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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é investigar as representações sociais da formação do graduado em
Moda por empresários do setor no Rio de Janeiro. A pesquisa fundamentou-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS) e em estudos do campo da moda. A escolha do Estado do Rio de
Janeiro se deu por sua representatividade na formação acadêmica desse curso no país.
Participaram da pesquisa 20 empresários de moda, sendo 10 com formação na área e 10 sem
essa formação. Para a coleta de dados foram utilizados formulários para caracterização de perfil
sócio-profissional e entrevistas individuais semiestruturadas. Os dados obtidos por meio dos
formulários foram tabulados e o material das entrevistas foi analisado com apoio da análise de
conteúdo temática. Foram propostos dois temas-chave para cada grupo. Para o Grupo I
(empresários graduados em Moda): “Formação em Moda na graduação” e “Formação em Moda
no trabalho”. Para o Grupo II (empresários não graduados na área): “O graduado em Moda no
trabalho” e “O campo da Moda no trabalho”. Para os sujeitos dos dois grupos foram propostas
duas questões que complementaram a análise: 1) “Se você fosse diretor(a) de uma escola de
formação em Moda, como seria o seu curso?”; e 2) “O que vem à sua mente quando eu digo
‘primeira imagem do graduado em Moda’?”. A análise do conjunto desse material permitiu a
proposição de um modelo figurativo da representação social da formação do graduado em Moda
para cada grupo. Na TRS, o modelo figurativo expõe um esquema da organização da
representação, concretizando uma ideia e ilustrando particularmente o processo de objetivação.
No Grupo I, a objetivação se deu pelo termo “Insuficiência da formação”, associado a
“Aprendizagem com pouca prática”, “Curso ainda recente”, “Alunos pouco envolvidos com o
curso”, “Conhecimento teórico deficitário”, “Pouca empregabilidade”. No Grupo II, o termo
“Aprendizagem acontece no trabalho” objetiva a representação investigada, associado a
“Empregabilidade não depende da graduação”, “Formação insuficiente”, “Graduado sem
prática”, “Formação não direcionada para a empresa”. A principal conclusão relativa ao Grupo
I é a insuficiência na formação, mas mesmo assim os entrevistados acreditam que essa formação
de nível superior é essencial ao bom desempenho profissional. Já o Grupo II acredita que a
aprendizagem acontece, sobretudo, na prática, podendo por vezes prescindir da formação
acadêmica. Além disso, os resultados confirmaram a suposição inicial quanto a haver pouco
diálogo entre cursos de graduação em Design de Moda e empresários do setor. No entanto, ao
mesmo tempo mostram possibilidades de aproximação entre as duas partes, universidade e
empresariado, considerando, obviamente, que a universidade precisa manter sua característica
crítica enquanto espaço de reflexão e de debate.

Palavras-chave: Representações Sociais, Moda, Empresários, Graduação em Moda.
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ABSTRACT

The objective of this work is to investigate the social representations of Fashion major graduates
by the area’s entrepreneurs in Rio de Janeiro. The research was based on the Theory of Social
Representations (TRS) and studies in the field of Fashion. The choice of the State of Rio de
Janeiro was due to its representativeness in the academic formation of this course in the country.
Twenty fashion entrepreneurs participated in the survey, 10 of them were graduated in the area
and 10 were not. For the data collection, formularies were used to characterize their socioprofessional profile and individual semistructured interviews were conducted. The data
obtained through the forms was tabulated and the interview material was analyzed with the
support of the thematic content analysis. Two key themes were proposed for each group. For
Group I (entrepreneurs graduated in Fashion): "Fashion training during the graduation course"
and "Training in Fashion at work". For Group II (non Fashion graduated entrepreneurs): "The
graduate in Fashion at work" and "The field of Fashion at work". For the subjects of the two
groups, two questions were proposed that complemented the analysis: 1) "If you were the
director of a Fashion training school, what would your course be like?"; and 2) "What comes
to your mind when I say 'graduate's first picture in Fashion'?" The analysis of this material
allowed the proposition of a figurative model of the social representation of the graduate
formation in Fashion for each group. In the TRS, the figurative model exposes a schematic
representation organization, concretizing an idea and particularly illustrating the process of
objectification. In Group I, the objective was the "Insufficiency of training", associated with
"Learning with little practice", "The course still recent", "Students little involved with the
course", "Theoretical knowledge deficit", "Low employability”. In Group II, the term "Learning
happens at work" aims at the representation investigated, associated to "Employability does not
depend on the graduation", "Insufficient training", "Graduated without practice", "Training not
directed to the company". The main conclusion regarding Group I is insufficient training, but
even so, respondents believe that this higher education is essential to good professional
performance. Group II, on the other hand, believes that learning takes place mainly in practice,
and can sometimes do without academic training. The results also confirmed the initial
assumption that there is little dialogue between graduate courses in Fashion Design and industry
entrepreneurs. At the same time, however, they show possibilities for an approach between the
two parties, university and company, considering, obviously, that the university needs to
maintain its critical characteristics as a space for study and debate.

Key-words: Social Representations, Fashion, businessmen, fashion graduation
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INTRODUÇÃO
A moda é instigante e atrai homens e mulheres de diversas idades e classes sociais. Ela
está presente no cotidiano do ser humano influenciando sua busca por personalização, criação
de identidade e conquista do espaço que pretende ocupar. Um dos elementos definidores da
moda é a constante mudança na utilização de formas, materiais, ornamentações e cores. Para
Lipovetsky (2008), o reconhecimento da moda surge no final da Idade Média, transcendendo o
desejo de exibir a classe social à qual pertenciam os sujeitos. De acordo com Lipovetsky (2008,
p. 39), a partir de então, a moda passa a ser entendida como “um vetor de individualização
narcísica, um instrumento do culto estético do Eu”.
O conceito de moda e sua mutabilidade, independentemente do período em que foi
estabelecido, sempre foi focado mais especificamente no vestuário, exercendo influência tanto
sobre o público feminino como o masculino. Segundo Hollander (1996, p. 23):
A moda afetou os sexos igualmente, e ninguém que tenha um par de olhos
consegue escapar-lhe; ela é agora a condição moderna (...). “Estar na moda” é
simplesmente uma maneira conscienciosamente adotada de parecer estar na
moda – isto é, parecer correto – em qualquer instante ou lugar determinado.

A moda deve seu poderio à forma pela qual pode fazer com que cada pessoa, tanto
mulheres como homens se sintam exclusivas, mesmo usando peças iguais ou similares àquelas
utilizadas por outras pessoas (HOLLANDER, 1996). Essa individualização é uma mensagem
que o sujeito quer ou precisa transmitir ao meio a que pertence ou que talvez queira pertencer.
Como a moda influencia e participa do cotidiano dos indivíduos, é um fenômeno psicossocial
merecedor de estudos cada vez mais estruturados e sedimentados, voltados para nossa
orientação em sociedade.
O estudo da moda e a formação profissional para este campo inicia-se em 1841, em
Paris, por meio da criação da primeira escola de moda no mundo, a École Supérieure des Arts
et Techniques de la Mode (ESMOD). Seu fundador, Alexis Lavigne1, era o alfaiate 2 particular
da Imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão, cujo desejo era difundir os métodos de aprendizado
de seu ofício, até então restrito a poucos profissionais3.
No Brasil, demorou-se para constituir cursos direcionados para o campo da criação,
pois, até a década de 1980, a moda não era vista como um campo de estudos a ser tratado em

