familiar a ideia do que vem a “ser o profissional da moda”. Foi 

possível, então, propor uma hipótese interpretativa de como os sujeitos de São Paulo 

estão transformando o que era abstrato em algo que podem controlar e conviver 

(MOSCOVICI, 2012).  

 

 
Figura 22: Modelo Figurativo da representação social de “ser profissional da moda” para os sujeitos de São 

Paulo: uma hipótese interpretativa 
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O modelo figurativo acima apresenta uma hipótese interpretativa que busca 

sintetizar o significado atribuído pelos sujeitos para o objeto de representação “Ser 

Profissional na Área da Moda” na cidade de São Paulo. Este modelo se baseou na 

análise de conteúdo temática complementada pela indução de metáforas, em cada 

um dos subgrupos, e depois transformado em um entendimento único. Buscou-se 

encontrar algum elemento que pudesse condensar o significado atribuído pelo grupo 

ao objeto. Esse procedimento é essencial para perceber como indivíduos/grupos 

elaboram RS, processo em que deixam transparecer a maneira pela qual as 

informações são integradas.  

A ideia da figura é mostrar a relação de alguns elementos com o termo que 

condensa a representação. Novamente, pode-se perceber que a ideia da moda está 

na base dos entendimentos do que irá configurar o que vem a “Ser Profissional da 

Área da Moda”. Contudo, a moda para os sujeitos de São Paulo denota uma área de 

negócios já profissionalizada. Com uma possibilidade mais concreta do que pode ser 

a atuação profissional na área da moda, alunos conseguem materializar de forma mais 

consistente os atributos do profissional para além da modelagem e da costura, pois já 

percebem as outras possibilidades de atuação. Assim como os Professores, por 

atuarem (ou terem atuado) no mercado, também sabem que a multiplicidade é da área 

e não só das tarefas. Já os empresários evidenciam as características das tarefas que 

podem estar mais relacionadas com as atividades que acreditam que o profissional 

irá exercer.  Assim, no conjunto desse material, o que parece mais forte para estes 

sujeitos é a ideia de “Plural”, razão pela qual figura no centro da hipótese interpretativa, 

embora o “Múltiplo” ainda esteja presente. O “Estilo” está ligado à figura, mas como 

foi referenciado apenas por uma parte dos sujeitos, sem se misturar com a 

multiplicidade, aparece um pouco deslocado do termo que organiza o núcleo 

figurativo. 
 

5.9. Nova York40 – Alunos 
 

a) Análise temática 

 

                                                
40 As entrevistas semiestruturadas com sujeitos na cidade de Nova York foram gravada em áudio e 
transcrita já para o português pela autora. 
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A análise temática para os sujeitos em Nova York também foi dividida em temas-

chaves, categorias e subcategorias. Iniciando com os alunos, o primeiro tema-chave 

observado nas entrevistas foi “Moda e Formação Superior” – para o qual foram 

inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a frequência em que 

apareceram. Esta categoria traz a dimensão acadêmica na visão do entrevistado.  

 A Tabela 12 abaixo expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Predisposição”); “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do Profissional da 

Moda” (“Direcionamento para Mercados”; “Ótimos Cursos”); “Impressões Sobre a 

Certificação no Ensino Superior (Diploma) Para a Atuação Profissional” (“Abre Portas”; 

“Torna o profissional bem preparado”; “Condição para atuar na área da moda”); 

Características  do que vem a “ser profissional” da Moda (“Fluido”). 

 

 
Tabela 12: Tema: “Moda e Formação Superior” – Alunos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Predisposição 6 

Sempre tive paixão por moda, desde pequena, 4 ou 5 
anos, eu desenhava roupas e bonecas. Então, já gostava 
mesmo antes de saber que poderia ser uma carreira. Até 
olhei outros cursos mais “realistas”, que faziam mais 
sentido para meus pais no sentido de uma graduação, 
mas acabei decidindo pela moda. (ANY41_1) 
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Direcionamento 
para Mercados 

 
2 

Os cursos são bons e um caminho para a indústria da 
moda, escolhi a FIT porque queria trabalhar mais com a 
construção da modelagem dos produtos. (ANY_4) 

Ótimo Curso 4 

Estressante e ótimo! Acho o curso muito bom em fazer 
pensar porque está fazendo ou oferecendo alguma coisa, 
não há uma busca por fazer a melhor peça em termos de 
construção técnica, ou mais bonita, mas a preocupação 
em pensar aquele produto no planeta, a importância para 
a indústria, todas as questões...acho que posso 
dizer...políticas que envolvem a oferta do produto. Nos 
oferece um olhar crítico e sustentável acima de tudo. 
(ANY_1) 
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Abre portas 
 3 

Não é que o diploma seja uma condição para trabalhar 
na indústria da moda. Em especial se você for criativo o 
suficiente para trabalhar sem a necessidade da 
formação. Mas um diploma da Parsons ou da FIT ajuda 
a abrir as portas. (ANY_1) 

                                                
41 Alunos – cidade de Nova York 
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Condição para 
atuar na área da 

moda 
1 Acho que sim, não conheço ninguém sem diploma 

trabalhando nesta área (ANY_2) 

Torna o profissional 
mais preparado 1 

Não acho que seja uma necessidade, mas faz com que 
a pessoa tenha conhecimentos diferenciados, terá mais 
repertório (ANY_4) 
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Fluido 

 
4 

Acho a profissão design de moda não tem uma 
característica, tudo muda tão rápido e são tantas as 
possibilidades que não há uma definição. É fluído, você 
precisa atuar em tantas áreas...não há como definir. 
(ANY_1) 

 

 A Tabela 12, na categoria “Despertar do Interesse pela Formação em um Curso 

Superior na Área da Moda”, traz na subcategoria “Predisposição” a ideia que mais 

indica o início da relação das pessoas de forma geral com a moda. Os sujeitos relatam 

que há uma relação com a “área desde sempre”, uma memória que as faz levar a ideia 

adiante e querer seguir a carreira na área. Como colocado por Dubar (2010), existem 

atividades que são vistas de forma positiva pelas pessoas que a exercem. Ter uma 

memória boa sobre algo e transformar isso em carreira, permitindo progressão ao 

longo da vida, dá sentido à profissão, permite que as pessoas se realizem em suas 

escolhas profissionais. 

 Ainda nesta categoria, no encontro com a turma de 12 alunos, para conversar 

sobre o assunto, todos os relatos corroboraram para esta mesma visão. Os alunos 

tinham relação de “afetividade” com a área da moda e não pensaram em outra carreira 

ao se direcionarem para este curso: 
Eu sempre gostei de desenhar, não sei explicar porque, mas eu 
sempre soube que queria fazer moda. Eu sou de Taiwan e lá não tem 
bons cursos de moda, minha nacionalidade é americana, então, vim 
estudar aqui. (ANY_2) 
 
Sempre gostei de moda, queria muito estudar a moda e trabalhar neste 
mercado. Sou do México, a indústria da moda lá ainda é muito 
subdesenvolvida, então, vim para NY fazer a faculdade aqui e 
pretendo ficar. (ANY_5) 
 

 Por se tratar de um grande centro de estudo de moda, com universidades de 

referência no mundo, Nova York atrai pessoas de todas as partes do mundo. As 

escolas têm diversidade de nacionalidade tanto de alunos, quanto de professores. 

Outra questão importante, decorrente do fato das escolas serem referência mundo 



160 
 

afora diz respeito à relação com a subcategoria “Impressões Gerais Sobre o Curso e 

a Formação do Profissional da Moda”. Neste item, os sujeitos dizem em suas 

respostas que as instituições são reconhecidas por uma área de expertise, assim, já 

se direcionam para aquela que mais se adequa aquilo que procuram. 
O curso é muito bom, a Parsons tem um direcionamento mais 
conceitual e menos técnico, era exatamente o que eu queria. (ANY_2) 
 
Eu vim estudar aqui porque não há nada igual no meu país, o curso 
superou as expectativas (ANY_5) 
 

 Para a categoria “Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior 

(Diploma) Para a Atuação Profissional, metade dos alunos acredita que o diploma de 

determinadas instituições já as direcionará para o mercado de trabalho, não que a 

formação seja uma exigência, mas porque cada instituição já é referenciada para o 

mercado de trabalho.  
(...) um diploma da Parsons ou da FIT ajuda a abrir as portas. (ANY_1) 

  

Para Concluir este tema, na categoria final, “Características do que vem a “ser 

profissional” da Moda”, a visão do profissional que tem muitos atributos 

multidisciplinares continua sendo a qualidade principal. Entretanto, a exemplo de São 

Paulo, em Nova York há um ressaltar de características que fazem qualquer pessoa 

um bom profissional: capacidade de comunicação, proatividade, ética, entre outras.  

Não há um centrar nas tarefas que ele desempenhar, pois o profissional é “Fluido”. As 

questões de estilo, gosto e saber vestir, não são relacionadas. Ou seja, o profissional 

da moda permeia todas as áreas, permite ligar aspectos da moda, setores de 

empresa, de forma mais ampla, não apenas na execução de tarefas na indústria do 

vestir:  
Tem que aprender rápido, ser esperto, proativo, não ficar esperando 
que alguém ensine, tem que saber se virar. (ANY_2) 
 
Ter muitas habilidades, principalmente comunicativas, para poder se 
relacionar bem, mas saber ter foco e não se perder. (ANY_3) 
 
Acredito que uma pessoa que goste de conhecimentos culturais, não 
tenha preconceitos, aberto para o conhecimento, focado no que 
precisa ser feito, mas com muito abertura para aprender (ANY_5) 
 
Tem que ser criativo, pesquisador, mas deve entender que moda é 
uma indústria e deve ter o pé no chão (ANY_6) 
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 Enfim, a lista de atributos ainda é grande e aborda conhecimentos que as vezes 

seguem em linhas diferentes. No entanto, reconhecem nele um papel de interligação, 

de poder estar nestes vários ambientes sem perder características essenciais para 

qualquer profissional nos tempos de hoje. 

 Outra questão que chama a atenção na fala destes alunos, e pode indicar a 

percepção de alguém que tenha conhecimentos diversos, diz respeito às mudanças 

que os alunos percebem que vão transformar a área dos negócios da moda, 

transformando, então, a forma de se relacionar com ela. 
Acho que os milênios, minha geração por exemplo, querem coisas 
diferentes deste mundo e acredito que isso vai remodelar a indústria. 
Entendemos ser um negócio, que precisa dar lucro, mas não 
queremos exploração social ou ambiental, por exemplo. Então com o 
consumo mudando, e tão rápido, a indústria também tem que mudar 
e, claro, a nossa formação também. Não é mais sobre fazer o produto 
bonito, de estilo, mas pensar sobre ele. (ANY_1) 
 
Tenho a sensação de que o fastfashion 42não vai continuar para 
sempre. A sustentabilidade está muito presente em muitos lugares e 
mudando a forma de consumir tudo (ANY_6) 
 

 O segundo tema-chave, “Moda e Atuação Profissional”, busca trazer a relação 

que os sujeitos fazem entre a formação superior na área da moda e as reais 

possibilidades de atuação de mercado, a partir destes conhecimentos. Para este tema 

surgiram duas categorias: “Relação do Curso com o Mercado de Trabalho”, com a 

subcategoria “Preparam para o Mercado” e “Experiência de Trabalho na Área da 

Moda”, com a subcategoria “Tem Experiência”. 

 
  

Tabela 13: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Alunos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Preparam para o 
mercado 

6 Sim, completamente. Está universidade tem muita relação 
com a indústria, então, dá um bom direcionamento (ANY_1) 

                                                
42 Fast fashion é o termo que designa “moda rápida”, faz referência a um processo de gestão do produto 
de moda que permite a diminuição do ciclo de criação, confecção e entrega do produto, incitando à 
compra, fazendo uma renovação constante dos produtos no varejo. Enquanto no sistema convencional 
a indústria leva de 8 a 12 semanas para renovar uma coleção, considerando da criação à entrega nas 
lojas, no fast fashion o ciclo é feito de 3 a 5 semanas (CIETTA, 2010)  
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Tem Experiência 6 
Já fiz muitos pequenos estágios, backstage em semana de 
moda, alguns trabalhos para Vogue. Todos mês temos 
muitas atividades que ajudam no relacionamento com a 
indústria. (ANY_1) 

  O segundo tema-chave “Moda e Atuação Profissional” busca trazer a 

relação que os sujeitos fazem entre a formação superior na área da moda e as reais 

possibilidades de atuação de mercado, a partir destes conhecimentos. Para este tema 

surgiram duas categorias: “Relação do Curso com o Mercado de Trabalho”, com a 

subcategoria “Preparam para o Mercado” e “Experiência de Trabalho na Área da 

Moda”, com a subcategoria “Tem Experiência”. 

