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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão sobre a condição do alfaiate nos dias atuais. A alfaiataria é uma das mais antigas profissões 
que se tem notícia e sua grande importância foi sendo relatada ao longo da história. Para o desenvolvimento, levanta-se um pouco da história da 
indústria do vestuário no Brasil, observando suas influências, sobretudo dos imigrantes europeus que trouxeram suas experiências em seus países 
de origem para o Brasil. Visa ainda diagnosticar a alfaiataria na cidade de Juiz de Fora – MG. Devido a notória carência de bibliografia sobre o 
assunto, apesar de sua grande importância e contribuição para a indústria do vestuário, optou-se por entrevistar alguns alfaiates que ainda 
exercem suas profissões na cidade, mergulhando um pouco no mundo da roupa sob medida para entender o que está acontecendo com a 
alfaiataria, antes uma profissão tão prestigiada e hoje escassa. Tenta responder: onde estão estes profissionais e o que estão fazendo? Quais as 
alternativas eles encontraram para continuar no mercado e o que esperam do futuro? Questões como: Os alfaiates estão mesmo em vias de 
extinção (quase não encontramos mais profissionais atuando no mercado e, os que ainda estão, possuem idade bem avançada)? As lojas de 
“pronto para vestir” foram mesmo responsáveis pela queda da profissão? Algumas iniciativas, ainda que acanhadas, estão sendo feitas. A 
Associação dos alfaiates e Camiseiros do Estado de São Paulo, por exemplo, tenta manter a profissão viva e vem oferecendo desde o início de 
2006 cursos de camisaria e calça e em 2007 lançou uma revista intitulada “Sob Medida”. Porém, tais iniciativas não estão sendo suficientes para 
conter o processo de deterioração do ofício. A falta de aprendizes é um fator preocupante para a profissão, pois sinaliza uma provável tendência a 
extinção da mesma. Tal fato ocorre, na visão dos alfaiates entrevistados, por duas razões. Primeiramente, não há interesse de jovens pelo ofício, a 
alfaiataria não é mais uma profissão atraente com boas perspectivas de futuro. Em segundo lugar, as atuais leis trabalhistas dificultam a 
contratação de menores para o aprendizado. Durante algumas entrevistas, os alfaiates demonstraram certo saudosismo por dias em que a 
profissão era prestigiada. As oficinas, antes repletas de pedidos de ternos, camisas, hoje com inúmeros consertos, alternativas encontradas por 
eles para sobreviverem ao mercado. A facilidade em encontrar ternos e camisas prontas no comércio e o preço muito acessível atrapalharam 
muito os negócios. Porém, todos foram enfáticos ao defenderem a qualidade do trabalho de um alfaiate e mesmo que seu custo seja mais alto 
ainda existem pessoas que não trocam um terno talhado por um bom profissional por outro encontrado em lojas de roupas especializadas. 
Portanto, são diversos os motivos que nos levam a acreditar que a profissão dos alfaiates está prestes a acabar, como reforçou um dos 
entrevistados ao responder: “somos dinossauros a caminho da extinção”.
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