“Precursor de seu tempo, ele vê despontar, com a implantação das primeiras lojas parisienses, os primórdios do
prêt-à-porter e cria um tipo de corte que permitirá a adaptação à indústria ou ao artesanato” (Tradução nossa)
(RASSAS, 2011, p. 6).
2
Profissional de costura que confecciona roupas femininas e masculinas.
3
Informações obtidas em http://www.esmod.com/fr/content/historique-de-lecole. Acesso em 23 nov. 2016.
1
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cursos regulares (AGUIAR, 2015). As peças de roupas eram copiadas das tendências
internacionais, mais especificadamente da Europa, e era esse o principal atrativo para que os
consumidores as comprassem. Se a criação vinha de fora, o produto era diferenciado e cobiçado,
portanto, fruto de desejo de muitos, porém de difícil obtenção para as classes menos
favorecidas.
A formação educacional através de cursos direcionados para a área da concepção de
modelos de moda demorou a ser iniciada no país. Foi somente no século XX que surgiram os
primeiros cursos para esta área. No entanto, o ensino profissional para a construção e
reprodução das peças de roupas não foi desta forma. Ele surgiu ainda no período do Brasil
Colônia. Os jesuítas foram os primeiros professores no Brasil a ensinarem a arte do fazer o
vestuário através da alfaiataria. O objetivo era o repasse da técnica de construção das peças de
roupa, não sendo levadas em consideração as tendências de moda da época. Para Aranha (2000,
p. 78): “O ensino do ofício da alfaiataria era destinado aos homens libertos, cabendo a cada
profissão a determinação do material a ser usado, o processo de fabricação, o preço do produto,
o horário de trabalho e as condições de aprendizagem”.
Ainda neste mesmo período, em 1858, surgiuno Rio de Janeiro, o curso de alfaiataria
no Liceu de Artes e Ofícios, que tinha como um de seus objetivos a promoção da instrução
técnica e profissional. A instituição era mantida por funcionários da burocracia estatal,
membros da nobreza e ainda fazendeiros e comerciantes (CUNHA, 2000a, p. 122).
Ainda com esse direcionamento da promoção do ensino profissionalizante, na década
de 1940 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que tinha como
premissa a formação de profissionais para a indústria nacional. O serviço era custeado e
monitorado pelas indústrias, juntamente com o Estado (CUNHA, 2000c). No Rio de Janeiro,
para atender à demanda da indústria do vestuário, o SENAI criou a Escola Técnica da Indústria
Química e Têxtil (ETIQT). O objetivo era a formação de técnicos que atuassem no segmento
têxtil onde o vestuário está inserido, sem participação na área de estilo. A partir da década de
1980, essa escola passa a se chamar Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
(CETIQT).
As instituições de formação profissional estavam voltadas para o ensino da construção
das peças e para a organização fabril. A participação do empresariado na constituição desses
cursos era relevante. Eles eram sujeitos ativos que influenciavam na constituição do programa
a ser ensinado, bem como na duração de cada treinamento. A formação era direcionada para
atendimento das indústrias, carentes de mão de obra.
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O ensino da Moda, voltado para criação e estilismo, diferente de produzir a peça, como
citado acima, surge somente em 1980, por meio da Casa Rhodia4, a qual começa a oferecer
cursos para essa área. Esses cursos eram ministrados pela professora Marie Rucki5, em parceria
com o Studio Berçot de Paris6, e eram destinados ao mercado de confecções7, mais
especificamente para o segmento do vestuário. Até a década de 1980, a área de criação era de
competência de seus donos, ou de funcionárias treinados na própria empresa.
Na segunda metade da década de 1980, as indústrias de confecção brasileiras tiveram
crescimento significativo com aumento também de exigência por uma gama maior de número
de modelos ofertados aos consumidores, com menores ciclos de vida desses produtos. Essa
demanda exigiu maior quantidade de profissionais qualificados e maior conhecimento dentro
do campo da moda (BORGES, 2014). Essa oportunidade de negócio, além de outras questões
que veremos adiante, fez surgir as primeiras faculdades de Moda no Brasil8.
O primeiro curso superior voltado para essa área foi implantado em 1987, em São Paulo,
pela Faculdade Santa Marcelina. No Rio de Janeiro, os primeiros cursos de graduação surgiram
a partir da década de 1990, sendo a Universidade Veiga de Almeida a pioneira em 1995.
Atentas às demandas das indústrias, as universidades tinham como objetivo prover
profissionais para essa área, isentando em certa medida as empresas e,consequentementeseus
empresários, da obrigatoriedade de formação e desenvolvimento de profissionais de criação de
moda. Em menos de trinta anos, o Brasil se tornou o país que possui o maior número de cursos
voltados para a área, distribuídos em quase todo o território nacional, perfazendo um total de
179 cursos de graduação em Moda (ABRAVEST, 2016)9, conforme demonstrado no gráfico a
seguir:

4

Espaço criado pela empresa francesa Rhodia, com filial em São Paulo, com objetivo de promover eventos de
moda. Esses eventos trouxeram notoriedade para o Brasil na área de lançamentos de tendências, antes determinada
pelos países europeus, principalmente a França.
5
Especialista de moda reconhecida internacionalmente, diretora e professora do Studio Berçot desde 1971.
6
Centro de formação em moda criado em Paris em 1954.
7
Confecções – empresas pertencentes ao segmento têxtil responsável pela manufatura do vestuário.
8
Esclarecemos que os vocábulos “moda” e “Moda” foram grafados de modo distinto para caracterizarem,
respectivamente, o conceito e o curso superior.
9
Informações obtidas em http://abravest.org.br/site/. Acesso em 23 abr. 2017.
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GRÁFICO 1 - Distribuição dos Cursos de Graduação em Moda no país
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Fonte: http://emec.mec.gov.br/ - Elaboração própria. Ano 2016
A expressiva quantidade de cursos de graduação em Moda no país é notória e, conforme
dito, esse fato se deve ao crescimento das confecções e da necessidade de criar um diferencial
nos produtos comercializados que passaram a não ser somente copiados ou trazidos da Europa,
mas desenvolvidos aqui dentro das empresas, visando a consolidar a identidade brasileira no
campo da moda. As universidades assumiram o papel de formação, antes delegado aos
empresários e asuas organizações, constituindo desta forma três partes importantes para a área:
o Estado, as universidades e os empresários. O Estado, por meio da promulgação das diretrizes
educacionais; as universidades, com a organização dos projetos pedagógicos e matrizes
curriculares e o empresário, que absorve os universitários egressos em suas organizações.
Em relação às diretrizes educacionais, as instituições de ensino superior em Moda vêm
passando por diversas mudanças pois, em 2002, o Ministério de Educação (MEC) iniciou o
processo de análise para revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação
de nível superior entre eles, o Design. Em 2004, na Resolução CNE/CES n.5, foi aprovada as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design e no parágrafo 5, item II
(conteúdos específicos), menciona estudos do vestuário (BRASIL, 2004). Desta forma,
algumas universidades alteraram seus cursos de graduação em Moda paragraduação em Design
de Moda, áreas que não se relacionavam até essemomento. O design, cuja tradução é desenho
industrial, nos remete a questões objetivas do produto, sem considerar itens que dizem respeito
ao sujeito, tais como preferências, gostos e conteúdos simbólicos (CHRISTO, 2008).
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Diferentemente do design, a moda só pode ser concebida a partir desses fatores, não existindo
concepção de moda sem estabelecimento prévio do usuário.
Apesar dessas características, moda e design passaram a se complementar. O curso de
graduação em Moda teve seu nome alterado:
Se o design projeta ambientes e mobílias, analogamente, por meio do estilista,
a moda torna-se “design do corpo”, “projeto do movimento e da relação
impessoal”. A nova relação que se estabelece entre moda e design, que
equipara a roupa a um objeto, e como tal se submete aos mesmos parâmetros
e à mesma praxis projectual, consente a influência recíproca entre os dois
sistemas, desde sempre mantidos separados (CALANCA, 2011, p. 209)

Quanto aos projetos pedagógicos e currículos, as instituições de ensino em Moda
ajustaram seus conteúdos curriculares a fim de adequá-los às Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Design possibilitando ao aluno trabalhar em outras empresas que
não integram exclusivamente o ramo da confecção do vestuário. Para refletir sobre esse
contexto, podemos citar aqui a concepção de currículo expressa por Sacristán (2000, p. 17):
Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam
sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto através deles se
realizam os fins da educação no sistema escolarizado. Por isso, querer reduzir
os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de instrumentar o
currículo supõe uma redução que desconsidera os conflitos de interesses que
estão presentes no mesmo.

Os currículos dos cursos de Design de Moda do país podem diferir de acordo com os
objetivos, contudo, sempre partem da raiz mestra determinada pelo MEC. “Não podem estar à
margem do contexto no qual se inserem, nem independentes das condições nas quais se
desenvolvem” (MARQUES, 2014, p. 130). Em algumas instituições de ensino, o curso aparece
com o nome de Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda com duração de dois anos.
Outras como Design de Moda com duração entre três anos e meio a quatro anos. Para cada uma
um currículo e consequentemente um Projeto Pedagógico (PP).
A aproximação entre moda e design permitiu ao estilista sair da “guetização” do papel de
couturier, oficializando uma identidade profissional diferente, do designer industrial de
produtos de vestuário (CALANCA, 2011). Sob o ponto de vista do profissional a ser formado,
a associação desses cursos apresenta aspectos positivos. Um deles é a expansão da
empregabilidade dos alunos egressos, que passam a ter a formação necessária para atuar em
áreas como fotografia, mobiliário, programação visual, e as já citadas.
Nossa suposição é que existe pouco diálogo entre empresários da área da moda e os
respectivos cursos de formação universitária. Veremos ao longo desta dissertação que, apesar
de muitos projetos pedagógicos dos cursos de Design de Moda analisados informarem que um
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de seus objetivos é a preparação do aluno para o mercado de trabalho, as instituições de ensino
superior priorizam sua conformidade em relação a diretrizes governamentais. No entanto,
muitas vezes não são atendidas as expectativas do empresariado que futuramente irá empregar
os profissionais de moda.
Poucos trabalhos acadêmicos, contudo, tratam dessa temática. Essa lacuna provocou
nosso interesse pelo presente estudo, que pretende dar destaque às significações construídas por
empresários a respeito da formação do graduado em Moda no Brasil, mais especificadamente
em Design de Moda, e tem como fundamentação a Teoria das Representação Sociais (TRS).
De acordo com Moscovici (1976/2012):
As representações sociais 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.