 Para estas categorias houve unanimidade nas respostas dos alunos que, além 

de já terem tido experiências em estágios e atividades acadêmicas extraclasse na 

área da moda, sentem-se bem preparados para a atuação profissional. 
Me sinto preparada, acredito que o curso sabe bem o que é necessário 
para entrar na indústria da moda (ANY_2) 

 

b)  Indução de Metáforas 

 

 Para concluir a análise de dados das entrevistas semidirigidas com os alunos 

em Nova York, a Quadro 8, que expõe as metáforas expressas pelos alunos de Nova 

York para responder à questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um 

animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”, ilustra também 

os significados dados pelos sujeitos, na íntegra.  

 

Quadro 8: Indução de Metáforas – Alunos de Nova York 

Alunos Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 
 

Uma Esponja 
ANY_1 

Porque precisa absorver muita coisa para ser criativo, depois poder 
devolver na hora do trabalho, esta não é uma área fácil precisa de muito 
conhecimento.  

Um Cactos 
ANY_2 

Porque tem que saber se defender, mas tem muito para dar também. 
Absorve toda a água disponível, guarda, e mesmo em condições que não 
sejam favoráveis, resiste bem. 

Um Camaleão 
ANY_3 
 

Porque pode se adaptar as necessidades do mercado da moda.  

Um Polvo 
ASP_4 

Tem muitos braços e cada um é um conhecimento que vai lhe ajudar a ter 
êxito. 
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Um Aspirador 
ASP_5 

Porque deve sugar (puxar) o conhecimento ao seu redor, conhecimento 
sobre as pessoas, sobre as cidades, gerações e tudo mais que possa 
ajudar a desenvolver o trabalho do designer. 

Um Camaleão 
ASP_6 

Porque tem a coisa de mudar de cor para se adaptar às necessidades, se 
proteger também...acho que é isso (ANY_6) 

 

Com relação às metáforas apresentadas pelos sujeitos, além da multiplicidade 

de conhecimentos, a necessidade de adaptação se fez presente em todas as 

entrevistas. No caso dos alunos de Nova York, metáforas que fazem referência à 

necessidade de “sugar conhecimento”, com a “Esponja”, o “Cactos” e o “Aspirador”, 

parecem indicar que, para estes sujeitos o profissional da moda, por lidar com área 

multidisciplinar, precisa “sugar” conhecimentos para depois poder usá-los em sua 

profissão.  

Novamente, apesar da diversidade de significados das metáforas, a consciência 

de que a moda lida com muitas informações parece direcionar os sujeitos em suas 

linhas de raciocínio quando da relação metafórica. O que novamente indica que o que 

está na ancoragem destas considerações é a própria moda, enquanto área difícil de 

ser explicada. Daí a necessidade de muitos conhecimentos para entendê-la, 

corroborando com a necessidade de uma pluralidade de características para que este 

profissional possa ter êxito na carreira. 

O que muda nestes sujeitos é a forma como este profissional aqui referenciado 

irá atuar neste mercado a partir das características atribuídas. 

 

5.10. Nova York – Professores 

 

a) Análise temática 

 

Continuando a analise temática para os sujeitos em Nova York, a análise dos 

professores também foi dividida em temas-chaves como nos outros casos. O primeiro 

tema-chave observado nas entrevistas foi “Moda e Formação Superior” – para o qual 

foram inferidas categorias e subcategorias, e contabilizadas a frequência em que 

apareceram.  

 A Tabela 14 abaixo expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Transversalidade” e “Pertencimento”); “Impressões Gerais Sobre o Curso e a 
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Formação do Profissional da Moda” (“Direcionamento para Mercado de Trabalho”;); 

“Impressões Sobre a Certificação no Ensino Superior (Diploma) Para a Atuação 

Profissional” (“Abre Portas”; “Torna o profissional bem preparado”; “Condição para 

atuar na área da moda”); Características  do que vem a “ser profissional” da Moda 

(“Holístico”). 

 
Tabela 14: Tema: “Moda e Formação Superior” – Professores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Transversalidade 5 

Eu iniciei estudando sociologia na Korea, me interessei por 
tecnologias digitais, minha expertise é em ICT digital 
technology,comecei a estudar cultura popular asiática. 
Comecei a relacionar Cybercultural and as relações com a 
moda. (PNY_2) 

Pertencimento 2 

Sempre gostei e resolvi ter na moda uma carreira. Eu estudei 
Design de Moda na FIT e fui trabalhar com a Donna Karen, 
primeiro em período parcial e depois tempo integral, cuidando 
da linha masculina. Quando saí trabalhei para outras marcas 
famosas, sempre na área da criação. Fui diretora criativa da 
Lis Claiborne e diretora de coleção para Calvin Klein. Há 6 
anos atrás eu vim dar aula aqui. (PNY_3) 
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Direcionamento 

para Mercado de 

Trabalho 

7 
Sim, os cursos são o único caminho, em especial na minha 
área, marketing e comunicação. A universidade dá a 
oportunidade de desenvolver visão crítica, design thinking, 
interdisciplinaridade... (PNY_1) 
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Abre portas 4 
É importante, pelo menos em NY, presume-se que você teve 

a oportunidade de construir uma base que lhe credencia a 

trabalhar nesta área. (PNY_5) 

Torna o 

profissional 

bem preparado 

3 
A educação lhe dá três ou quatro anos para ler, se preparar 
melhor, refletir um tempo, então melhora a sua atuação, mas 
não é uma obrigatoriedade, depende da pessoa. (PNY_1) 
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Holístico 4 Tem que ter energia, resiliência, comunicação, saber trabalhar 
em time, muitas coisas (risos). (PNY_5) 

Forte 1 
Pessoas motivadas, que sejam resilientes, perseverantes. 
Está é uma área muito difícil precisa ser forte para continuar. 
(PNY_2) 
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Criativo 2 

Criativo para pensar “fora da caixa”, mas estudioso o 

suficiente para saber o que tem dentro da caixa, não pode se 

limitar e ficar sempre na caixa, mas não pode só pensar fora 

da caixa, sem base. (PNY_6) 

 

 A Tabela 14, na categoria “Relação com a Área da Moda”, mostra a concepção 

do corpo docente dos cursos em Nova York. Os professores são contratados, 

normalmente, por terem experiência com o mercado da moda. Assim, a chegada deles 

na docência se dá por caminhos transversais, pois não foi o que eles inicialmente 

haviam planejado para a carreira profissional: 
eu fiz publicidade, comecei como editora de uma revista no Canada, 
depois trabalhei com uma agência de RP, que tinha clientes na área 
de moda em Toronto, fui me interessando e resolvi fazer uma pós-
graduação em marketing de moda. Vim trabalhar com branding em 
marcas de moda em NY e comecei a me interessar pela pesquisa que 
unisse a sustentabilidade e a indústria da moda. Resolvi fazer 
pesquisas nesta área, vim fazer um curso nesta área e acabei 
convidada para dar aula (...) (PNY_1) 
 
Minha base era de compradora para empresas de departamento, 
trabalhando principalmente com merchandising e finanças. Inclusive, 
fiz consultorias para empresas de departamento no Brasil e vários 
outros países das américas. Trabalhei 12 anos com a indústria da 
moda, até me tornar professora aqui. (PNY_4) 
 

 Há um interesse das instituições em trazer os profissionais do mercado de 

trabalho para as instituições. Desta maneira, além do conhecimento de mercado, os 

professores acabam por ser “pontes” para os alunos terem suas experiências com a 

indústria da moda:  
Aqui os cursos têm um foco na indústria, FIT contrata professores que 
venham destes mercados. Eu fui contratada porque tinha muita 
experiência de mercado. (PNY_3) 
 
(...) uma das forças/estratégias da FIT é contratar profissionais 
atuantes no mercado da moda, assim mantem network que ajuda na 
carreira deles (alunos) no futuro. (PNY_4) 
 

 Para a categoria que aborda a questão do diploma, os professores, assim como 

os alunos nesta região, acreditam que se formar em instituições renomadas na cidade 

lhes proporcionará mais facilidade para ingressar no setor, “abre portas”. Além disso, 

a formação superior faz do profissional alguém mais preparado.  
É uma validação de que a pessoa tem fundamento acadêmico, e 
também é possível saber onde foi feita esta base acadêmica (PNY_2) 
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É importante, pelo menos em NY. Presume-se que você teve a 
oportunidade de construir uma base que lhe credencia a trabalhar 
nesta área, abre portas. (PNY_5) 
 

 Entendem, ainda, que “é relevante hoje em dia, mas não é uma obrigação. 

Muitos grandes e renomados nomes da moda nunca foram para a faculdade, Rey 

Kawakubo, Ralph Lauren, Paul Smith, nunca foram para escola de moda. Talvez hoje 

tenha mais importância, mas não é uma condição absolutamente”. (PNY_6). 

Consideram ainda que “a indústria da moda sabe que se você tem a formação superior 

em moda, você não é cru, tem background, então, não vão ter que investir tempo para 

lhe ensinar tudo. Quem tem o diploma é mais valioso para uma empresa”. (PNY_4) 

 Por fim, na categoria que aborda as características que o profissional da moda 

deve ter, há uma indicação para “Holístico”, aquele que tem uma visão global dos 

elementos necessários para utilizá-los de forma estratégica. Isso porque, ao falarem 

desta característica, os entrevistados tendem a listar uma variedade de qualidades 

que devem estar em harmonia no perfil do profissional: 
Um diretor criativo, que possa “orquestrar” a criação de produtos para 
a indústria, estratégico, inovador, não apenas projetar coleções de 
roupa, mas para vários ambientes, inclusive digitais (PNY_1) 
 
Atento, para descobrir na multiplicidade de possibilidades da carreira 
exatamente como deve atuar em cada momento. Poder observar a 
corporação que estará atuando, para ser certeiro. (PNY_3) 

  

Ainda nesta categoria surge a subcategoria “Criativo”, que apesar de também 

listar múltiplas qualidades, aponta a criatividade como o principal dos atributos do 

profissional da moda:   
Pessoas que façam perguntas, que saibam que não “sabem tudo”, que 
sejam curiosas e possam pensar em cada vez mais ter mais 
conhecimento, porque vai fazer diferença no mercado de trabalho, 
poderá fazer muitas conexões (PNY_4) 
 
Criativo para pensar “fora da caixa”, mas estudioso o suficiente para 
saber o que tem dentro da caixa, não pode se limitar e ficar sempre na 
caixa, mas não pode só pensar fora da caixa, sem base. (PNY_6) 
 

 A questão do profissional criativo, como característica, aparece em outros 

momentos das entrevistas, ressaltando a mudança pela qual o próprio mercado vem 

passando:   
A criatividade está passando a ser um ponto crucial, a indústria já 
precisa disso, de um criador “naif”. Os cursos de moda foram 
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concebidos para servir à indústria, a coisa da reprodução em escala, 
a metodologia que permitia a reprodução em série e um 
direcionamento para uma massa homogênea de compradores. Agora 
a indústria da moda está em transformação, a visão regional, a 
customização, as novas formas de consumo, tudo isso pede por um 
novo profissional. Os conhecimentos anteriores já não estão dando 
conta. (PNY_5) 
 

 Completa a categoria a característica “Forte”, (PNY_2) acredita que o 

profissionais da moda tenham que ser “pessoas motivadas, que sejam resilientes, 

perseverantes, pois esta é uma área muito difícil precisa ser forte para continuar” o 

que evidencia os desafios do setor. Embora só tenha aparecido em outro relato, na 

pergunta direcionada para as características do profissional, os desafios da área, a 

questão de ser extremamente competitiva em Nova York, apareceu em vários 

momentos das entrevistas. PNY_3 diz “sai do mercado porque eu queria ser mãe. O 

trabalho do designer consome, eu não tinha vida equilibrada, trabalhava demais, mais 

de 15 horas por dia”, PNY_4 continua “é uma área muito competitiva, precisa estar 

preparado”. 

Para o segundo tema-chave, “Moda e Atuação Profissional”, apresentado na 

Tabela 15, tem-se a categoria: “Relação do Curso com o Mercado de Trabalho”, que 

se dividiu em duas subcategoria “Preparam parcialmente” e “Preparam”.  

 

Tabela 15: Tema: “Moda e Atuação Profissional” – Professores de Nova York 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Preparam parcialmente 1 

Não acho que se possa dizer que prepara, porque 
na moda uma coleção muda a cada seis meses, o 
contexto pode mudar absolutamente em dois anos, 
então, não há como dizer que está preparado. Sem 
dúvida constrói conhecimento, mas não é algo 
definitivo. (PNY_5) 

Prepara  6 

FIT em NY tem uma relação muito estreita com a 
comunidade da moda, existe uma relação direta e 
por isso há a possibilidade de dizer aos alunos 
exatamente o que se espera deles neste mercado 
de trabalho. (PNY_3) 

 

Neste tema, professores consideram que os cursos preparam para o mercado 

de trabalho, em especial por ter relação direta com as empresas e indústrias de moda, 

favorecendo não só o diálogo e o reconhecimentos das necessidades do mercado, 



168 
 

mas, também, possibilitando que os alunos e egressos possam configurar o que se 

espera deles. 
(...)temos alunos na indústria da moda em NY, só a Macy´s contrata 
60 a 70 alunos por ano. Eles devem estar gostando do que estão 
contratando, pois os números crescem a cada ano.  (PNY_4) 
 
Não queremos alunos desistindo da área. Temos a possibilidade de 
coloca-los em projetos com as empresas de moda pelo menos uma 
vez por mês, assim eles começam a entender como a criatividade, o 
pensamento, pode ter lugar neste contexto. Eles aprendem a ser 
criativos, ajudam as empresas a crescer. (PNY_5) 
 

Os professores defendem que esta estratégia é benéfica para todos, escola, 

alunos e professores.  
o aluno passa a entender realmente do que se trata o design de moda: 
por exemplo, a moda vestuário masculina, que sempre foi mais 
relacionada com funcionalidade agora tem um direcionamento 
diferente, como entender estas orientações? o que está por trás das 
escolhas? isso que faz o mundo da moda, não só a construção do 
produto, mas o porquê do uso, da escolha. Não dá para tratar estas 
questões só na sala de aula. (PNY_2) 

 

 Além disso, o dinamismo que oferecem à formação, possibilita ampliar o 

conhecimento do aluno. 
Eu diria que oferecer visibilidade, inclusive internacional, é uma tarefa 
das instituições. Não só para que eles possam ser vistos, mas também 
para que possam entender o mundo ao redor, quanto mais conhecem 
a diversidade, mais possibilidades terão. Quanto mais exposição as 
instituições dão aos alunos, mais astutos eles ficam. Quanto mais 
restrito for, menor eles pensam. (PNY_4) 

 
 
 

b)  Indução de Metáforas 

 

 Para concluir a análise de dados das entrevistas semidirigidas com os 

professores em Nova York, o Quadro 9 expõe as metáforas expressas para responder 

à questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, 

um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra também os significados 

dados pelos sujeitos, na íntegra.  
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 Quadro 9: Indução de Metáforas – Professores  

Professores Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, 
um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Um 
Camaleão 
PNY_1 

Difícil esta...um camaleão porque se adapta, muda de acordo com o 
ambiente, muda a pele para se adaptar, como deve ser em relação ao 
consumidor. 

Um 
Camaleão 
PNY_2 

Que pergunta interessante (risos). Um camaleão, não só por conta da 
adaptabilidade, mas, principalmente, porque eu acho que o profissional da 
moda tem que ser tantas coisas: criativos, fazedores, marqueteiros, relações 
públicas, devem fazer networking (...)  

Um Anjo 
PNY_3 

Que estão o tempo todo tentando fazer algo se transformar em algo melhor. 
É algo celestial. 

Um Polvo 
PNY_4 

(Risos) Porque tem muitos braços e para trabalhar bem nesta área precisa ter 
muitos brações e eles precisam funcionar bem juntos, cada um tem que poder 
fazer um bom trabalho. 

Um 
Cameleão 
PNY_5 

(Risos) Essa é difícil...acho que um cameleão porque o mundo está mudando 
muito, o tempo inteiro e de forma rápida, o profissional tem que se adaptar, 
se não se adaptar eles vão pegar outra pessoa. 

A Cidade de 
NY 
PNY_6 

Uau, que pergunta diferente! É a Cidade de NY porque precisa ser moderno, 
adaptável, inquieto, mas principalmente diverso. Nova York é diversa, recebe 
gente de todas as culturas. 

 

 Com relação à resposta dos entrevistados frente à questão das metáforas, os 

professores ficaram mais surpresos do que os alunos ou empresários/empregadores. 

Todos os professores em Nova York externaram o estranhamento, como pode ser 

visto no Quadro 9. 

 Como busca de significado, a metáfora do “Camaleão”, com a visão da 

necessidade de se adaptar, esteve presente em três das seis respostas. Além desta 

metáfora, há, ainda, a metáfora do “Polvo” e da própria “Cidade de Nova York”. Em 

ambas as referências, os sentidos mantem a diversidade de características do 

profissional da moda.  

 

5.11. Nova York – Empresários/Empregadores 
 

a) Análise temática 

 

Finalizando as análises temáticas, tem-se a os empresários ou empregadores 

na cidade de Nova York. Para estes sujeitos, o tema-chave trabalhado foi “Moda e 

Formação Superior” – para o qual foram inferidas categorias e subcategorias, e 

contabilizadas a frequência em que apareceram.  
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 A Tabela 16 abaixo expressa as seguintes categorias, com suas subcategorias: 

“Despertar do Interesse pela Formação em um Curso Superior na Área da Moda” 

(“Predisposição” e “Acidental”); “Impressões Gerais Sobre o Curso e a Formação do 

Profissional da Moda” (“Abrem Portas” e “Indiferentes”); “Impressões Sobre a 

Certificação no Ensino Superior (Diploma) Para a Atuação Profissional” (“Condição 

para Atuar” e “Torna o profissional bem preparado”); Características  do que vem a 

“ser profissional” da Moda (“Holístico”). 

 

 
 

Tabela 16: Tema: “Moda e Formação Superior” – Empresários 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F RELATOS 
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Predisposição 
5 

Acho que minha história é como a de todos, eu sempre gostei 
de moda, fazia desenhos e roupinhas de boneca, nunca me vi 
fazendo outra coisa. (ENY_5) 

Acidental 1 

Eu não tinha ideia de que eu queria ser designer de moda, eu 
fui para a escola de medicina, na Irlanda, mas depois do 
primeiro ano eu desisti, não gostei. Gostava de ver programas 
de moda, voltei para os EUA e fiz um curso de verão na 
Parsons, me apaixonei. Depois de formada fui fazendo outros 
cursos e depois de alguns estágios, entrei na indústria. 
(ENY_2) 
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Abrem Portas 5 
Os cursos são o caminho para entrar na área da moda, não 
só pelo conhecimento que dão, mas pelas relações das 
faculdades com as indústrias, os professores arrumam os 
primeiros estágios e facilitam a entrada. (ENY_2) 

Indiferente 1 

São bons cursos, mas o que mais uso no meu dia a dia 
aprendi no trabalho, eles dão boa base conceitual, mas falta 
técnica, entender como uma modelagem pode ser 
aprimorada, determinadas habilidades, só fazendo mesmo. 
(ENY_3) 
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Condição para 

atuar 

 

5 Não é uma norma, mas na prática é como acontece. (ENY_2) 

Torna o 

profissional bem 

preparado 

1 
Quem passa pela universidade tem mais conhecimentos 
específicos para uma área como essa. As coisas mudam 
muito rápido, não dá só para contar com a prática. (ENY_1) 
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Criativo 3 Criativo, dinâmico, busca alternativas para as situações 
complexas que estão sendo apresentadas. (ENY_6) 

Holístico 3 Depende muito da área que vai atuar, a área da moda lida 
com muitos conhecimentos diferentes. (ENY_1) 

 

 A primeira categoria, “Relação do Profissional com a Área da Moda”, 

“Predisposição” é o que aparece em maior número. No caso de Nova York, todos os 

sujeitos são funcionárias de empresas de moda e contratam outros profissionais para 

trabalhar nas equipes. Todas são egressas de cursos de moda e, como vários outros 

entrevistados, consideram que sempre tiveram afinidade com a área, daí a escolha é 

algo natural. 
Sempre gostei de moda, gostava de desenhar e fazer roupas, 
customizava minhas roupas. Quando tive que ir para faculdade escolhi 
a de moda. (ENY_1) 

  

Mesmo no único relato que considerou a entrada na moda algo “acidental”, a 

empregadora diz que “gostava de ver programas de moda” e depois do curso de verão 

se apaixonou pela área. Como colocado por outra empregadora da cidade de Nova 

York, “a moda é envolvente, uma vez mordida você se apaixona e não quer mais fazer 

outra coisa. (ENY_3) 

 Para a segunda categoria “Impressões Gerais sobre Formação do Profissional 

da Moda”, a maioria, cinco dos sujeitos, acredita que abre portas e apenas uma diz 

ter sido indiferente, pois tudo que aprendeu foi no exercício da profissão. 

 Para a categoria que aborda a questão do diploma, as empregadoras (cinco), 

diferente dos outros sujeitos, consideram o diploma uma “condição para atuação na 

área da moda”. Interessante perceber que como egressos dos cursos, as 

empregadoras já acreditam que há uma obrigatoriedade de formação na área. 
Pode até ser que uma pessoa seja boa o suficiente hoje em dia que 
tenha possibilidades de ser bem-sucedida nesta área sem diploma, 
mas eu não conheço empresa que contrataria. Então, acredito que 
precise, sim, do diploma. (ENY_4) 
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 O questionário em larga escala, aplicado pelo google forms confirma esta 

informação. A maioria dos entrevistados (68,2% dos 22 respondentes), como pode 

ser visto no gráfico 5, considera que a formação específica na área da moda é uma 

condição para a atuação profissional. Ainda no total dos entrevistados, 18,2% 

acreditam que há necessidade de formação superior, mas não necessariamente na 

área da moda e 13,6% acredita não haver necessidade de formação superior para 

trabalhar no segmento da moda. 

 
Gráfico 5: Respondentes de Nova York. Fonte: Google Forms 

 
 

  

 Para finalizar o tema, na categoria que aborda as características que o 

profissional da moda deveria ter, há a indicação de “Criativo”, com três relatos, 

“Hoslístico” com três também. Para estes sujeitos houve uma variação maior nesta 

categoria e o relato de ENY_4 define bem o que está redesenhando a formação em 

moda:  
O mundo está mudando drasticamente, ninguém precisa de mais uma 
roupa. A forma de consumir já mudou muito e vai mudar mais ainda, 
marcas grandes, flagships43 estão quebrando, isso está claro. Então, 
cada vez mais designers precisam trabalhar com a emoção, com as 
narrativas, buscar soluções inovadoras para problemas que ainda não 
temos (ENY_4) 
 
 

 

                                                
43 Flagship é um termo utilizado para fazer referência a loja conceito de uma marca. 
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 b)  Indução de Metáforas 

 

 Para concluir a análise de dados das entrevistas semidirigidas com os 

empregadores em Nova York, o Quadro 10 expõe as metáforas expressas pelos 

sujeitos para responder à questão “Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, 

um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por quê?”. Ilustra 

também os significados dados pelos sujeitos, na íntegra.  

 
Quadro 10: Indução de Metáforas – Empregadores de Nova York 

Empresários/ 
Empregadores 

Se profissional da moda pudesse ser outra coisa, um animal, um 
vegetal, um mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

Um Pássaro 
ESP_1 

Porque é independente, como o designer deve ser.  

Um Bola 
Mágica 
ESP_4 

Um brinquedo estranhíssimo, que você faz uma pergunta objetiva e ele 
sempre lhe dá uma resposta certa. O consumidor seria a pessoa que 
sacode a bola, que é o designer, e a bola dá a resposta certa. 

Um Camaleão 
ESP_3 

Porque se adapta às necessidades, não no sentido da camuflagem, mas 
de poder se adaptar aos vários ambientes e assim sobreviver. 

Cubo Mágico 
ESP_4 

Tem várias possibilidades, permite muitas combinações. 

Um Polvo 
ESP_5 

Um polvo com seus vários tentáculos para fazer todas as coisas 
necessárias. 

Uma Coruja 
ESP_6 

inteligente, tem conhecimento, consegue ver o que os outros não veem. 

 

 Com relação à resposta dos entrevistados frente à questão, a análise das 

metáforas feitas pelos sujeitos revela, além da recorrente imagem do profissional que 

lida com muitos conhecimentos, materializadas nas metáforas da Bola Mágica, do 

Camaleão, do Cubo Mágico e do Polvo, traz desta vez o profissional independente, 

na metáfora do “Pássaro” e o inteligente, que vê além, na metáfora da “Coruja”. 

 

5.12. Modelo Figurativo da Representação Social de “Ser profissional da Moda”: 
os três grupos de Nova Iorque – uma Hipótese Interpretativa 
 

Para finalizar, o texto a seguir propõe novamente uma hipótese interpretativa 

para construção de um modelo figurativo da Representação Social para os sujeitos da 

Cidade de Nova York, por meio de uma análise por subgrupo. Ao final, como feito nos 

casos anteriores, pretende-se evidenciar que o contexto tem influência e pode dar as 
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pistas para os processos de objetivação e ancoragem presentes na formação das RS 

destes sujeitos.  