Apesar de já existirem pesquisas que se dedicam ao tema das representações sociais
relacionadas à formação em Moda, tais como Torres (2010) e Borges (2014), ainda não há
trabalhos que investigam a perspectiva do empresariado a respeito dessa formação. Nenhuma
tese ou dissertação, até o presente momento, considera a visão do empresariado a respeito da
formação desse profissional que almeja sua empregabilidade ao fim do curso.
Para este estudo, foi feita inicialmente uma revisão de literatura. O ponto de partida foi
o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tanto seu banco
de teses e dissertações como seu portal de periódicos. Foram usados descritores que orientaram
a objetividade do tema da pesquisa, a saber: representações sociais, graduação, moda, design e
empresário, com concentração na área de educação. No banco de teses e dissertações, foram
identificados doze registros tendo somente três deles aderência parcial à presente proposta de
dissertação. No portal de periódicos da CAPES, foram identificadas cinco publicações, porém
somente uma tratava de pontos semelhantes ao proposto nesta pesquisa.
A dissertação de Sanches (2006) apresenta a evolução do ensino superior de moda no
país, as motivações para sua introdução, as alterações sofridas e o formato atual. Servirá como
veículo condutor histórico para nos orientar. Já a dissertação de Torres (2010), intitulada
“Representações sociais de alunos e professores do curso de Moda a respeito do mercado de
trabalho”, teve como proposta, a partir da visão de estudantes e docentes, perceber as
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oportunidades do mercado de trabalho dos formados. A conclusão da pesquisa apontou
fragilidades na formação desse curso.
Na dissertação de Borges (2014), com temática próxima a de Torres (2010), verificouse que a busca pela formação superior em Moda era um diferencial para atuação no mercado de
trabalho na visão do aluno iniciante no curso. Porém, para os alunos concluintes, o resultado da
pesquisa foi o desapontamento sobre essa possibilidade tendo em vista o mercado tão amplo
que a formação abrange.
As pesquisas apontadas reforçam que o alunado deseja inserir-se no mercado de trabalho
após conclusão dos cursos de Moda e de Design de Moda que esses cursos apresentam
fragilidades na formação oferecida (BORGES; LIMA, 2015). Houve remodelação contínua dos
currículos nos últimos dez anos visando a alterar essa constatação sinalizada por Borges (2014).
A dissertação de Landim (2010) apresenta um estudo sobre a contribuição da formação
acadêmica ministrada nos cursos de Design para o setor produtivo. Apesar de não tratar
especificamente do Design de Moda, há considerações relevantes sobre conceitos, evoluções e
abrangências do design, um tema polêmico dentro dos cursos de Moda que, a partir de 2002,
foram elevados a essa nova nomenclatura. Entretanto, há ainda muitos cursos que não aderiram
a ela porque não é obrigatório, sendo somente indicado.
A dissertação de Nobriga (2011) trata a moda como arte. Será interessante extrair esse
enfoque pois, segundo Moura (2008), a moda sempre foi registrada nas obras de arte de diversas
civilizações. Estando inserido no campo de design, o graduado em Moda passa a ter outra
possibilidade de atuação no mercado, já que antes sua área de trabalho ficava restrita ao campo
artístico, ou seja, ao desenvolvimento de novos produtos e à cadeia têxtil.
A dissertação de Marques (2014) conta a trajetória realizada pela Universidade Federal
do Ceará (UFC) que migrou seu curso de Estilismo para Design de Moda. Nesse trabalho, a
autora expõe as adequações, os conflitos, as rupturas até a finalização do processo dentro das
DCN.
Após consulta à CAPES, outra fonte pesquisada foram os Colóquios de Moda através
de seus Anais. O Colóquio é um importante congresso promovido no campo da moda,
ocorrendo anualmente no país e que objetiva o intercâmbio acadêmico. Existe há treze anos e
tem um grupo de trabalho exclusivo para tratar as questões de educação e ensino em Moda. As
publicações apresentadas nos anais serviram de referencial para contextualização da introdução
dos cursos de graduação em Moda e Design no Brasil.
Diante do panorama descrito, o objetivo geral da pesquisa é a investigação das
representações sociais elaboradas por empregadores do Rio de Janeiro a respeito da formação
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do graduado no curso de Design de Moda. Serão considerados dois grupos de empresários: um
com formação em Moda e outro sem essa formação, ambos contando com a força de trabalho
do profissional graduado em Design de Moda em suas organizações.
Como objetivos específicos temos: verificar o que esses grupos pensam a respeito da
graduação em Design de Moda; investigar a relação que estabelecem entre a formação e a
prática no ambiente de trabalho; contrastar as representações sociais entre os dois grupos de
empresários de moda do Rio de Janeiro.
A TRS visa a explicar fenômenos envolvendo o homem e seu ambiente social. AlvesMazzotti (1994, p. 60) afirma que o estudo de representações sociais é relevante no campo da
Educação e promissor para saber “como se formam e como funcionam os sistemas de referência
que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da
realidade cotidiana”. Desta forma, o estudo com os dois grupos de empresários é relevante para
investigar suas representações sociais a respeito do tema apresentado.
Para cumprir os objetivos acima citados e melhor compreensão sobre o tema, a
dissertação foi organizada com uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na
introdução foram apresentados a problematização e o objeto da pesquisa. No primeiro capítulo,
apresentamos uma discussão que trata damoda e de sua formação, além de dados históricos da
graduação em Design de Moda no Brasil, incluindo a interlocução dos projetos pedagógicos
dos cursos oferecidos pelas faculdades brasileiras.
No segundo capítulo, foi apresentada a Teoria das Representações Sociais, adotada
como referencial teórico-metodológico para a pesquisa. Já no terceiro capítulo, foi descrita a
Metodologia, o tipo de pesquisa, os sujeitos, o campo, a coleta e a análise dos dados. No quarto
e último capítulo, são apresentados os resultados e as discussões por meio dos modelos
figurativos da representação social (RS) da formação do graduado em Moda pelos dois grupos.
Ao final deste capítulo, trazemos análises sobre semelhanças e diferenças entre as
representações sociais dos empresários com graduação em Moda e sem essa graduação Por
último, nas considerações finais, retomamos os objetivos propostos para respondê-los à luz dos
resultados obtidos, com foco na representação social da formação do graduado em Design de
Moda elaborada por empresários do setor do Rio de Janeiro e as inferências baseadas na análise.

2. DESIGN DE MODA
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2.1 MODA – CONCEITOS E BREVE HISTORICIDADE
A moda é tendência, sazonalidade, desejo, elegância e está no cotidiano das pessoas,
independentemente de idade, sexo ou classe social. A influência da moda pode ser diferenciada
de acordo com as representações individuais ou sociais de sujeitos e grupos. O alcance da moda
envolve a relação inclusão/exclusão. Ela “oferece, simultaneamente, instrumentos que
aproximam e distanciam os indivíduos. De um lado, possibilita fechar em círculos os iguais; de
outro, afasta os diferentes posicionando-os em espaços separados” (SETTON, 2008, p. 123).
A moda perpassa o sentimento de pertença, de ódio ou de amor. Pode intervir direta ou
indiretamente na autoestima, porém é desejável ter em mente que para ser moda, ela deve ter
uma vida curta pois sua natureza é “a constante mudança em busca do inusitado, do ineditismo
e da inovação para, consequentemente, atingir o uso generalizado e, posteriormente, decair”
(BRAGA, 2011, p. 29). Essa premissa da definição de moda segundo o autor, é o sustentáculo
para que ela seja reconhecida como tal pois, na brevidade das renovações de formas, materiais,
texturas, ornamentações e cores,reconhecemos seus elementos definidores e onde a moda se
posiciona. De acordo com Lipovetsky (2008, p. 62):
A moda é uma prática dos prazeres, é prazer de agradar, de surpreender, de
ofuscar. Prazer ocasionado pelo estímulo da mudança, a metamorfose das
formas, de si e dos outros. A moda não é apenas marca de distinção social, é
também atrativo, prazer dos olhos e da diferença. O reino da moda, que se
instaura no final da Idade Média, não deve ser concebido como maneira de
fugir, de aturdir-se contra os infortúnios e as angústias do tempo; está muito
mais na continuidade das normas e atitudes mentais própria à vida senhorial,
ávida das felicidades do mundo.

Uma vez definida a moda, cujo surgimento data da Idade Média, seria relevante também
sinalizar a estratificação da moda ao longo do tempo. De início, “ela era destinada
exclusivamente aos nobres, sendo proibida a cópia por parte dos plebeus, os quais não tinham
acesso aos mesmos tipos de materiais” (BARROS, 1997, p. 24). A proibição associada à
carência dos materiais tais como: tecidos, rendas e pedrarias, restringia a possibilidade de copiar
os modelos pelas castas mais pobres.
A restrição ao acesso por parte de camadas populares também aconteceu no Brasil,
mesmo séculos depois. Em 1872, com a criação da primeira indústria têxtil em Minas Gerais,
surgiu uma produção industrial de tecidos rústicos de algodão que seriam usados para
confeccionar as roupas dos escravos10. As demais matérias-primas para construção de peças de
roupas para a nobreza ainda deveriam ser importadas e eram, portanto, de difícil aquisição.
10

Informações obtidas em http://textileindustry.ning.com/profiles/blogs/o-surgimento-da-industria-no-brasilorigem-e-historia. Acesso em 12 dez. 2017.
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Os modelos usados pelos nobres, no Brasil, eram trazidos da Europa, mais
especificamente da França, e eram justamente os modelos que demonstravam quanto os nobres
eram poderosos. Quanto mais enfeites, rendas, adornos e volumes nas peças de roupas, maior
o poder. Os bailes eram o momento ideal para essa demonstração, justificando-se assim razões
para a importação de novos modelos de moda onde as peças eram únicas e não podiam ser
repetidas. Ou seja, para cada baile, um vestuário novo. De acordo com Barros (1997, p. 24):
Vestir-se bem já foi no passado, uma questão mais fácil de lidar, quando as
normas que regiam esse assunto eram tão rígidas que não havia muito que
escolher – e, também, onde errar. Antigamente, a moda só era acessível a um
grupo restrito de pessoas, e eram elas que podiam alterar as regras
estabelecidas tão rígidas que, qualquer mudança era motivo das mais
acaloradas discussões.