O conjunto do material analisado das entrevistas permitiu observar que alunos 

de instituições de ensino superior, dos cursos de moda na cidade de Nova York, veem 

o profissional da moda como “Fluido”. A visão do profissional que tem muitos atributos 

interdisciplinares continua sendo a qualidade principal. Entretanto, a exemplo de São 

Paulo, em Nova York há um ressaltar de características que fazem qualquer pessoa 

um bom profissional: capacidade de comunicação, proatividade, ética, entre outras. 

Não há um centrar nas tarefas que ele precise desempenhar. Este posicionamento 

pode indicar uma concepção diferente da área da moda enquanto profissão. 

 Com relação aos Professores de Nova York, o conjunto do material analisado 

permitiu perceber o processo de objetivação no sentido de “Holístico”. Assim, para 

estes sujeitos, o profissional da moda deve ter muitos conhecimentos, mas deve usá-

los de forma estratégica, adaptados com sabedoria para o direcionamento que se fizer 

necessário. Em sendo “Holístico”, pode vir a ser completo, deve unir o pensar, o sentir, 

o fazer em prol de suas responsabilidades para este mundo que está em mudança. 

Para os Professores, aparece também o “Criativo”, este tem possibilidade de oferecer 

inovação, diferencial competitivo, em um mundo saturado por imagens e produtos. 

 Finalizando, tem-se os empregadores da Cidade de Nova York. Para estes 

sujeitos, o profissional da moda está configurado com mais expressividade na figura 

do “Holístico”. Ao objetivarem no “Holístico” os sujeitos deixam transparecer as 

mesmas questões que os Professores: “concentrar energias para conseguir utilizar os 

múltiplos conhecimentos de forma a unir o pensar e o agir”. É preciso considerar que 

as atividades desta área interdisciplinar não são isoladas, estão conectadas com tudo 

e com todos. Especificamente com relação à Nova York, a cidade mudou seu 

direcionamento com a área da moda (como explicado no Capitulo 2), passando de 

parque fabril para fornecedora de tecnologia e estratégia para a indústria da moda, o 

profissional da moda deve ser “Hoslistico” para poder unir conhecimentos e equipes 

que na maior parte das vezes trabalham em continentes diferentes. Os esquemas 

lógicos de raciocínio construídos pelos sujeitos permitem perceber os conceitos que 

fazem parte destas constituições imagéticas. 

Ao aproximar as objetivações dos sujeitos de Nova York é possível perceber 

semelhanças, oferecendo um esquema que expresse como estes sujeitos 
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objetivaram, ou seja, tornaram familiar a ideia do que vem a “ser o profissional da 

moda”.  
 

 

 
Figura 23:  Modelo Figurativo da representação social de “ser profissional da moda” para os sujeitos de Nova 

Iorque: uma hipótese interpretativa 

 

 

O modelo figurativo acima apresenta uma hipótese interpretativa que busca 

sintetizar o significado atribuído pelos sujeitos para o objeto de representação “Ser 

Profissional na Área da Moda” na cidade de Nova York. Este modelo se baseou na 

análise de conteúdo temática complementada pela indução de metáforas em cada um 

dos grupos e depois transformado em um entendimento único. Buscou-se encontrar 

algum elemento que pudesse condensar o significado atribuído pelo grupo ao objeto. 

Como já foi dito, a área da moda é forte influenciadora daquilo que irá ser a RS 

do objeto de representação deste trabalho. Como, para Nova York, a relação com a 

moda já se estabelece com mais sinergia, onde o esforço para realizar tarefas 

complexas precisa de cooperação por parte dos envolvidos, o termo que coordena o 

modelo figurativo é “Holístico”, exprimindo com mais assertividade o que os sujeitos 

acreditam poder referênciar o objeto de representação. A ideia desta figura é deixar 

perceber não só o elemento organizador, mas a relação de outros elementos com ele.  

No conjunto desse material, o que parece mais forte é a ideia de “Holístico”, 

daquele que busca um entendimento global dos acontecimentos, para inclusive ter 

mais precisão na atuação. Ainda nesta figura, tem-se o “Fluido” que interliga, que pode 
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estar em vários ambientes sem perder suas características. Por questões de atributos 

semelhantes com o “Holístico”, há uma proximidade entre as figuras. Completa esta 

hipótese interpretativa o termo “Criativo”, aquele que pode inovar, transformar a 

realidade ao oferecer novas visões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Esta pesquisa tratou de investigar as Representações Sociais de “Ser 

profissional na área da Moda”, elaboradas por alunos, professores e 

empresários/empregadores do setor, em três capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e 

Nova York. Buscou-se compreender se as propostas de formação dos cursos estavam 

relacionadas com as possibilidades de atuação no mercado de trabalho, na 

concepção destes sujeitos. No Brasil, a formação em moda cresceu muito nos últimos 

20 anos, mas os números do segmento, em termos de empregos e salários, não 

condizem com o crescimento, o que inspirou uma análise das razões deste 
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acontecimento, com base no estudo de representações sobre o que é “ser profissional 

no campo da Moda”.   

Inicialmente, este trabalho esteve pautado na tese de que o perfil do profissional 

da moda não está bem delineado nos grupos investigados, o que, principalmente no 

Brasil, tem consequências na formação superior e no exercício da profissão. Como foi 

possível constatar, as razões para esta falta de delineamento passam por várias 

questões, dentre elas entendimentos naturalizados sobre a moda e a roupa, inclusive 

a relação entre os termos. O olhar pejorativo que a moda, como área de saber, ainda 

carrega, desencoraja as discussões sobre o tema e também prejudica a formação de 

uma identidade profissional. As possibilidades de atuação profissional fazem parte de 

uma configuração importante da vida do indivíduo atual, abrangendo questões de 

pertencimento, autoestima e reconhecimento social. A formação superior é um 

caminho para isto, como foi possível constatar.  

Para que fosse possível construir os entendimentos que levaram a configuração 

das RS desta pesquisa, algumas questões de estudo foram apresentadas inicialmente 

e de forma resumida propõe-se responder nesta conclusão, deixando em aberto a 

possibilidade de futuras pesquisas que possam cooperar com a produção acadêmica 

na área.  

A primeira questão abordada buscou compreender a relação existente entre a 

profissão e as propostas de formação das universidades que oferecem os cursos. 

Neste tópico, foi possível perceber que, no Brasil, não há uma análise aprofundada 

dos mercados locais quando da oferta dos cursos de formação superior na área da 

moda44 . A oferta dos cursos, direcionada pelo MEC através das LDBN (BRASIL, 

1996) para os cursos de Design e pelo CST (Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia) em Design de Moda, já aponta para o entendimento que o órgão 

regulador não compreende a moda como área de saber, consolidando a visão de para 

estudar a moda o que se privilegia é a construção de produtos, artigos de vestuário, 

acessórios e imagens que podem ter valor de moda, ou não, mas que estão muito 

mais voltados para a visão de metodologias de processo que serão aplicadas à 

indústria, razão pela qual pertencem à área do design. Esta categorização mostra que 

a ideia dos estudos de moda está ancorada na visão de confecção e oferta de 

                                                
44 O que se está chamando de produto de moda aqui, na prática são produtos de vestuário e acessórios, 
não necessariamente de moda, uma vez que foi possível perceber que para ser moda é preciso haver 
relação simbólica entre o consumidor e o produto. 
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produtos, em especial do vestuário, não necessariamente de moda, o que evidencia 

o posicionamento de uma formação de moda atrelada à roupa. 

 Sobre esse aspecto, cabe reafirmar que obviamente não há problema em se 

estudar a fabricação dos produtos, com acento em tecnologias de produção, como é 

a proposta dos órgãos reguladores. Entretanto, este estudo pode hoje não dar conta 

do dinâmico sistema de moda que participa do processo de produção da roupa, mas 

não se limita a ele. E, assim, ao entender que este sistema incorpora dois conceitos 

da moda – fenômeno cultural e fabricação de produtos – é possível supor que os 

profissionais tenham mais a contribuir com a própria indústria e com a consolidação 

da importância de sua profissão. Mesmo no exterior, onde as instituições estão mais 

estabilizadas nesta área e entendem melhor as possibilidades de formação em 

segmento tão multidisciplinar, McNeil (2010, p. 106) afirma que “not-withstanding its 

interdisciplinarity, the study of fashion as an academic subject remains weak, 

particularly in universities45”. A questão de ser considerado fraco recai exatamente 

sobre a ideia de se limitar a moda à prática do design, deixando de perceber sua 

aplitude como teoria, imagem, objeto e texto. 

 Na sequência, a segunda questão teve por objetivo contrastar a dimensão 

acadêmica (matriz curricular) e a dimensão empresarial (perfil desejável do 

profissional) nas falas dos sujeitos. Fica evidente pelas matrizes curriculares que os 

cursos de moda formam para a construção de produtos do vestuário (especialmente 

na modalidade CST em design de moda) e que esse direcionamento se dá por ser o 

vestuário o maior mercado disponível. Contudo, a formação voltada para 

desenvolvimento de práticas para lidar com o produto do vestuário deveria ser 

oferecida em nível médio, intermediário. A moda como um sistema institucionalizado 

possui características bem distintas do vestir e da roupa, e é a natureza deste sistema 

que está na base do consumo de produtos e imagens de moda. Assim, reconhecer a 

moda como sistema e trabalhar a criação a partir desse sistema é o que deveria 

prevalecer nos cursos.  

 Os termos moda e roupa são frequentemente usados como sinônimo, o que 

também foi possível perceber nas entrevistas, contudo, enquanto moda pode ter 

vários significados, roupa significa algo material, é o que as pessoas realmente usam. 

                                                
45 não obstante a sua interdisciplinaridade, o estudo da moda como disciplina acadêmica permanece 
fraco, particularmente nas universidades. 
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Toda roupa pode se tornar moda, mas para isso precisa ser institucionalizada e 

culturalmente difundida (KAWUAMURA, 2005). O sistema de moda opera para 

transformar produtos (roupa) em moda, oferecendo a eles valor simbólico. Então, 

poder compreender o que faz este sistema girar deveria ser o ponto principal dos 

cursos de moda em nível superior de formação. A roupa é uma possibilidade, mas não 

é a única situação. Se o olhar cada vez mais estetizado dos consumidores busca por 

narrativas que possam completar suas próprias narrativas, é disso que o estudo do 

consumo de moda devia tratar. 

A terceira questão se propunha a contrastar as Representações Sociais de ‘ser 

profissional’ de moda pelos três grupos, em três capitais mundiais de moda e 

consumo, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Nova York (NY). Neste caso, 

considerando a análise dos dados, foi possível perceber que há uma ideia muito 

próxima do que vem a ser o profissional da moda para estes sujeitos: “Múltiplo”, para 

o Rio de Janeiro; “Plural”, para São Paulo e “Holístico”, para Nova York. Em todos os 

casos, alguém multi e interdisciplinar, com atributos que vão do prático ao conceitual, 

parece ser o que mais se aproxima deste profissional da moda para os sujeitos. Ficou 

claro também que o contexto dos sujeitos faz diferença para a construção destas RS.  

No Rio de Janeiro, uma área de moda mais romantizada, muito ligada à figura 

icônica do estilista, da época dos grandes costureiros, parece ser o que mais dá 

contornos à profissão na opinião de alunos e professores. Esse ponto de vista 

influencia as perspectivas da formação, deixando a ideia de que modelagem e costura 

seriam as principais habilidades a serem construídas pela formação superior. Ao 

interagirem com o mercado de trabalho, os egressos deixam a impressão de um 

profissional “malformado”, “cru”, com conhecimento abrangente, mas superficial.  

Para os sujeitos de São Paulo, a moda denota uma área de negócios já 

profissionalizada, alunos conseguem materializar de forma mais consistente os 

atributos do profissional para além da modelagem e da costura, pois já percebem as 

outras possibilidades de atuação. Assim como os professores, por atuarem (ou terem 

atuado) no mercado de trabalho, também sabem que a multiplicidade é da área e não 

só das tarefas.  

Com os sujeitos de Nova York, a relação com a moda já se estabelece com 

mais sinergia. O esforço para realizar tarefas complexas, abrangendo departamentos 

de empresa que se relacionam em paises diferentes, exigem cooperação por parte 

dos envolvidos. Além disso, o fato de ser a moda uma área de negócios reconhecida 
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e vital para a cidade beneficia a formação superior com investimentos da indústra e 

do Estado, reforçando essa formação como caminho estratégico para o setor. 

Quanto à tese que pautou o desenvolvimento deste trabalho, de que o perfil do 

profissional da moda não está bem delineado nos grupos investigados, o que 

desemboca na formação superior e no exercício da profissão, pode-se dizer que em 

parte foi confirmada. No Brasil, por relatos, estudos de documentos e ofertas 

curriculares há um entendimento de que fazer roupa é o “destino” do designer de 

moda. Entretanto, quando este fazer roupa passa a ser fazer “produto de moda” é 

latente a necessidade de conhecimentos mais direcionados para determinadas área 

de atuação dentro do setor. A forma como os cursos estão sendo oferecidos, com 

disciplinas que abrangem desde modelagem (plana, tridimensional e gráfica) e 

costura, materiais têxteis, cor, processos produtivos (em alguns cursos até calçados 

e joias); passando por gestão de negócios, marketing, branding, comunicação, arte, 

antropologia, sociologia, psicologia, consumo, história, produção de moda, visual 

merchandising, styling, mídias digitais, desenho, ilustração, desenho técnico, entre 

tantas outras, evidencia que em dois anos e meio (ou mesmo três anos e meio, caso 

do bacharelado) é muito difícil conseguir “formar” um profissional que possa pelo 

menos articular tantas informações para atuar em um segmento tão complexo.  

Com tantas possibilidades, os alunos ficam inseguros em relação ao 

desempenho, não entendendo bem seu papel no mercado de trabalho e, 

normalmente, culpando o curso pela falta de “profundidade” dos conhecimentos. Ao 

dizer que o profissional é “Múltiplo” ou “Plural”, os sujeitos do Rio de Janeiro e São 

Paulo apontam para algo de difícil definição, deixando configurar um entendimento 

ainda abstrato. Um cenário como esse inibe a formação de uma identidade profissional 

para a moda e tem consequências na atuação de mercado dos profissionais do setor. 

Já com relação ao profissional da moda em Nova York, apesar da mesma 

diversidade na possibilidade de atuação, a formação já se dá direcionada. Os cursos 

fazem parte da área do saber da “Moda” e não do “Design”. Este último é uma das 

possibilidades de formação e atuação. Ao usar a definição “Designer de Moda”, não 

há outro entendimento que não um profissional voltado para criar produtos para a 

indústria de bens de consumo. Contudo, o futuro profissional pode ainda escolher 

dentro da área da moda estudar negócios; marketing; pesquisas e consumo, entre 

outras várias possibilidades; ou seja, a “Moda” é a área do saber da qual derivam 

outras possibilidades de estudo e atuação. Quando os sujeitos apontam para o 
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entendimento de um profissional “Holístico”, parece direcionar para alguém mais 

“completo”, não só multidisciplinar, mas em sintonia com o todo. 

A formação superior em moda surgiu em um contexto de industrialização de 

produtos para oferecer a um mercado consumidor em expansão. A comunicação em 

rede, a globalização, a estetização, promoveram a união da moda e design para que 

ideias pudessem virar produtos (imagens). Esta relação deu contornos para os cursos 

de moda pelo mundo, desenvolvendo habilidades e proporcionando metodologia de 

processos para este desenvolvimento. Porém, o mundo mudou neste segmento. 

Segundo Kawamura (2005, p.106)  
Designers Always emerged from fashion collections, but they are now 
coming out of the streets of London, Tokyo and other cities. The 
production of fashion used to be in the hands of the French system, 
but it is becoming difficult to distinguish production and consumption, 
and both are occurring elsewhere. For consumers in postmodern 
societies, anything and everything can be fashion. Any item of the 
clothing has the possibility of becoming a fashion. The source of 
legitimation that came from hegemonic Paris and the French 
establishment is, therefore, is losing its power. Youth culture is the 
epitome of the postmodern consumer as well as producer of fashion.46 

 

Esse mercado em transformação precisa agora de visão regional, 

customização, novas formas de produção e consumo, e tudo isso pede por um novo 

profissional que precisa contextualizar seu entorno corroborando para um 

desenvolvimento mais sustentável. Os conhecimentos anteriores já não estão dando 

conta dos processos, o que aponta para a necessidade de uma nova formação 

superior, na qual se possa de fato “criar” uma pessoa engajada com preocupações 

que possam ser maiores do que só as que lhe beneficiem.  

A Teoria das Representações Sociais foi essencial para realização deste 

trabalho, pois possibilitou um olhar sobre as formas cristalizadas de entendimento 

desta área. A moda como conhecimento acadêmico, como formadora de um campo 

do saber, merece um olhar individualizado, uma percepção de sua contribuição 

cultural, não apenas como desenvolvedora de produtos de consumo, mas como 

                                                
46 Designers sempre surgiram de coleções de moda,  agora estão saindo das ruas de Londres, Tóquio 
e outras cidades. A produção de moda costumava estar nas mãos do sistema francês, mas está se 
tornando difícil distinguir produção e consumo, e ambos estão ocorrendo em outros lugares. Para os 
consumidores nas sociedades pós-modernas, tudo e qualquer coisa pode ser moda. Qualquer item da 
roupa tem a possibilidade de se tornar uma moda. A fonte de legitimação que veio da Paris hegemônica 
e do establishment francês está, portanto, perdendo seu poder. A cultura jovem é o epítome do 
consumidor pós-moderno, bem como a produtora da moda. 
 



182 
 

aquela que pode promover cultura. Conhecer neste momento como se formalizam 

estes conhecimentos pode auxiliar na construção de um campo mais consistente. 
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ANEXOS – A 

Formulários de Caracterização; Termos de Compromisso e Questionários: Nova 
York; São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

PROFESSOR CARACTERIZATION FORM 

 

 This research is being carried out by MARCIA DE SOUZA BORGES under 

the supervision of PhD Professor Rita de Cássia Pereira Lima.  

We are investigating the Social Representation of students, professors and 

employers of the Fashion field about “what it is to be a professional in this area”. We 

plan to contrast the Social Representation of these three groups and see how it can 

interfere, or not, in the fashion higher education. We are working with subjects of two 

major cities of Brazil (São Paulo and Rio de Janeiro) and one in US (New York), 

seeking to link the profile of the fashion professional in these cities. 

Your participation is very important in this research. All information collected will 

be kept securely and will only be accessible by myself and my supervisor, all data will 

be anonymized  

We would be very grateful for your participation in this study. If you need to 

contact us in future, please contact me in this e-mail marciaclosouza@gmail.com or 

phone +5524992840303. 

 

Name:  

University (one or more): 

 

Male/Female: 

Age:  
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Father’s occupation: 

Mather’s occupation: 

Disciplines as teacher:                 

Undergraduate or postgraduate course: 

Degrees (Areas of study): 

 

 

Years of work as teacher in the fashion field (other areas)? 

 

Other jobs in the Fashion Area? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

STUDENT CARACTERIZATION FORM 

 This research is being carried out by MARCIA DE SOUZA BORGES under 

the supervision of PhD Professor Rita de Cássia Pereira Lima.  

 We are investigating the Social Representation of students, professors and 

employers of the Fashion field about “what it is to be a professional in this area”. We 

plan to contrast the Social Representation of these three groups and see how it can 

interfere, or not, in the fashion higher education. We are working with subjects of two 

major cities of Brazil (São Paulo and Rio de Janeiro) and one in US (New York), 

seeking to link the profile of the fashion professional in these cities. 

Your participation is very important in this research. All information collected will 

be kept securely and will only be accessible by myself and my supervisor, all data will 

be anonymized  

We would be very grateful for your participation in this study. If you need to 

contact us in future, please contact me in this e-mail marciaclosouza@gmail.com or 

phone +5524992840303. 

 

Name:  

University: 

Male/Female: 

Age:  

Father’s occupation: 

Mather’s occupation: 

Year of study (University period):                  

Undergraduate or postgraduate course: 

Courses in the fashion field (summer courses):  
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Work?   (   ) Yes       (   ) No  -  Where?  

 

Other jobs in the Fashion Area? 
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Participant Consent form for Research Project 

SOCIAL REPRESENTATION OF STUDENTS, PROFESSORS AND EMPLOYERS 
OF THE FASHION FIELD ABOUT “WHAT IT IS TO BE A PROFESSIONAL IN THIS 
AREA” In the Cities of RJ, SP and NY. 

 

Dear participant, 

This research is being carried out by MARCIA DE SOUZA BORGES under the 
supervision of PhD Professor Rita de Cássia Pereira Lima.  
 

We are investigating the Social Representation of students, professors and employers 
of the Fashion field about “what it is to be a professional in this area”. We plan to 
contrast the Social Representation of these three groups and see how it can interfere, 
or not, in the fashion higher education. We are working with subjects of two major cities 
of Brazil (São Paulo and Rio de Janeiro) and one in US (New York), seeking to link the 
profile of the fashion professional in these cities. 

If you agree to participate in this study, you will be interviewed by the researcher. 

The answers which you provide will be recorded through audio recording. 

All information collected will be kept securely and will only be accessible by myself and 
my supervisor.  

Data will be anonymized and if data which you provide is used in any publications or 
reports then a participant number or pseudonym will be used and identifying details 
will be removed. A list may be kept linking participant numbers or pseudonyms to 
names, but this will be kept securely and will only be accessible by myself and my 
supervisor. A copy of the information which we record about you, but not other 
participants, will be provided, free of charge, on request. 

You are free to withdraw from the study at any time, without giving reasons and without 
penalty, even after the data have been collected. However, if publications or reports 
have already been disseminated based on this data, these cannot be withdrawn. 

We would be very grateful for your participation in this study. If you need to contact us 
in future, please contact me in this e-mail marciaclosouza@gmail.com or phone 
+5524992840303. 

Yours, 

Marcia De Souza Borges 

Statement of Consent 
 

Please 
initial each 

box 
I agree to participate in the research project SOCIAL 
REPRESENTATION OF STUDENTS, PROFESSORS AND 
EMPLOYERS OF THE FASHION FIELD ABOUT “WHAT IT IS TO 
BE A PROFESSIONAL IN THIS AREA” in the Cities of RJ, SP and 
NY. Being carried out by Marcia de Souza Borges 
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 This agreement has been given voluntarily and without 
coercion. 
 

 

 

 I have been given full information about the study and contact 
details of the researcher(s). 

  

 I have read and understood the information provided above 
  

 I have had the opportunity to ask questions about the research 
and my participation in it. 

  

 

Date: __________/_____________/____________ 

 

 

             Name and Participant’s signature  
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Social Representations of Fashion Professionals by students, professors and 

entrepreneurs of the sector in RJ, SP and in NY. 

 

Questions Interview for Students: 

 

1- I would like to know what directed you to a Fashion Design course... 

2- In general, how do you see the fashion courses in your country? what are your 

impressions about the course? What do you consider good and what do you 

consider bad? What made you choose this University? 

3- Do you know the course profile? The disciplines you will have to do to 

complete the course? Do you believe they are the “ideal” ones to become a 

fashion Professional? 

4- Name three disciplines that come to your mind immediately when talking about 

Fashion Education? Why? 

5- Have you ever done internship? How was the experience? Did you feel 

yourself prepared to it? 

6- How do you see the "Fashion Design" higher education degree for your future 

professional life? Is it possible to have a successful career in this field without 

a diploma? What do you think about it? 

7- How do you see the "Fashion Design" diploma/degree, do you consider it a 

condition to work in the area? 

8- What comes to your mind when you think of "fashion design professional" 

characteristics? 

9- If fashion design professional could be something else, an animal, a 

vegetable, a mineral, for example, what would it be? Why?  

10- Would you have something to add to what we talked about? 
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Social Representations of Fashion Professionals by students, professors and 

entrepreneurs of the sector in RJ, SP and in NY. 

 

Questions Interview for Professors: 

1- I would like you to tell me about your professional work in the Fashion area, 

how did it begin? What is your trajectory? And how did you get into teaching in 

the fashion’s field? 

2- In general, how do you see the fashion courses in your country? what are your 

impressions about the university you work? What do you consider good and 

bad about being a teacher? 

3- What do you have to say about higher education in fashion, thinking about the 

direction given by the universities that you work for/egress training objectives? 

Do you have a work plane (or something like that (direction that you are 

obligated to follow? 

4- If you had to choose three disciplines, or knowledge area, that you consider of 

greater relevance for the student’s education, which one would you choose? 

Why? 

5- If you could change something in the training offered to the student, what 

would change? 

6- How do you see the "Fashion Design" higher education degree for future 

professional life of the student? Is it possible to have a successful career in 

this field without a diploma? What do you think about it? 

7- How do you see the "Fashion Design" higher education degree for future 

professional life of the student? Is it possible to have a successful career in 

this field without a diploma? What do you think about it? 