Na época Imperial, Dona Leopoldina, Imperatriz do Brasil, trouxe a modista11
Mademoiselle Joséphine para confecção de seus vestidos de festa, costurados à mão. Segundo
Macedo (2005, p. 148): “Ela foi talvez a primeira, e com certeza uma das primeiras que
marcaram a época da hégira das francesas para a Rua do Ouvidor”. Essa modista também
costurava para outras mulheres da Corte dispostas a pagar pela sua habilidade e sua fama. A
partir dessa modista, muitas outras migraram para o Brasil. Como afirma Braga (2011, p. 30):
“Para nobres e plebeus, a opinião de quem entende de moda sempre é solicitada como forma
de referência de bom gosto”. E quem entendia de moda na época eram as modistas, as quais
criavam, modelavam e costuravam os modelos, todos feitos à mão até o século XVIII durante
o qual foi construída a primeira máquina de costura que revolucionou a forma de produção das
roupas.
O Rio de Janeiro por ser a capital onde ocorriam os grandes acontecimentos comerciais,
literários, políticos e sociais na época do poder da Corte Imperial12, foi contemplado com a
instalação do primeiro ponto de venda de máquinas de costura na Rua do Ouvidor. Essa
instalação foi orientada para atender à forte demanda das modistas e facilitou sobremaneira a
dificuldade de produzir mais rapidamente, ou em larga escala, os modelos das roupas. Isso fez
com que a moda saísse do modo manual para o industrial, podendo desta forma atender a um
outro segmento de mercado que não só os nobres teriam acesso. Para Braga (2011, p. 36):
Com as máquinas de costura, surgiram as primeiras confecções de roupas em
série, que produziam uniformes e roupas de trabalho [...] A maneira de
produção em série, para o vestuário propriamente dito, destina-se à população
menos favorecida, em termos econômicos.

11
12

Profissional responsável por fazer roupas femininas (AULETE, 2013, p. 418).
Informações obtidas em http://www.singer.com.br/nossa-historia. Acesso em 23 nov. 2016.
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Mas, quando algo tão poderoso como a moda começa a reger as necessidades, sejam
individuais ou industriais, ela passa por um outro processo: busca de profissionais capacitados
para sua execução. Surgem desta forma os primeiros cursos de corte e costura voltados para a
formação de mulheres com identificação na arte da costura, com gosto e capacitação para
aprender a costurar e criar as peças do vestuário sem prejudicar suas tarefas domésticas.
Entre 1950 e 1960 surgem cursos presenciais e a distância de corte e a costura
direcionados para o público feminino. Cursos promovidos pelo Instituto Universal Brasileiro e
pela Escola de Corte e Costura São Paulo responsável pelo Método Vogue (FRASQUETE;
SIMILI, 2017).
Cruz (2012) afirma que as atividades de costura exigiam um maior nível de
especialização e criatividade dentro de um universo de cultivo da originalidade. Dessa forma,
os primeiros cursos de corte e costura tinham cunho prático e os alunos se especializavam na
arte de fazer as peças.
Desde o seu surgimento, a moda é mais reconhecida no campo do vestuário,
influenciando a busca por personalização, criação de identidade e conquista do espaço que o
indivíduo pretenda ocupar. Contudo, ela perpassa também pelas nossas escolhas referentes a
calçados, joias, acessórios e outros itens. Ela encanta a uns e, a outros, causa um desconforto
pois veem na moda uma obrigatoriedade a ser seguida cerceando nossos gostos, monitorando
nossas identidades e os grupos sociais dos quais fazemos parte. Sendo ou não fashionistas13,
nos submetemos a ela, visto que ao consumirmos algo, voluntariamente ou não, a moda se faz
presente nos pontos de consumo, locais comuns que acessamos ao querermos adquirir algo. De
acordo com Köhler (2001, p. 57):
Todo encurtamento ou modificação específica de um traje é compensado por
um alongamento ou outro tipo qualquer de ênfase. Realizar esses ajustes e
adaptações e pôr em circulação o uso universal dos tipos assim produzidos –
eis aí o que entendemos por moda. As transições de um estilo para outro
processam-se gradualmente. Exibem um crescimento orgânico, chegando, às
vezes, ao extremo limite das possibilidades, para depois, lentamente,
retroceder. E então surge um novo traço estilístico, e o processo volta a
repetir-se, em obediência a uma lei não escrita.

Essa “lei não escrita” dá força à moda que é capaz de atrair milhares de seguidores,
influenciar diretamente na economia e, ao mesmo tempo, causar tanto furor e desconforto

13

Neologismo utilizado entre os profissionais de moda referindo-se a quem entende de moda, quem segue suas
tendências ou aquele que cria a moda. O termo é derivado da palavra fashion que significa que está na moda; que
se veste de acordo com a moda (CALDAS, 2013. p. 279).
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simultaneamente. Ela se torna um verdadeiro antagonismo pois para a grande maioria, a moda
ainda soa como imposição, quando, na verdade, ela pode gerar uma tendência de estilo a ser
seguida, conforme nossa identificação, ou não, com a mesma. A moda dita o comportamento
e a vestimenta. Mas, ainda hoje, existem semelhanças em relação ao tempo do Império pois,
em se tratando de vestuário, somente pessoas de alto poder aquisitivo têm acesso aos grandes
e renomados estilistas. O restante da população compra em grandes magazines ou lojas mais
acessíveis. Ou seja, tratando-se de acessibilidade, pouca coisa mudou. Segundo Aleixo (2017,
p. 39):
Foi com a indústria têxtil que a moda começou a criar raízes materiais mais
evidentes na sociedade. A roupa foi, e continua sendo, um dos materiais de
que a moda dispõe para construir-se e reconstruir-se como fenômeno social,
adentrando o cotidiano dos homens e mulheres naquilo que se tornou
historicamente comum à maioria das culturas dos povos: a utilização de
revestimentos corporais, ou em outras palavras, o uso de roupas.

Como afirma Hollander (1996, p. 56), a moda consegue fazer com que cada pessoa se
sinta única, mesmo que alguém use uma peça igual a sua. O grande desejo de ser diferente e
sentir-se parte de um grupo pode ser preenchidos pela moda. Além disso, podemos inferir o
momento histórico em que uma peça foi produzida e utilizada e levarmos em consideração
elementos como forma, cor, tecido e textura. Segundo Borges (2014, p. 28), “Os “retratos” de
cada época evidenciam o espelho social que é edificado por cada sociedade, em cada tempo”.
Podemos identificar a época de uma peça de roupa ou de um calçado pois, para cada
período, a moda se caracteriza por algo distinto e direcionador. Ao encontro dessa ideia, a
dissertação de Nobriga (2011, p. 12) apresenta, uma foto com cinco mulheres, citando que as
roupas poderiam ficar guardadas em baús de recordações ou serem destacadas como ícones de
determinado tempo, que, aliados à moda, encarregam-se de promover a paulatina modificação
das formas, conferindo permanência e contexto (temporal e geográfico) ao corpo biológico, do
qual temos a certeza de seu fenecimento.
Muitos são os exemplos que podemos citar para que o leitor localize esses retratos no
tempo. Os sapatos tipo “cavalo de aço”, calçados em couro, estilo plataforma, normalmente
com cores vibrantes, são um dos exemplos. Ao vê-los, nos remetemos imediatamente à década
de 1970 do século XX. Isso corrobora o espelho social referido pela autora citada acima. Para
além da identificação da época histórica, a moda também é responsável pelos códigos não
verbais que são os signos que o indivíduo transmite ao consumir um artigo de moda. Como
afirma Sant’anna (2009, p. 77):
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Inserir-se em um grupo social é dominar minimamente os códigos ali
constituídos em relação à seleção e combinação de signos vestimentares; é
dominar a possibilidade de compor uma mensagem digerível aos outros que
compartilham dela. A roupa desassociada de um corpo é apenas um ser inerte.

O consumo de um artigo de moda para as classes sociais menos favorecidas, até meados
do século XX, apresentava uma dificuldade. Faltavam as possibilidades de proporcionar às
essas classes o acesso ao mundo da moda. Em 1951, contudo, a Companhia Progresso Industrial
do Brasil, mais conhecida como Fábrica Bangu, visando a divulgar a fabricação de seu tecido
de algodão, bem como facilitar as vendas, passa a realizar desfiles de moda no Rio de Janeiro,
a princípio sem influências internacionais. O depoimento a seguir ilustra essa situação:
A moda do algodão foi lançada por nós nesse desfile. A moda puramente
brasileira, nada importado. Pegamos uns estampados que tínhamos, alguns
bem bonitos, e mostramos que o algodão podia ser usado e muito bem usado.
Então, o tecido ganhou prestígio e começou a ser empregado em vestidos de
toilette, um sucesso absoluto. E era nosso algodão brasileiro, ao alcance de
todo mundo. Qualquer pessoa podia comprar aquele tecido, fazer aquela saia,
aquela blusa, aquela roupa...E ninguém havia feito ainda desfile no Brasil
(Depoimento de D. Candinha Silveira, in SILVA, 1989, p.135).

O primeiro desfile foi de caráter beneficente e contou com a ajuda de um grupo de
amigas de D. Candinha14. A partir daí, a empresa contratou o costureiro francês Jacques Fath15,
que organizou muitos outros, trazendo notoriedade para a fábrica. Esses desfiles foram de
grande sucesso pois divulgavam a produção da empresa, popularizando a moda brasileira e
oferecendo acessibilidade a outras classes sociais. Também proporcionou repercussão
internacional da moda “apresentando o algodão brasileiroatravés da promoção dos desfiles em
Paris” (SILVA, 1989, p. 136).
Dando continuidade ao desejo de expandir a representatividade dos tecidos e da moda
brasileira, a fábrica também convidou o famoso estilista italiano Hubert de Givenchy16para
desenhar alguns modelos nos fins dos anos 50, com os tecidos da empresa (SILVA, 1989).
Apesar do sucesso da atuação de grupos nacionais nesse processo específico em que nosso país
apresentou ao mundo a sua moda, o mercado internacional continuava influenciando fortemente
o mercado brasileiro, que seguiu a mesma trajetória quanto aos processos de fabricação,

14

Maria Cândida de Sousa Silveira, conhecida como Dona Candinha, era esposa de Joaquim Guilherme da
Silveira, diretor presidente da Fábrica Bangu (SILVA, 1989, p. 135).
15
Estilista francês, considerado uma das três principais influências na alta-costura do pós-guerra. Informações
disponível em: BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda, São Paulo, p. 184, 2012.
16
Famoso estilista francês desde a década de 1952, responsável pela criação de peças luxuosas e cheias de estilo
usadas por pessoas ilustres, tais como Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Jacqueline Kennedy e
Grace Kelly. Informação disponível em: BLACKMAN, Cally. 100 anos de moda, São Paulo, p. 190, 2012.
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iniciando pela alta costura no século XlX até o Prêt-à-Porter17 (pronto para vestir) instituído
após a Segunda Guerra Mundial. “A alta costura é reconhecida pela produção de roupas
exclusivas e sob medida, sendo iniciada na França por Charles Frederick Worth, considerado
como o ‘pai da alta-costura’” (MARQUES, 2014, p. 66).
A moda da alta costura era reconhecida como Arte18devido à assinatura de seu criador:
Independente de os vestidos de alta costura serem belos ou não, a transferência
de um fazer artesanal anônimo para a batuta de um pensador/ditador de formas
(a partir de Worth) deu ao vestir uma concepção elitista apoiada em inovações
estéticas, e desse modo mais tangente à Arte(NOBRIGA, 2011, p. 56).

“A alta costura feita por artesãos bem-pagos ou regularmente empregados deu passagem
para o Prêt-à-Porter” (HOBSBAWM, 2001, p. 311). A expressão define o processo por meio
do qual roupas são produzidas em escala, feitas em tamanhos variados, com os mesmos tipos
de tecido, com auxílio de máquinas. Perdeu o caráter de exclusividade e foi a causa do
desaparecimento do status de arte que a moda possuía até então.
Essa trajetória promoveu mudanças também no âmbito das nomenclaturas dos
profissionais de moda. As modistas e os costureiros passaram a ser denominados estilistas a
partir da segunda metade do século XX. Como afirma Braga (2011, p. 38):
Os novos criadores de moda, a partir do fim dos anos 1960 e início dos anos
70, chamados de “estilistas” e não mais “costureiros”, valorizando e
popularizando a moda por intermédio da influência de rua. É lógico que o
avanço tecnológico das indústrias têxtil e de confecção contribuíram também
consideravelmente para isso tudo.

A produção em série atrelada ao avanço tecnológico trouxe a consciência de que
faltavam estruturas, conhecimentos técnicos, formação profissional e investimentos para que
este mercado das indústrias têxteis e de confecção se desenvolvesse. Para Marques (2014, p.
62): “Com a ampliação do número das unidades fabris, a roupa inicia um processo de
popularização. É nesse momento que nasce a Moda no formato/modelo que conhecemos hoje”.
Foi o desejo do ser humano em estar conectado com tudo que é atual, que fez com que esse
mercado fosse olhado de maneira singular, visto que a carência de profissionais da área se
tornava impactante nas empresas para seu crescimento.
Não foram encontrados registros quanto à historicidade da instalação das primeiras
unidades fabris de confecção no Brasil e tampouco no Estado do Rio de Janeiro. Um dado

17

União entre a eficiência produtiva da indústria de massa e da qualidade produtiva da alta costura. Definição
disponível em: SALGADO, Kledir, São Paulo, p. 53, 2014.
18
Capacidade criadora do ser humano, de que resultam invenções de grandes obras (AULETE, 2013, p. 52).
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importante coletado foi que na década de 1980 houve a propalação da criação de tendências de
moda:
Os anos 1990 são um marco para a moda no Brasil, uma espécie de momento
de passagem e transição. Mas a origem da difusão de ideias e tendências deste
universo fashion tem suas raízes nos anos 1980 e sua sedimentação neste novo
século XXI. E o epicentro da moda no Brasil está muito bem delineado nas
suas duas mais importantes metrópols que organizam hoje todo um circuito
de produção e consumo, e suas ramificações, emblematizados em torno do
São Paulo Fashion Week e Fashion Rio, já reconhecidos entre os maiores
eventos de moda internacionais (PEREIRA, 2010, p. 125).

Junto às feiras citadas, São Paulo Fashion Week e Fashion Rio, tivemos também o
Mercado Mundo Mix, feira de comercialização e divulgação da moda, criado em 1994 e
responsável pela identidade da moda jovem e alternativa da época, a qual respondia à retomada
do crescimento econômico (SILVA, 2012, p. 107).
Apesar das décadas de 1980 e 1990 terem sido um marco na moda brasileira para seu
lançamento além-fronteiras, desde 1934 já foi instigada a formação de mão de obra para este
segmento, com a criação do ensino profissionalizante através das escolas técnicas de nível
médio (FREITAS, 2016). O ensino profissional era voltado para as classes trabalhadoras. Na
área de moda, alguns empresários do Rio de Janeiros uniram-se para encontrar uma solução
quanto à formação de profissionais aptos a atuarem nesse mercado de criação e
desenvolvimento de produtos de confecção. Fizeram então com que o SENAI-CETIQT
(Serviço Nacional da Indústria – Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil)
agregasse, em seu portfólio, em 1985, o curso de Moda em nível técnico, o qual era responsável
pela formação de estilistas capazes de compreender essa conexão entre consumo, tecnologias e
tendências. Segundo Pires (2002, p. 4): “O SENAI-CETIQT (1985) foi a instituição que
primeiro acolheu um curso para o ensino da criação de moda, antes da academia,
desempenhando significativo papel na evolução histórica dos cursos de graduação”.
O estilista é considerado como artista por essência, tendo nascido com essa capacidade
artístico-criativa que o distingue (MARQUES, 2014, p. 84) e, a partir de 1984, ele passa a
receber uma formação acadêmica, no território nacional, voltada para seu ofício conforme
veremos a seguir.

2.2 GRADUAÇÃO EM MODA – EVOLUÇÃO E DESDOBRAMENTOS
A formação acadêmica em Moda no Brasil é recente se compararmos com outros países.
O primeiro curso de nível superior brasileiro surge no fim dos anos 1980 com foco no Estilismo.
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A denominação “estilista (do francês styliste) surgiu nos anos 1960, na esteira do
desenvolvimento do prêt-à-porter, identificando o profissional que, na indústria da moda,
transpõe e interpreta as tendências de acordo com a identidade da empresa e de seu público
alvo” (ALÁRIO, 2007, p. 68).
Até o fim da década de 1980, as pessoas que queriam se desenvolver no estilismo
precisavam buscar conhecimento fora do país ou com outros profissionais formados pela
prática. Essa difusão do conhecimento na indústria da moda pela prática era feita dentro das
próprias instalações fabris, custeadas pelos empresários, utilizando o saber prático de outrem
para propagação da confecção da tarefa a ser desempenhada (AGUIAR, 2015).
No processo de aprendizagem, o estilista ajudava na criação de novos produtos de moda,
os quais eram lançados no mercado pelas empresas de confecção para venda, por meio de
coleções. Cada uma delas tinha duração média de três a quatro meses por ano, tendo como
referência as tendências internacionais, as quais os estilistas se utilizavam para desenvolver
novos modelos de consumo recriados a partir desses referenciais.
Para o curso de Design (Desenho Industrial) o processo de ensino desde a criação dos
primeiros cursos no Brasil, em 1962, valorizava projetos de produtos para produção em série
pelas indústrias, conforme cita Landim (2009, p. 152):
Dessa forma, ensinava-se aos estudantes a importância de saber considerar e
aplicar os fatores técnicos, sociais, ergonômicos, estético-formais e produtivos
que, uma vez bem dosados, lhes mostrariam um caminho mais lógico e seguro
para o sucesso do seu projeto e para o desenvolvimento de novos produtos.

O aquecimento da economia ocorrido nas décadas de 1980 e 1990 promoveu o aumento
do número de empresas do setor têxtil e de confecções e da exigência dos consumidores para
produtos com ciclo de vida menores, gerando a necessidade de incremento na quantidade de
profissionais qualificados e maior conhecimento dentro do campo da moda (BORGES, 2014).
Esses três fatores impulsionaram o nascer das primeiras faculdades de Moda no Brasil a fim de
promover a formação fora do ambiente de trabalho e qualificar recursos humanos para o setor
de criação das confecções.
Foi em São Paulo, maior polo industrial do país, que surgiram, entre os anos 1987 e
1990, as três primeiras universidades a oferecerem cursos de Moda. Foram elas: Faculdade
Santa Marcelina (1987), Faculdade Anhembi-Morumbi (1990) e a Universidade Paulista (1990)
(PIRES, 2002). Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro também seguiram essa direção,
motivados pelas mesmas razões.
(...) o estado de Minas Gerais que, em 1976, contava com apenas 200
confecções. Uma década mais tarde, este número havia crescido para quatro
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mil, o que fez o segmento se organizar e criar (...) o curso de extensão de
Estilismo & Modelagem do Vestuário na Universidade Federal de Minas
Gerais (PIRES, 2002, p. 2).