8- How do you see the "Fashion Design" diploma/degree, do you consider it a 

condition to work in the area? 

9- What comes to your mind when you think of "fashion design professional" 

characteristics? 

10- If fashion design professional could be something else, an animal, a 

vegetable, a mineral, for example, what would it be? Why?  

11- Would you have something to add to what we talked about? 
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Social Representations of Fashion Professionals by students, professors and 

entrepreneurs of the sector in RJ, SP and in NY. 

 

Questions Interview for Entrepreneurs: 

1) I would like you to tell me how you became a Fashion entrepreneur...  

2) Did you have any training/courses/formal education in the fashion area? If so, 

what was it? Comment on this education… 

3) How do you see the top fashion courses in your country? What do you consider 

good and what do you consider bad in it? 

4) Name three areas of knowledge (disciplines) that you consider most important 

for the fashion professional and should be developed in these courses... 

5) If you could change anything at higher education in Fashion field, what would 

you change? 

6) When hiring a fashion professional what would be your expectations? Is there 

a difference between a professional with higher education and the one without 

it? 

7) How do you see the "Fashion Design" diploma, do you consider it a condition to 

work in the area? 

8) What comes to your mind when you think of "fashion design professional" 

characteristics? 

9) If fashion design professional could be something else, an animal, a vegetable, 

a mineral, for example, what would it be? Why? 

10) Would you have something to add to what we talked about?   

    

 

 

 

 

 

 



203 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente da pesquisa sob o 

título provisório, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “PROFISSIONAL DA MODA’ 
POR ALUNOS, PROFESSORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR NAS CIDADES DO 
RIO DE JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA IORQUE. 

O estudo está sendo desenvolvido pela doutoranda Marcia de Souza Borges, 

em período probatório do Doutorado em Educação da Universidade Estácio de Sá, 

sob orientação da Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia Pereira Lima.  

Sua participação é livre e voluntária, e para tanto você deverá responder às 

perguntas que constam do roteiro de entrevista. Você poderá deixar de participar do 

estudo no momento que desejar e fazer todas as perguntas que julgar necessárias. 

Informo ainda, que de acordo com as normas éticas da pesquisa, será respeitado o 

sigilo absoluto quanto à identidade do respondente e quanto às informações 

fornecidas, e que a utilização dos resultados será para fins exclusivamente científicos. 

A guarda da entrevista registrada por escrito será de minha inteira responsabilidade e 

será destruída após cinco anos do presente estudo.  

Ressalto que sua participação não inclui nenhuma forma de pagamento.   

Desde já, agradeço sua importante colaboração e coloco-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos através do telefone (24) 992840303 ou do e-mail 

marciaclosouza@gmail.com.  
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AUTORIZAÇÃO 

  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, 
_____________________________________________________, firmado abaixo, 
residente à ____________________________________________, concordo em 
participar do estudo, sob título provisório, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
“PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, PROFESSORES E EMPRESÁRIOS 
DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA 
IORQUE. 

Declaro que fui completamente orientado(a) pela doutoranda, quanto à 
finalidade, objetivo e duração desta pesquisa, e concordo em participar como sujeito 
de investigação, uma vez que será mantido meu anonimato, não terei qualquer tipo 
de prejuízo pessoal ou profissional, e que não haverá nenhuma forma de indenização 
ou ressarcimento por minha participação. Tendo sido minhas dúvidas esclarecidas, 
autorizo por escrito a realização da entrevista e os dados poderão ser examinados por 
pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador responsável. 
Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento da pesquisa, se 
assim desejar. O presente termo será autorizado em duas vias, ficando uma com o 
pesquisador e a outra comigo enquanto sujeito da pesquisa.  

Diante do exposto asseguro que as informações que prestarei serão baseadas 
na verdade e relevantes para o bom êxito da pesquisa.  

 

 

Rio de Janeiro, ____/_____/ 2017 

 

Pesquisadora: Marcia de Souza Borges 

RG: 08139868-7 (DETRAN/RJ)   

   

Respondente: ____________________________  

Nº do RG: _______________________________ 
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ESCLARECIMENTO PARA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

Sou professora do curso de Design de Moda e doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. 

Minha tese de doutorado tem como tema a REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
“PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, PROFESSORES E EMPRESÁRIOS 
DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA 

IORQUE  

Sua colaboração é muito importante para que eu possa dar prosseguimento à 

minha pesquisa, cujos resultados poderão contribuir para o fortalecimento de estudos 

no campo da Moda.  Agradeço antecipadamente sua resposta ao questionário a 

seguir. Ressalto que será preservada a identidade dos respondentes, respeitando-se 

o anonimato.  

Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail: 

marciaclosouza@gmail.com 

 

 

FORMULÁRIO PROFESSOR 

 

Nome:  

Instituição: 

Sexo: 

Idade:  

Profissão do Pai: 

Profissão da mãe: 

Disciplina(s) que ministra:                  
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Tipo de curso: (   ) graduação      (    ) graduação tecnológica  

Modalidade: (   ) presencial     (    ) semi presencial        (    ) a distância  

Formação (especificar graduação e pós-graduação):  

 

 

Ocupa cargo de gestão?   (   ) sim       (   ) não  -  Em caso afirmativo, qual?  

 

Atua em mais de uma Universidade (faculdade ou Centro Universitário)? Em caso 

positivo, qual (is)? 

Há quanto tempo atua como docente área da Moda? 

 

Exerce algum trabalho em Moda fora do campo acadêmico?  (   ) sim       (   ) não   

- Em caso afirmativo, qual?  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, 

PROFESSORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE 
JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA IORQUE 

 

Roteiro de entrevista para professores: 

1- Eu gostaria que você me falasse sobre sua atuação profissional na área da 

Moda. Como começou? Qual a trajetória? 

2- E como chegou à docência no campo da Moda? 

3- O que considera mais fácil e o que é mais difícil na atuação docente em Moda?  

4- O que tem a dizer sobre a formação superior em moda (pensando sobre o 

direcionamento dado pelas universidades que vc atua – PPC/objetivos de 

formação do egresso) com relação ao que acredita ser a formação do 

profissional da Moda?  Você conhece o PPC do seu curso? 

5- Se tivesse que escolher três disciplinas, ou área de conhecimento de maior 

relevância para a formação dos alunos, quais escolheria? Por que?  

6- Se pudesse mudar algo na formação oferecida ao aluno, o que mudaria?  

7- Como você vê o diploma de “Design de Moda” para a vida profissional dos 

alunos? Considera ser uma “condição” para a atuação profissional na área? 

8- O que te vem à mente quando você pensa em “profissional da Moda”?  

9- Se profissional da Moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, um 

mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

10- Você teria algo para acrescentar ao que nós conversamos?  
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ESCLARECIMENTO PARA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

Sou professora do curso de Design de Moda e doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. 

Minha tese de doutorado tem como tema a REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
“PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, PROFESSORES E EMPRESÁRIOS 
DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA 

IORQUE  

Sua colaboração é muito importante para que eu possa dar prosseguimento à 

minha pesquisa, cujos resultados poderão contribuir para o fortalecimento de estudos 

no campo da Moda.  Agradeço antecipadamente sua resposta ao questionário a 

seguir. Ressalto que será preservada a identidade dos respondentes, respeitando-se 

o anonimato.  

Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail: 

marciaclosouza@gmail.com 

 

FORMULÁRIO ALUNO 

 

Nome:  

Instituição: 

Sexo: 

Idade:  

Profissão do Pai: 

Profissão da mãe: 

Período em que está matriculado:                  
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Tipo de curso: (   ) graduação      (    ) graduação tecnológica  

Modalidade: (   ) presencial     (    ) semi presencial        (    ) a distância  

Outros cursos (especificar graduação e pós-graduação):  

 

 

Trabalha?   (   ) sim       (   ) não  -  Em caso afirmativo, em que?  

 

Atua na área da Moda? 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, 

PROFESSORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE 
JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA IORQUE 

 

Roteiro de entrevista para alunos: 

1- Eu gostaria de saber o que te levou à formação em um Curso Superior de 

Design de Moda... 

2- De modo geral, quais são suas impressões sobre o curso? O que você 

considera bom e o que considera ruim?  

3- Você conhece o PPC do seu curso? O que tem a dizer sobre ele com relação 

à formação do profissional da Moda?   

4- Se tivesse que escolher três disciplinas, ou área de conhecimento de maior 

relevância para a sua formação, quais escolheria? Por quê?  

5- Se pudesse mudar algo na sua formação, o que mudaria?  

6- Como foi sua experiência de estágio? O que ela acrescentou à sua formação?  

7- Como você vê o diploma de “Design de Moda” para sua futura vida profissional?  

8- O que te vem à mente quando você pensa em “profissional da Moda”?  

9- Se profissional da Moda pudesse ser outra coisa, um animal, um vegetal, um 

mineral, por exemplo, o que seria? Por que? 

10- Você teria algo para acrescentar ao que nós conversamos?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESCLARECIMENTO PARA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA  
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Sou professora do curso de Design de Moda e doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. 

Minha tese de doutorado tem como tema a REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
“PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, PROFESSORES E EMPRESÁRIOS 
DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA 
IORQUE  

Sua colaboração é muito importante para que eu possa dar prosseguimento à 

minha pesquisa, cujos resultados poderão contribuir para o fortalecimento de estudos 

no campo da Moda.  Agradeço antecipadamente sua resposta ao questionário a 

seguir. Ressalto que será preservada a identidade dos respondentes, respeitando-se 

o anonimato.  

Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail: 

marciaclosouza@gmail.com 

 

FORMULÁRIO EMPRESÁRIO 

 

Nome:  

Empresa: 

Sexo: 

Idade:  

Profissão do Pai: 

Profissão da mãe: 

Tipo de Negócio da Área da Moda:                  

                                                                                                   

Formação: Tipo de curso: (   ) graduação      (    ) graduação tecnológica  
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Modalidade: (   ) presencial     (    ) semi presencial        (    ) a distância  

Outros cursos (especificar graduação e pós-graduação):  

 

 

Outros Cursos? 

 

Tempo de Experiência: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “PROFISSIONAL DA MODA’ POR ALUNOS, 

PROFESSORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR NAS CIDADES DO RIO DE 
JANEIRO, DE SÃO PAULO E DE NOVA IORQUE 
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Roteiro de entrevista para Empresários: 

1) Eu gostaria de saber como se envolveu, como começou sua experiência 

profissional com a moda... 

2) De modo geral, já ouviu falar sobre cursos de moda? Tem algum conhecimento 

sobre eles em sua região?  

3) Já fez contratou (ou trabalhou) com algum estagiário de Moda? Em caso 

positivo, quais funções este desempenhava? Ainda em caso positivo, como foi 

a decisão de contratar? Foi feito através de uma instituição de ensino? Qual? 

4) Ainda com relação as experiências profissionais com estagiários ou egressos 

de cursos de Moda (caso tenha tido), como vê a relação entre o que era 

esperado deste profissional e a aplicação na prática? 

5) O que te vem à mente quando pensa no que vem a “ser profissional” na área 

da Moda?  

6) Acredita ser necessário uma diplomação nesta área para a atuação no 

mercado de trabalho? Por quê? 

7) Se o profissional da Moda fosse outra coisa, um bicho, um mineral, um vegetal, 

por exemplo, o que seria? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO EM LARGA ESCALA RIO DE JANEIRO E SÃO 
PAULO 

 
 

Fale um pouco sobre você, qual sua cidade?   188 respostas 
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Sexo: 188 Respostas 

 
  

12,77%

36,17%

51,06%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Outros - 24

São Paulo - 68

Rio de Janeiro - 96

69,15%

30,85%

Feminino - 130

Masculino - 58
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Qual sua faixa etária? 188 Respostas 

 
 

Qual sua relação com a área da moda? 