No Rio de Janeiro, os primeiros cursos de Moda de nível superior surgem na década de
1990. A Universidade Veiga de Almeida (UVA), em 1995, foi a pioneira, seguida do SENAICETIQT (2001) e da Universidade Estácio de Sá (2003). Eles acompanharam as demandas de
mercado vigentes, que também influenciaram na criação de todos os outros cursos de
graduação, independentemente da área ou do segmento:
A expansão da oferta de ensino superior adotou, como critérios principais, a
pertinência dos cursos em relação às demandas de suas comunidades, assim
como a interpretação das mudanças em curso na sociedade e na economia,
com seus reflexos no mundo do trabalho (Projeto Pedagógico - UVA, 2011,
p. 7).

Conforme já mencionado, o Brasil é o país que tem o maior número de cursos voltados
para a área de Moda, ultrapassando França, Itália e Estados Unidos19. Atualmente, esses cursos
estão situados em todo o território nacional, com um total de 179 cursos reconhecidos e/ou
autorizados em 145 Instituições de Ensino Superior no Brasil20.
Essa expressividade pode ser explicada pela quantidade de empresas instaladas no país
– total de 23.27621- e pela procura dos alunos por esses cursos. Esses estudantes perceberam
que o curso superior era a garantia para a inserção no mercado de trabalho. Já para as empresas,
ele representava uma maneira de obterem mão de obra qualificada (BORGES, 2014). A
princípio, os graduados na área seriam absorvidos pelas empresas de moda, mais
especificamente nas confecções, para atuarem em diferentes setores, tais como: áreas de
criação, de produção e de venda. A confecção das peças pode ser feita internamente dentro de
uma mesma instalação física, como também fora dela, utilizando as facções22.
Conforme dito, os cursos de Moda passaram por mudanças curriculares e, desde 2002,
o MEC passou a considerar conteúdos do curso de Design para o curso de Moda através das
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design. Essas diretrizes
curriculares foram consolidadas na Resolução CNE/CES nº 05, de 8 de março de 2004
(BRASIL, 2004).

19

Informações obtidas em <http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=2969>. Acesso em 01 out.
2016.
20
Informações obtidas em http://emec.mec.gov.br. Acesso em 15 set. 2016.
21
Informações obtidas em http://www.bndes.gov.br. Acesso em 15 set. 2016.
22
Empresas de confecção que prestam serviço de montagem de peças para outras organizações.
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Os ajustes nos projetos pedagógicos - concepções formativas, objetivos, perfil do
egresso e estrutura curricular - foram realizados somente nos cursos de Moda (MARQUES,
2014). Essa mudança tinha como objetivo aproximá-los do curso de graduação em Design que
existia desde 1962 na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) do Rio de Janeiro.
Esses ajustes abriram o leque de oportunidades para o aluno de Moda, pois
possibilitaram o trabalho em outros segmentos de empresas que não integram exclusivamente
o ramo da confecção. Conteúdos específicos do campo do Design, como Ergonomia,
Metodologia Visual, História e Gestão do Design, entre outros, foram inseridos no curso de
Moda. No entanto, apesar desse incremento nas disciplinas e da possibilidade de ampliação do
mercado de atuação dos profissionais, esses ganhos ainda são povoados de algumas incertezas
e discutidos amplamente por estudiosos.
Marques (2014) é uma das pesquisadoras que tratou desse tema. Segundo ela, o curso
de Design seria dominante em relação ao curso de Moda, visto que o primeiro é o mais antigo
e, consequentemente, obrigou o curso de Moda a se adaptar:
A partir da premissa de que o campo é espaço de disputas entre dominantes e
dominados, podemos verificar, ao longo da história, que existiram sempre
tensões na busca por distinções no campo da moda, uma vez que cada novo
agente busca se afirmar e obter legitimidade, assim como o faz o designer de
Moda neste momento (MARQUES, 2014, p. 89)

O curso de Design de Moda teve como origem a educação profissional que, no Brasil,
teve início com o repasse do saber de pais para filhos, sem metodologia pré-definida. A imitação
era um ponto alto para apreensão da aprendizagem, já que o ensino dos ofícios era repassado
de geração a geração. Isso aparece inclusive nas falas de nove de nossos vinte entrevistados23O
trecho de um dos depoimentos é ilustrativo a esse respeito: “Na realidade eu me apaixonei por
causa da minha avó que era costureira e que fazia as coisas e eu ficava apaixonada. Aí comecei
a aprender com ela aos pouquinhos” (E6).
Gadotti (2001) observa que a educação primitiva era essencialmente prática, baseada na
visão animalista, espontânea, natural e não-intencional. E deu origem à formalização da
educação através das instituições de ensino, voltadas para as pessoas menos favorecidas
economicamente, às quais cabia a educação profissional. De acordo com Romanelli (2000, p.
24):

23

Na pesquisa de campo a autora realizou entrevistas individuais e cada entrevistadorecebeu um código de
identificação alfanumérico com números sequenciados partindo de E1 até E20. Sendo o grupo E1 a E10 formado
por empresários de moda com graduação na área e o grupo E11 a E20 constituído por empresários sem
graduação na área.
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A necessidade de manter os desníveis sociais teve, desde então, na educação
escolar, um instrumento de reforço das desigualdades. Nesse sentido, a função
da escola foi a de ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela
mesma como uma forma de privilégios, quando se utiliza de mecanismos de
seleção escolar e de conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar às
diversas camadas sociais sequer uma preparação eficaz para o trabalho. Ao
mesmo tempo que ela deu à camada dominante a oportunidade de se ilustrar,
ela se manteve insuficiente e precária, em todos os níveis, atingindo apenas
uma minoria que nela procurava uma forma de conquistar ou manter “status”.

A educação profissional foi transmitida pelos jesuítas até o século XIX, focando o
trabalho artesanal e religioso. O trabalho artesanal até o século XX sempre teve a conotação de
valor menor, quer seja monetário, como também social, pois ele é representado pelo trabalho
manual. De acordo com Cunha (2000a, p. 16):
Com efeito, numa sociedade em que o trabalho manual era destinado aos
escravos (índios e africanos), essa característica “contaminava” todas as
atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam esforço físico ou a
utilização das mãos. Homens livres afastavam do trabalho manual para não
deixar dúvidas quanto a sua própria condição, esforçando-se para eliminar as
ambiguidades de classificação social. Além da herança da cultura ocidental,
matizada pela cultura ibérica, aí está a base do preconceito contra o trabalho
manual.

A citação acima pode ser associada à ideia de que o curso de Moda se assemelha ao
trabalho artesanal, sofrendo por isso preconceitos que talvez desapareçam ao longo do tempo,
com sua transformação em Design de Moda, pelas contínuas alterações nas grades curriculares
e também pela crescente consciência ambiental onde o aproveitamento dos materiais é
incentivado pelos cursos e, para tal, o trabalho artesanal se faz necessário. Contudo ainda não
há estudos sobre essa temática. O que temos, atualmente, são as mudanças e implementações
dos planos pedagógicos do curso de Moda buscando atender o novo cenário. Como exemplo,
podemos citar uma universidade no Município do Rio de Janeiro que aperfeiçoou e atualizou
por quatro vezes, ao longo de dez anos, sua grade em função da orientação das Diretrizes
Curriculares, das necessidades do contexto sócio-histórico-cultural e político, e do mercado de
trabalho.
Essa questão de adequação ao mercado de trabalho, está explicitada nos PP
consultados24. Dos dez cursos de Design de Moda pesquisados, 80% tem esse objetivo
explicitado em seus documentos. Por exemplo:

24

Os projetos pedagógicos consultados foram os das seguintes instituições de ensino: Universidade Estácio de Sá
(UNESA), Universidade Veiga de Almeida (UVA), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), Centro Universitário de Ensino Superior
do Amazonas (CIESA), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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O curso deverá formar o profissional para o mercado de trabalho entendido
aqui como aquele referente às empresas privadas, às estatais, além das
instituições governamentais e de ensino técnico, tecnológico e superior
(Projeto Pedagógico - UFRN, 2009, p. 5).

No Rio de Janeiro, o curso de Graduação Tecnológica em Moda e Figurino da
Universidade Estácio de Sá (UNESA), iniciado em 2003, continha em seu currículo os
princípios da interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade, bem como o mercado de
trabalho. Em 2007, surge dentro dessa universidade o curso de Graduação em Design de Moda,
mantendo os mesmos princípios anteriores.
A dinâmica da evolução da moda vestuário demonstrava com clareza a
necessidade de um novo curso, para atender às novas demandas de mercado,
assim, através de seus órgãos colegiados, a Universidade Estácio de Sá pela
Resolução n° 150/CONSUNI/2007 aprova a criação do curso Graduação em
Design de Moda (Projeto Pedagógico – UNESA, 2011, p. 6).

Com o objetivo da preparação do aluno através do desenvolvimento de competências e
habilidades requeridas pelo mundo do trabalho25, essa universidade carioca priorizou na
composição de seu corpo docente do curso de Graduação em Design de Moda, profissionais de
formação em áreas afins e profissionais atuantes e expressivos no campo da moda os quais, em
sua grande maioria, não foram habilitados para docência superior (BORGES, 2014).
Essa característica dos docentes nos cursos de Moda ocorreu não só nessa universidade,
mas também nas demais e forneceu ao curso uma equipe multidisciplinar de estilistas,
modelistas26, arquitetos e administradores sem formação pedagógica. Essa pluralidade por um
lado promoveu ganhos nos cursos, contudo também prejudicou uma orientação mais
contextualizada e transversal para o curso. Mesmo sendo um profissional de reconhecida
capacidade técnica, ele, em muitos casos, não apresentava as habilidades necessárias para
docência superior (PENTEADO, 2007).
O domínio prático dos profissionais, o saber fazer, é importante nesse contexto, porém
se atrelado à competência de o saber transmitir seus conhecimentos, poderia resultar em
processos de ensino-aprendizagem mais eficazes nos cursos de Design de Moda. Esse problema
é percebido pelos parcos trabalhos acadêmicos que discutem elementos da moda e do design
desenvolvidos pelos alunos e egressos dos cursos de Moda.