 
 

 
 

31,38%

42,55%

18,62%

6,38% 1,06%
18 - 29 anos (59 respostas)

30 - 49 anos (80 respostas)

50 - 60  anos (35 respostas)

acima de 60 anos (12
respostas)
prefiro não responder (2
respostas)

20,83%

47,92%

18,75%

9,38%

3,13%

professor - 20

empresario - 46

aluno - 18

Funcionário - 9

Não tenho relação - 3

Rio de Janeiro - 96 Respostas

20,59%

47,06%

19,12%

13,24%

0,00%

professor - 14

empresario - 32

aluno - 13

Funcionário - 9

Não tenho relação - 0

São Paulo - 68 Respostas
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Qual das opções abaixo melhor descreve sua área de trabalho no ramo da moda? 
188 Respostas 

 
 
 

Você tem formação (técnica ou superior) na área da Moda ou Design de Moda?  
188 Respostas 

 
 
 

  

7,98%
5,32%

26,06%

25,00%0,00%

12,77%

5,85%

5,85%

1,06%

2,66%

7,45%

Administração

Compras

Criação e Design

Ensino-Aprendizagem

Financeiro

Linha de Produção

Marketing (Convencional ou digital)

15,43%

17,02%

6,38%

6,91%

14,36%

21,28%

18,62%

Estou cursando formação superior na área da
moda ou design de moda

Não tenho formação

Tenho formação em nível técnico

Tenho formação superior em áreas afins à
moda (arte, design, economia criativa)

Tenho formação superior mas NÃO é na área
da moda

Tenho formação superior na área da moda
ou design de moda

Tenho pós-graduação na área da moda
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Com relação à necessidade de formação superior para atuação em empresas do 
setor da moda, avalie as opções abaixo: 188 respostas 

 

 
 
 

Considerando a formação superior em moda, ou design de moda, quais áreas de 

conhecimento ou disciplinas não podem faltar na formação deste profissional? 

Marque as cinco mais relevantes. 

 
  

55,32%

9,04%

18,62%

1,06%

11,70%

4,26%
Há necessidade de formação superior e
especificamente na área da moda

Há necessidade de formação superior,
especificamente na área da moda apenas para
atuação como estilista de moda
Há necessidade de formação superior, mas
não especificamente na área da moda

Não há graduação no Brasil em minha área de
atuação

Não há necessidade de formação superior
para atuação na área da moda

0 10 20 30 40 50 60

Administração Financeira

Atualidades/Inovação

Fotografia

Gestão de Negócios

História da Moda

Materiais Têxteis

Mídias sociais voltadas para o segmento de…

Pesquisas de Moda

Psicologia

Styling de moda/assessoria de imagem pessoal

Técnicas de Costura

RIO DE JANEIRO - 84 respostas                                                              
(Aluno-18 / Professor-20/ Empresário-46)
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Quais CARACTERÍSTICAS PESSOAIS de um profissional que trabalhe, ou queira 
trabalhar, com a área da moda, você considera essenciais? (Marque as cinco mais 

importantes). 
 

 
 

0 10 20 30 40 50 60

Bem-informado(a)
Bem-vestido(a)
Comprometido

Consciência da importância de propagar uma…
Criativo
Culto(a)

Desinibido(a)
Entender de Planejamento e Excel para o…

Estiloso(a)
Falante(a)

Humilde
Inovador

Multitarefas
Proativo(a)

RIO DE JANEIRO - 84 respostas                                                              
(Aluno-18 / Professor-20/ Empresário-46)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Administração Financeira

Atualidades/Inovação

Fotografia

Gestão de Negócios

História da Moda

Materiais Têxteis

Mídias sociais voltadas para o segmento de moda

Pesquisas de Moda

Psicologia

Styling de moda/assessoria de imagem pessoal

Técnicas de Costura

SÃO PAULO - 59 respostas                                                              
(Aluno-13 / Professor-14/ Empresário-32)
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Quais CONHECIMENTOS que um profissional que trabalhe, ou queira trabalhar, com a área 

da moda, você considera indispensáveis? (Marque as cinco mais importantes). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Comprometido
Consciência da importância de propagar uma…

Entender de Planejamento e Excel para o…
Humilde

Falante(a)
Bem-vestido(a)

Culto(a)
Estiloso(a)

Desinibido(a)
Multitarefas

Inovador
Bem-informado(a)

Proativo(a)
Criativo

SÃO PAULO - 59 respostas                                                              
(Aluno-13 / Professor-14/ Empresário-32)

0 10 20 30 40 50 60 70

Costura

Desenho

Gestão de Projetos

Língua Estrangeira

Modelagem

Pesquisas Científicas

Pesquisas de Consumo

Pesquisas de Tendência

Produção de Looks

Programas de Computador

Vendas

RIO DE JANEIRO - 84 respostas                                                              
(Aluno-18 / Professor-20/ Empresário-46)
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0 10 20 30 40 50 60 70

Costura

Desenho

Gestão de Projetos

Língua Estrangeira

Modelagem

Pesquisas Científicas

Pesquisas de Consumo

Pesquisas de Tendência

Produção de Looks

Programas de Computador

Vendas

SÃO PAULO - 59 respostas                                                              
(Aluno-13 / Professor-14/ Empresário-32)



221 
 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO EM LARGA ESCALA NOVA YORK 

 

Tell us a little about yourself, what is your city? 

 

 

Gender 
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How old are you? 

 

 

What is your relationship with the fashion world? 

 

 

 



223 
 

 

 

 

Which of the following best describes your work area in the fashion (design) field? 

 

 

What is your highest level of education completed in the fashion (design) field? 
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With Regard to the need ph Higher Education Degree to work in fashion industry 

field), evaluate the options below: 

 

 

 

Considering the Higher Education in fashion, which áreas of knowledge or 

disciplines do you believe are indispensable for this professional education? 

Check the five most relevant: 
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What PERSONAL CHARACTERISTCS do you consider essential for anyone 

who wants t work in fashion field? Check the five most relevant. 
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What KNOWLEDGES do you consider essential for anyone who wants to work in 

fashion field? Check the five most relevant. 
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ANEXO C – PESQUISA PERFIL DOS CURSOS DE UNIVERSIDADES RIO DE 

JANEIRO E SÃO PAULO 

 

Universidades Rio de Janeiro 

Instituição 1 – Bacharelado em Design de Moda 
O objetivo do curso é formar profissionais que atuem na cadeia têxtil e do vestuário, principalmente, nas práticas que envolvam 

a criação, o projeto e o desenvolvimento de produtos. No curso são estudados diferentes conteúdos que se apresentam 

através da visão sistêmica de projeto. As disciplinas envolvem as capacidades teóricas, principalmente, no que se refere à 

combinação de diferentes conteúdos da arte, história, sociologia e psicologia. Além disso, o currículo contempla, em destaque, 

a ergonomia e o design, o que inclui os processos de fabricação – modelagem (plana e draping), costura, estamparia – além 

das disciplinas de projeto e gestão.  O profissional em Design poderá atuar nos diferentes espaços da cadeia têxtil e de 

confecção: na indústria, no mercado de atacado e varejo, nos meios de comunicação e em instituições artísticas e culturais.  

 Grade Curricular 

Período 1 

Disciplinas Carga-horária 
HISTÓRIA DA ARTE I 30 
LABORATÓRIO DE DESENHO 45 
FUNDAMENTOS DA COR 45 
METODOLOGIA VISUAL 30 
FUNDAMENTOS DO DESIGN 60 
INDUMENTÁRIA I 45 
COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 30 
DRAPING 45 
PSICOSSOCIOLOGIA DA MODA 45 
 

Período 2 

Disciplinas Carga-horária 
HISTÓRIA DA ARTE II 45 
MÉTODOS E PROCESSOS EM DESIGN 60 
LINGUAGEM VISUAL 45 
LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA I 30 
INDUMENTÁRIA II 45 
DRAPING INTERMEDIÁRIO 45 
ESTRUTURA DE MODELAGEM 30 
PESQUISA DE MODA 45 
DESENHO DE FIGURA HUMANA 45 
MATERIAIS TÊXTEIS E ACABAMENTO 30 
 

Período 3 

Disciplinas Carga-horária 
HISTÓRIA DA ARTE III 30 
PROJETO E VAREJO 45 
LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA II 30 
INDUMENTÁRIA BRASILEIRA 45 
MODELAGEM FEMININA 45 
TEORIA DA MODA 30 
DESENHO DE MODA FEMININO E INFANTIL 45 
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 45 
ERGONOMIA 45 
TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO INDUSTRIAL 30 
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Período 4 

Disciplinas Carga-horária 
MARKETING 30 
HISTÓRIA DA ARTE IV 30 
PROJETO E LOGÍSTICA 45 
IDENTIDADE VISUAL 45 
LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA III 30 
MODELAGEM MASCULINA 45 
DESENHO DE MODA MASCULINO 45 
PROTOTIPIA 45 
DESENHO TÉCNICO 45 
CULTURA BRASILEIRA 30 
PADRONAGEM I 45 
 

Período 5 

Disciplinas Carga-horária
GERÊNCIA DE PRODUTO 45 
COMUNICAÇÃO APLICADA À MODA 45 
PROJETO E INDÚSTRIA 45 
LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA IV 30 
ÉTICA, CULTURA E CIDADANIA 30 
ESTÉTICA 30 
CAD DE DESENHO TÉCNICO 30 
PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO30 
MODELAGEM INFANTIL 45 
PADRONAGEM II 45 
Período 6 

Disciplinas Carga-horária 
PRODUÇÃO DE MODA 45 
PROJETO DE CONCLUSÃO I 60 
COR APLICADA AO DESIGN 30 
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 30 
CAD DE MODELAGEM 30 
SEMIÓTICA 30 
MODELAGEM EM TECIDO ELÁSTICO 45 
PORTFÓLIO DE MODA 45 
Período 7 

Disciplinas Carga-horária 
EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS 30 
PROJETO DE CONCLUSÃO II 135 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 30 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 200 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 
47 

 

 

Instituição 2 – Bacharelado em Design (Moda) 
 No Brasil, a indústria da moda cresceu muito nos últimos anos. Passou por um forte processo de modernização tecnológica 

e gerencial, expandiu sua produção e melhorou seus padrões de produtividade e de competitividade. 
 Esse profissional, portanto, encontra um mercado de trabalho que cresce a cada dia: a indústria têxtil, os eventos de moda, 

as confecções, as vitrines, os editoriais de moda de jornais e revistas, o design de joias e de acessórios são algumas das 
possibilidades a serem exploradas. 

Periodização - Design – Moda 

                                                
47 Disponível em <https://cursos.cetiqt.senai.br/design-de-moda-48.html>. Acesso em 04 ago. 2018. 
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Código Nome da Disciplina Créditos 

1º PERÍODO 

ART 1050  Desenho de Observação 3 

ART 1052  A Imagem Fotográfica 2 

DSG 0200** Optativas de Questões em Design 3 

DSG 1001  Projeto Básico – Contexto e Conceito 10 

DSG 1101  Historia do Design I 2 

DSG 1141  Fundamentos da Mídia Digital 2 

LET 0191** Optativas de Letras para CDI 4 

PSI 1130 Psicologia e Percepção 2 

  

2º PERÍODO 

ART 0100** Optativas de Desenho 2 

COM 1721  Semiologia e Comunicação 2 

CRE 1100 O Humano e o Fenômeno Religioso 4 

DSG 1002  Projeto Básico – Planejamento 10 

DSG 1111  Fundamentos da Geometria 2 

DSG 1142  Criação e Tratamento de Imagem 3 

DSG 1511  Modelagem I 3 

  

3º PERÍODO 

DSG 1003  Projeto Básico – Desenvolvimento 10 

DSG 1112  Geometria 2 

DSG 1131  Introdução à Gráfica 2 

DSG 1151  Design de Padronagem 3 

DSG 1503  Cor no Design de Moda 3 

DSG 1512  Modelagem II 3 

NBH 0121** Optativas de Sociologia/História - Núcleo Básico CTCH 4 

  

4º PERÍODO 

ART 1051  Plástica 3 

COM 1720  Comunicação, Cultura e Consumo 2 

DSG 0151** Optativas de Representação em Design de Moda 4 

DSG 0020** Projeto Avançado 10 

DSG 1504  Ergonomia e Vestuário 2 

DSG 1513  Desenho Técnico de Vestuário 2 

FIL 0102** Optativas de Filosofia - Núcleo Básico CTCH 4 

  

5º PERÍODO 

CRE 0700** Optativas de Cristianismo 4 

DSG 0020** Projeto Avançado 10 

DSG 1144  Modelagem Virtual 3 

DSG 1515  Técnicas de Costura 2 

DSG 1517  Design de Estamparia 3 

DSG 1531  História da Indumentária 2 

DSG 1551  Design de Adornos Pessoais 4 
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6º PERÍODO 

DSG 0020** Projeto Avançado 10 

DSG 1103  Teoria do Design 2 

DSG 1143  Edição e Pós-produção de Imagens em Movimento 3 

DSG 1502  Tendências em Design de Moda 2 

DSG 1516  Desenho de Moda Auxiliado por Computador – CAD 3 

DSG 1518  Tecnologia Têxtil 4 

FIS 1130  Física 2 

  

7º PERÍODO 

CRE 1141 Ética Cristã 2 

DSG 1051  Projeto de Design de Moda 10 

DSG 1161  Estágio Supervisionado 2 

DSG 1532  História da Moda Contemporânea I 2 

FIL 1815  Estética I 4 

  

8º PERÍODO 

CRE 1175 Ética Socioambiental e Direitos Humanos 2 

DSG 0501** Optativas de Design de Moda 4 

DSG 1052  Projeto Final de Design de Moda 8 

DSG 1105  Novas Tecnologias 2 

EMP 1200  Empreendedorismo 2 

JUR 1809  Direito do Autor 2 

  

PERÍODO LETIVO INDETERMINADO 

ACP 0900 Atividades Complementares 18 

DSG 0100** Optativas de História da Arte e do Design 10 

ELL 0900 Eletivas Livres - Dentro/Fora do Departamento 8 

  
48 

 

 

Instituição 3 – CST em Design de Moda 
 

O Tecnológico é uma graduação com duração entre 2 e 3 anos, que oferece uma formação específica em determinada 

profissão. O currículo tem uma carga considerável de disciplinas práticas e está ligado às necessidades do mercado de 

trabalho (os cursos são organizados em eixos tecnológicos?). O tecnólogo pode, posteriormente, dar continuidade a seus 

estudos cursando pós-graduação stricto sensu ou lato sensu. 

  

 GRADE CURRICULAR 

 CCA0740 ANTROPOLOGIA CULTURAL NA MODA 58h 

                                                
48 Disponível em <http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/design_moda.html>. Acesso em 04 ago. 2018. 
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 CCA0739 DESENHO ARTÍSTICO E FIGURA HUMANA 95h 

 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA 36h 

 CCA0738 MODELAGEM 117h 

 CCA0041 OFICINA DE CRIATIVIDADE 36h 

 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 36h 

 

2º Período 

 CCA0005 ATELIÊ DE COSTURA BÁSICO 36h 

 CCA0742 DESENHO E ILUSTRAÇÃO DE MODA 73h 

 CCA0078 DESIGN DE SUPERFÍCIE 36h 

 CCA0741 HISTÓRIA DA ARTE E DA INDUMENTÁRIA 36h 

 CCA0116 MATERIAIS TÊXTEIS 36h 

 CCA0263 MODELAGEM AVANÇADA 36h 

 CCA0127 PESQUISA DE MODA 

 

3º Período 

 CCA0743 ATELIÊ DE COSTURA AVANÇADO 72h 

 CCA0183 DESENHO TÉCNICO EM MODA 36h 

 CCA0012 DESIGN GRÁFICO NA MODA 36h 

 CCA0643 ELETIVA 36h 

 CCA0091 FUNDAMENTOS DO DESIGN DE MODA 36h 

 CCA0099 HISTÓRIA DA MODA 73h 

 CCA0123 OFICINA DE CRIATIVIDADE E MODA 

 

 

4º Período 

 CCA0182 DESENHO E NOVAS TECNOLOGIAS 80h 

 CCA0102 ELETIVA 36h 

 CCA0236 IDENTIDADE VISUAL 36h 

 CCA0435 MODA E IDENTIDADE BRASILEIRA 36h 

 CCA0269 OFICINA DE CONFECÇÃO 36h 

 CCA0744 PLANEJAMENTO DE COLEÇÃO 36h 

 CCA0652 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM DESIGN DE MODA 36h 

 CCA0563 TÉCNICAS DE FOTOGRAFIA EM MODA 

 

5º Período 

 CCA0746 DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO 94h 

 CCA0546 MARKETING E COMUNICAÇÃO EM MODA 36h 

 CCA0259 MODELAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS 36h 

 CCA0264 MOULAGE 36h 

 CCA0745 PRODUÇÃO DE MODA 58h 

 CCE0360 SUSTENTABILIDADE 36h 
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 CCA0747 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE MODA 36h 

49 

 

 

  

                                                
49 Disponível em < http://portal.estacio.br/graduacao/design-de-moda>. Acesso em 04 ago. 2018. 
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Universidades São Paulo 

Instituição 1 – Bacharelado em Design de Moda 
Graduação em Design de Moda é um bacharelado na área de Moda, com ênfase na pesquisa, criação e desenvolvimento 

de produtos e imagens da área têxtil e de confecção. 

O curso de Design de Moda da Anhembi Morumbi é focado na pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos da área têxtil 

e de confecção. O estudante passará por vários projetos de pesquisa – do público ao tema, criação, desenvolvimento e 

apresentação de coleções, sejam elas mais autorais ou de larga distribuição. Os estudos estarão voltados a desenvolver 

capacidades de entendimento e atuação sobre a Moda, alcançando cada vez mais diferentes atuações. 

Por isso, na Anhembi Morumbi, você, que pretende ingressar nesta área, terá uma formação baseada nesses conceitos e, ao 

se formar, será um Designer de Moda capaz de criar e produzir coleções de vestuário de moda, bem como criar imagens de 

moda, como fotografias, desfiles e outros, sendo a imagem o fio condutor do processo de criação à comunicação do produto. 

Grade curricular 

ESTUDO DAS CORES 
INTRODUÇÃO AO DESIGN DE MODA 
MODA E IDENTIDADE CULTURAL 
HISTÓRIA DO DESIGN 
COMUNICAÇÃO EAD 
PROJETO: MODA E SOCIEDADE 
SEMIÓTICA E PERCEPÇÃO VISUAL PARA A MODA 
DESENHO DE OBSERVAÇÃO 
MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE EAD 
PROJETO: MODA E TEXTEIS 
TECNOLOGIA TÊXTIL 
HISTÓRIA DA MODA E DA INDUMENTÁRIA 
ILUSTRAÇÃO DE MODA: CROQUI 
METODOLOGIA CIENTÍFICA EAD 
PROJETO: MODA E CULTURA BRASILEIRA 
LABORATÓRIO DE MODELAGEM E COSTURA – MODELAGEM PLANA E TRIDIMENSIONAL 
MATERIAIS, PROCESSOS E ACABAMENTOS 
ERGONOMIA APLICADA AO PROJETO DE PRODUTO 
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA EAD 
PROJETO: MODA E SUSTENTABILIDADE 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E DIGITAL PARA MODA 
DESIGN DE SUPERFICIE 
MOULAGE 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS EAD 
PROJETO: MODA E INCLUSÃO SOCIAL 
SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA O DESIGN DE MODA 
MARKETING ESTRATÉGICO PARA DESIGN 
LINGUAGEM FOTOGRAFICA E PRODUÇÃO DE MODA 
OPTATIVA I EAD 
PROJETO: PESQUISA EM DESIGN DE MODA 
MODELAGEM CRIATIVA 
GESTÃO DE PROJETOS EM DESIGN DE MODA 
OPTATIVA II EAD 
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
LABORATÓRIO EXPERIMENTAL: CRIAÇÃO E PROJETOS 
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CRIATIVAS 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES50 

 

                                                
50 Disponível em < https://portal.anhembi.br/graduacao/cursos/design-de-moda/#sobre>. Acesso em 04 
ago. 2018 
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Instituição 2 – Bacharelado em Design de Moda 
Para jovens apaixonados por Moda, que queiram descobrir as várias possibilidades de atuação nesse mercado, vivenciar na 

prática, desenvolver suas criações, construir uma sólida formação e uma visão consciente, realizadora e inovadora para novos 

tempos. 

Com currículo flexível e interdisciplinar, você se prepara para compreender a Moda e sua cadeia produtiva de forma 
ampla, ao mesmo tempo em que exercita sua criatividade em projetos desafiadores nos laboratórios, participando também 

de desafios e concursos. Desta forma, você constrói seu portfólio desde o primeiro semestre. 

O percurso formativo do curso permite que você contemple seus interesses pessoais, ao definir temas de projetos e escolher 

disciplinas optativas. O IED é a única Faculdade 100% Design e Moda do Brasil. Por conta disso, atuamos em todos os 

campos, e oferecemos a você essa flexibilidade. 

DISCIPLINAS 

1 Semestre 

Processos de Criação 

Antropologia Cultural 

Imagem Digital 

Teoria Crítica da Arte 

Oficina de Imagem de Moda 

Desenho e Técnicas Expressivas 

Design e Práticas Específicas I: Modelagem e Costura 

Estudos Interdisciplinares I: Linguagem Fotográfica 

Workshop I 

Linguagem Visual 

Atividades Complementares I 

 

2 Semestre 

Design e Sustentabilidade 

Estética e História da Arte 

Expressão Tridimensional 

Desenho de Moda I 

Laboratório Integrado de Design 

Design e Práticas Específicas II: Moulage 

Estudos Interdisciplinares II: Linguagem Audiovisual 
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Workshop II 

Projeto em moda 

Laboratório de Semiótica 

Atividades Complementares II 

 

3 Semestre 

Processos Produtivos de Fabricação Têxtil 

História e cultura da moda 

Laboratório de costura I 

Laboratório de modelagem I 

Softwares em Design de Moda 

Estudos interdisciplinares III: Tendências 

Design e Práticas Específicas III: Universo Masculino 

Workshop III 

Desenho de Moda II 

Projeto de Coleções I 

Atividades Complementares III 

Estágio Supervisionado I 

 

4 Semestre 

Tecnologia de design do tecido 

Marketing Aplicado à Moda 

Laboratório de Costura II 

Laboratório de Modelagem II 

Optativa 

Estudos Interdisciplinares IV: Tecnologias Emergentes 

Workshop IV 

Desenho Técnico 

Desenho Gráfico 

Projeto de Coleções II 
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Atividades Complementares IV 

Estágio Supervisionado II 

 

5 Semestre 

Branding 

Curadoria de Moda 

Empreendedorismo 

Laboratório de Costura III 

Laboratório de Modelagem III 

Estudos interdisciplinares V: Shoes & Bags 

Workshop V 

Acessórios de Moda 

Styling: Imagem de Moda 

Projeto de Coleções III 

Atividades Complementares V 

Estágio Supervisionado III 

 

6 Semestre 

TCC 

Estudos Interdisciplinares VI: Portfolio 

Workshop VI 

Atividades Complementares VI 

Estágio Supervisionado IV 

51 

 

Instituição 3 – Bacharelado em Moda 
O curso de Design em Moda da Unifran oferece habilidades e conhecimentos para suprir a demanda por um profissional com 

visão holística em uma área que requer iniciativa, flexibilidade, criatividade, contínua atualização e senso crítico. Ao dominar 

teoria e prática, você será o intermediador entre o ser humano, a cultura e a tecnologia em um contexto em que a moda 

brasileira ganha força e visibilidade no mercado global. O projeto pedagógico possibilita a formação de um profissional 

                                                
51 Disponível em < https://ied.edu.br/sao_paulo/curso/graduacao-bacharelado/design-moda/>. Acesso 
em 04 ago. 2018 
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qualificado em interpretar tendências, elaborar planejamento, abrangendo da pesquisa de mercado, reconhecimento de 

necessidades e oportunidades à criação do produto final e lançamento no mercado. 

Matriz Curricular 

 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 OPTATIVA 
 CRIATIVIDADE APLICADA À COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
 DESENHO DE MODA FEMININO 
 ESTÉTICA E EVOLUÇÃO DO VESTUÁRIO 
 INTRODUÇÃO À MODELAGEM 
 SOCIEDADE MODERNA E CONTEMPORÂNEA 
 OPTATIVA 
 EDITORAÇÃO EM IMAGENS DE MODA 
 MODELAGEM PARA MODA 
 PRODUÇÃO DE MODA 
 VITRINISMO APLICADO À MODA 
 OPTATIVA 
 GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS 
 SEMIÓTICA APLICADA AO VESTUÁRIO 
 DESENHO DE MODA MASCULINO 
 ESTAMPARIA APLICADA À MODA 
 MODA CONTEMPORÂNEA 
 ESTUDOS DIRIGIDOS I 
 DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL 
 OPTATIVA 
 DESENHO DE MODA PLANIFICADO 
 ANÁLISE DO CONSUMIDOR DE MODA 
 DESENHO DE MODA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 DESIGN DE ACESSÓRIOS 
 PLANEJAMENTO GRÁFICO 
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 
 ESTUDOS DIRIGIDOS II 
 OPTATIVA 
 TEORIA DA COMUNICAÇÃO 
 PESQUISA DE TENDÊNCIAS 
 DESENHO DE MODA ILUSTRAÇÃO 
 MODELAGEM E COSTURA INDUSTRIAL 
 MODELAGEM E COSTURA SOB MEDIDA 
 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO 
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 
 ESTUDOS DIRIGIDOS III 
 TECNOLOGIA TÊXTIL 
 FOTOGRAFIA DE MODA 
 TÓPICOS DE HISTÓRIA DA ARTE 
 DESENHO E PLÁSTICA APLICADA Á MODA 

52 

 

 

                                                
52 Disponível em < https://www.unifran.edu.br/graduacao/curso/moda-bacharelado-11>. Acesso em 04 
ago. 2018 