(UFRN), Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU) e Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTEMG).
25

Projeto Pedagógico da UNESA, 2011, p. 5.
Artífice das formas humanas. Sua função possibilita a construção das peças criadas pelo estilista e pelo
figurinista (MARIANO; ABREU, 2012, p. 166)
26
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Essa carência está sendo aos poucos reduzida por meio de fóruns de discussão, colóquios
de moda, debates, congressos, publicações em revistas e outros meios de comunicação. É
preciso dizer, como afirma Charlot (2006), que a prática não é um argumento, mas um elemento
do debate que deve, ele próprio, ser analisado.
Em contraposição a esse pensamento de Charlot, Schön (1998) dá destaque ao saber
tácito, o conhecimento adquirido por meio das experiências, e põe em segundo plano o
conhecimento escolar (MORAES, 2009).
As duas formas para aquisição e aprofundamento do conhecimento não são excludentes.
O saber escolar e o saber prático se complementam e, quando articulados, beneficiam o
processo ensino-aprendizado. Muito ainda se tem a explorar sobre a formação nos cursos de
Design de Moda, tanto no que concerne ao próprio ensino, valorizando os referenciais teóricos,
como também as formas de transmissão dos conhecimentos necessários à formação do aluno
de Moda. Pires (2008, p. 13) também reforça que, na academia, a partir do início do século
XXI, a Moda passou a fazer parte do Design:
Durante todo o século anterior, a moda foi negada como uma habilitação do
design e recusada até mesmo como tema de projeto nos cursos de Design de
produto. Assim, entre 1988 e 2000, a Academia ofertou cursos para formar
profissionais que se ocupassem da concepção de produtos de moda; no
entanto, isso ocorria na perspectiva do estilismo e não do design.
A aproximação da Moda com o Design ainda é fruto de incertezas, segundo Pires (2008)

e é necessário um aprofundamento das discussões, reflexões e pesquisas a fim de analisar os
pontos fortes e os pontos frágeis nessa relação. Não podemos nos esquecer de que estamos há
menos de três décadas desde que os cursos de graduação foram criados e é preciso um tempo
de maturação do setor. Para contribuir com essa temática, é relevante a pesquisa do ambiente
externo onde o graduado vai praticar os ensinamentos aprendidos no decorrer do curso. Como
afirma Puls (2007, p. 7):
Até o início do século XXI, a Academia ofertou cursos para formar
profissionais em Moda que se ocupavam da concepção de produtos de
vestuário. Isso ocorria na perspectiva do estilismo e não do design. Até pouco
tempo entendia-se a atuação do estilista não como um designer, mas como
criador de moda com formação acadêmica, destreza para investigar, assimilar
e sintetizar idias e técnicas.

Sabemos que os cursos superiores de Moda que tiveram sua origem no mercado de
trabalho e que passaram a contar com uma formação acadêmica própria um tanto recentemente,
estão sendo oferecidos, cada vez mais, por universidades brasileiras. Conforme já dito, o Brasil
é o país com maior número de cursos de graduação em Moda. Entretanto, verifica-se certa
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fragilidade na formação desses novos profissionais, conforme já mostraram estudos de Torres
(2010) e Borges (2014).
Não é difícil constatar que esse processo está ocorrendo basicamente devido a três
fatores principais: por serem cursos relativamente recentes, isto é, por ainda carecerem de uma
definição mais clara de suas propostas e seus objetivos acadêmicos; e o segundo fator, talvez
omais preponderante, está na carência de professores que tenham um conhecimento maior da
área-fim dos cursos que ministram. O quadro docente desses cursos é normalmente preenchido
por professores provindos de outras áreas, de cursos técnicos, ou mesmo por profissionais
pinçados do mercado sem qualquer formação acadêmica. E, finalmente, a crise econômicofinanceira que o país atravessa há algum tempo.
Em geral, o quadro docente do curso de Moda é composto por professores que nem
sempre atuam no mercado de trabalho, com formação em áreas afins como Artes Visuais,
Arquitetura, Comunicação e Marketing. Compõem assim uma equipe multidisciplinar, porém
nem sempre com uma orientação mais contextualizada quanto à inserção profissional dos
estudantes.
O mercado de trabalho, por sua vez, também contribui para essa dispersão ao
incentivar o direcionamento excessivamente técnico destes cursos, em detrimento de uma visão
também epistemológica da área. Os formandos, em sua esmagadora maioria, veem o mercado
de trabalho como destino certo e poucos procuram formação em mestrado e doutorado. Assim
mesmo, quando o fazem, tendem a privilegiar a obtenção de um título que lhes possibilite
ascender ao mercado, e não a efetiva dedicação à pesquisa ou ao ensino na área (TORRES,
2010, p.77). Como afirma Borges (2014, p. 30):
A concepção prática tem um valor fundamental na condução dos cursos de
Moda, afinal os alunos precisam entrar em contato com a realidade, com os
limites empresariais e industriais. Mas isso não significa que os cursos de
Moda devam abrir mão dos estudos de identificação de subjetividade,
imaginário e história, que são pontos importantes para o reconhecimento do
papel da Moda no contexto contemporâneo. Sem este conhecimento, a criação
fica limitada à reprodução.

A universidade tem o papel de contribuir para a produção da ciência, atender às
necessidades do ser humano e capacitar profissionais criativos, articulados e de espírito
transformador (PIRES, 2002). A discussão entre prática e teoria na capacitação acadêmica nas
universidades de Moda gera polêmica e precisa ser incentivada, pois ela é o sustentáculo para
a formação dos futuros designers de Moda em um cenário mundial de alta competitividade no
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mundo do trabalho, o qual tem ritmo intenso de transformações tecnológicas. Segundo Marques
(2014, p. 22-23):
A função de designer de Moda requer que se tenha acesso a uma formação de
base que lhe permita adquirir as competências adequadas ao desenvolvimento
individual de capacidades de pensar e produzir o vestir, focadas na
criatividade, no trabalho em equipe, na visão global das empresas, na
dimensão humana, técnica e social – aspectos em grande medida conflitantes,
que trazem a lógica do mercado tentando sobrepor-se a outras formas de se
lidar com o vestir.

É necessário conhecer o caminho percorrido pela Moda a fim de perceber o campo rico
de oportunidades para seu desenvolvimento, seja ele através da graduação ou da vivência, da
criação de incentivos para novas pesquisas, e de debates sobre as relações entre o papel da
universidade e as demandas do mercado de trabalho. Para tal, o campo das representações
sociais pode oferecer contribuições, como será visto no capítulo a seguir.
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3.

REFERENCIAL

TEÓRICO-METODOLÓGICO

DAS

REPRESENTAÇÕES

SOCIAIS3.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – A PERSPECTIVA
ADOTADA
O referencial teóricometodológico usado nesta pesquisa foi a Teoria das Representações
Sociais criada por Serge Moscovici em 1961, na França. Essa teoria visa a “explicar fenômenos
envolvendo o homem e seu ambiente social, tornando algo desconhecido em familiar,
ancorados em valores, crenças e teorias” (MOSCOVICI, 2015, p. 58). As representações são
resultantes da interação social e podem ser definidas como o conhecimento do senso comum,
ou seja, um conjunto de conceitos, proposições e explicações que não estão necessariamente
subordinadas à lógica racional e científica (SÁ,2007). Para Marková (2003) apud
GUARESCHI; ROSO, 2014, p. 28):
A teoria das representações estuda e constrói teoria sobre aqueles fenômenos
sociais que se tornaram, por uma razão ou outra, sujeitos de interesse público.
Esses fenômenos que são pensados e discutidos, esses fenômenos que causam
tensão e provocam ações. Tais fenômenos no discurso público podem
pertencer a diferentes tipos de eu-outro, isto é, as pessoas, grupos ou
sociedades que se engajam ativamente em pensar e comunicar sobre tais
fenômenos.

A partir da teoria desenvolvida por Moscovici, alguns pesquisadores têm proposto
desdobramentos, fazendo surgir correntes teóricas, porém mantendo os conceitos originais de
seu criador. A pesquisadora francesa Denise Jodelet endossa a ideia original proposta por
Moscovici em que “toda representação é uma representação de alguém (o sujeito) e de alguma
coisa (o objeto)”, enfatizando a ligação necessária do objeto da representação a um determinado
sujeito (SÁ, 1998, p. 53).
Segundo Moscovici (2015), na formação das representações sociais intervêm dois
processos: a objetivação e a ancoragem. Para a investigação proposta, foram usados esses dois
processos. A objetivação (concretização do objeto em uma imagem) e a ancoragem
(enraizamento da representação no mundo social e relação do objeto com as práticas sociais
dos grupos). Esses processos estão intrinsicamente ligados um ao outro e são modelados por
fatores sociais. A objetivação consiste em “descobrir a qualidade icônica de uma ideia”
(MOSCOVICI, 2015. p.71), concretizando-a através da imagem, onde a abstração é
materializada. Já a ancoragem trata do enraizamento social da representação que se traduz na
significação e na utilidade que lhe são conferidos (JODELET, 1990).
Neste estudo buscamos indicar esses processos formadores da representação social, a
objetivação e a ancoragem, os quais resultaram em um núcleo figurativo. Segundo AlvesMazzotti (2002, p. 18), este núcleo é:
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[...] uma construção estilizada e descontextualizada do objeto que, absorvendo
o excesso de significações, esquematiza, concretiza e coordena os elementos
da representação, proporcionando uma imagem facilmente exprimível do
objeto e passando a constituir o próprio real para aqueles que os constroem.

As representações sociais foram escolhidas para embasar esse estudo, pois elas
circulam, se cruzam e se cristalizam através da fala, do gesto e do encontro cotidiano
(MOSCOVICI, 2012). Elas são frutos das interações dos sujeitos e podem ser alteradas a partir
delas. Desta forma, a TRS contribuirá para o estudo proposto.

3.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL
O conceito de Representação Social constitui parte do arcabouço teórico de distintas
correntes científicas, estando presente em diversos campos do conhecimento. Esse conceito
“multidisciplinar” deve ser localizado historicamente para sua devida compreensão.
Desenvolvido inicialmente pelo francês Émile Durkheim, um dos autores fundadores da
Sociologia moderna, o conceito de representação foi, em seguida, retrabalhado por Serge
Moscovici, já no âmbito da Psicologia Social, o que deu origem à Teoria das Representações
Sociais (MOSCOVICI, 2015).
A trajetória epistemológica da noção de Representação Social é discutida neste capítulo,
já que o conceito é basilar para este trabalho. As representações sociais formam o sistema de
referências, percepções e expectativas que usamos para interpretar a realidade cotidiana.
Formam o que Alves-Mazzotti (1994, p. 62) chamou de “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”.
A importância da análise teórica para a investigação acerca de qualquer objeto empírico
encontra respaldo em Sá (1998, p. 23): “[...] uma teoria não apenas simplifica os fenômenos
aos quais se aplica; ela também os organiza e os torna inteligíveis”.
3.2.1 As origens da Teoria da Representação Social
No início do século XX, ao investigar religiões de sociedades tradicionais da Austrália,
Émile Durkheim (1996) refletiu sobre o que seriam representações fundamentais ou básicas,
chamadas por ele de “coletivas”27. Segundo o sociólogo, as representações teriam um efeito
prático e objetivo, isto é, operariam na organização da vida diária dos indivíduos. Com função

27

Para uma discussão mais ampla sobre como o conceito de representação coletiva está presente na obra de
Durkheim, ver Oliveira (2012).
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eminentemente instrumental e desempenhando relevante papel social, as representações seriam
entidades com ascendência sobre os sujeitos. Como afirma Oliveira (2012, p. 71):
Representando, fazemos viver o mundo. Socialmente, as representações
coletivas sintetizam o que os homens pensam sobre si mesmos e sobre a
realidade que os cerca. É, portanto, inicialmente, uma forma de conhecimento
socialmente produzida. Resultado de esforço coletivo, elas emancipam-se das
representações individuais, pautam novas ações e demonstram a existência da
sociedade. As representações são coletivas e, portanto, não podem ser
simplesmente reduzidas aos indivíduos. Sendo fruto da interação e dos laços
sociais que os homens estabelecem entre si, elas os ultrapassam, adquirindo
realidade e autonomia próprias.

Durkheim (1996, p. 458) analisou a influência que a sociedade exerce sobre o indivíduo,
formando suas crenças e induzindo atitudes. De acordo com a teoria durkheimiana, os homens
agiriam conforme forças coletivamente atuantes, isto é, a esfera do pessoal estaria a reboque
das forças coletivas. Dito de modo simplificado, as representações forjadas pela sociedade
constituiriam vetores determinantes das condutas individuais, como esclarece o autor: “Graças
a elas, os homens se compreendem, as inteligências se interpenetram. Elas possuem uma
espécie de força, de ascendência moral, em virtude da qual se impõem aos espíritos
particulares”.
A título de exemplificação, Durkheim (1996) apontou que os conceitos de tempo e
espaço, entidades tão elementares para nortear a vida humana, não seriam outra coisa senão
representações talhadas coletivamente. Sem que existam sentidos compartilhados não seria
possível haver nenhum tipo de organização social. Nas formulações sobre o conceito de
representação, nota-se que a unidade de análise durkheimiana é o coletivo. A existência humana
individual seria condicionada pela preponderância da sociedade sobre o sujeito.
Subjugado por forças coletivas, o indivíduo estaria sob o campo de ação de forças
morais cuja “função” seria, de um lado, regular a individualidade, e do outro, fortalecer a
sociedade em vínculos gregários. São estas forças representativas que orientam as ações dos
homens, colocando-os sob o raio de ação de um todo maior, respondendo a demandas que dele
emanam. Forças, em resumo, dotadas de poder coercitivo que se expressa por normas,
instituições, imagens e ritos.
Conforme explicado por Moscovici (2003), Durkheim procura estabelecer que não se
pode reduzir as representações ao seu substrato anatômico ou psicofísico porque elas
modificam-se entre si, combinam-se segundo leis próprias e, com base nestas combinações,
criam uma realidade nova.
3.2.2 Contribuições da Psicologia Social
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O conceito de representação desenvolvido por Durkheim será objeto de formulações
teóricas por parte do francês de origem romena Serge Moscovici, nos anos 1960. Moscovici
analisa inicialmente como os conceitos da Psicanálise ultrapassam o âmbito do campo
especializado da Psiquiatria para serem incorporados pelo senso comum, passando a fazer parte
da vida cotidiana dos sujeitos.
Para ele, as representações são uma espécie de senso comum que surge a partir das
interações humanas. Por derivarem de processos coletivos, as representações, agora chamadas
de “sociais”, possuem caráter dinâmico e processual. A importância das representações sociais
como base de nosso pensamento, nossas crenças e atitudes também é destacada por Moscovici
(2011, p. 35):
(...) cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por
convenções, que claramente define fronteiras, distingue mensagens
significantes de mensagens não significantes e que liga cada parte a um todo
e coloca cada pessoa em uma categoria distinta. Nenhuma mente está livre dos
efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas
representações, linguagens ou culturas. Nós pensamos através de uma
linguagem; nós organizamos nossos pensamentos de acordo com um sistema
que está condicionado tanto por nossas representações, como por nossas
culturas. Nós vemos apenas o que as convenções subjacentes nos permitem
ver e permanecemos inconscientes dessas convenções.

Atento às articulações entre as representações e o comportamento coletivo, Moscovici
(2011) defende a ideia de que as representações sociais são forças constitutivas da realidade.
Elas dão sentido ao mundo, classificando os elementos do real e definindo formas estáveis de
leitura dessa mesma realidade. Para o autor:
Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que
circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam
um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva
e uma reprodução na linguagem [...] (MOSCOVICI, 2015, p. 37)

Quais novos elementos Moscovici agrega ao que foi proposto por Durkheim? Segundo
Sá (1995), a inovação pode ser encontrada na relação coletivo x individual. Enquanto Durkheim
não dava ênfase às contribuições individuais, Moscovici propõe uma perspectiva
psicossociológica que extrapola o caráter sociológico do conceito durkheimiano de
representação coletiva, como diz Sá (1995, p. 27): “Trata-se, com certeza, de uma compreensão
alcançada por indivíduos que pensam. Mas não sozinhos”. Essa compreensão a respeito da obra
de Moscovici é compartilhada por Alves-Mazzotti (1994, p. 62) que afirma que:
A noção de representação social proposta por Moscovici corresponde à busca
desta especificidade, através da elaboração de um conceito verdadeiramente
psicossocial, na medida em que procura dialetizar as relações entre indivíduo
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e sociedade, afastando-se igualmente da visão sociologizante de Durkheim e
da perspectiva psicologizante da Psicologia Social da época.

A importância dada à ação dos indivíduos na teoria da Moscovici também é salientada
por Almeida et al. (2014, p. 135). As representações sociais podem ser compreendidas como
“uma forma de conhecimento de senso comum e socialmente partilhado, tem em seu bojo a
ideia de um conhecimento construído por um sujeito ativo em íntima interação com um
objeto culturalmente construído [...]”.
Além do não-isolamento do indivíduo, outra importante distinção é a seguinte: o
conceito de representação coletiva independe de um elemento externo a ele. As noções de
tempo e espaço, já mencionadas, são exemplos de representações coletivas que prescindem de
elementos externos para que sua existência seja efetivada. Já as representações sociais
desenvolvidas por Moscovici sempre se referem a um objeto ou sujeito exterior a elas (SÁ,
2007).
Há que se considerar, obviamente, os distintos momentos históricos em que ambos os
autores produziram suas teorias. O contexto em que vive Moscovici (1925-2014) não é mais
caracterizado por uma sociedade integrada pela ciência ou pela religião, como era o caso de
Durkheim. O momento de produção de sua teoria é marcado por fenômenos como o da mídia
massiva, que atua como um importante vetor de socialização dos indivíduos. Essa mídia de
massa colaboraria inclusive com a própria dinamicidade das representações sociais,
diferentemente da relativa fixidez e permanência das representações coletivas de Durkheim.
Para Moscovici (2012, p. 47), as representações sociais “são conjuntos dinâmicos, seu estatuto
sendo o da produção de comportamentos e de relações com o ambiente, da ação que modifica
uns e outros, e não a reprodução de comportamentos ou relações, como reação a um dado
estímulo externo”.
Em sua teoria, Moscovici propõe uma estrutura para as representações sociais. Elas
teriam duas faces indissociáveis, como os dois lados de uma moeda. Essas faces se chamam
figura (ou face figurativa) e significação (ou face simbólica) e uma não existe sem a outra. De
acordo com o autor: “Escrevemos que entendendo com isso que a representação transmite a
qualquer figura um sentido e a qualquer sentido, uma figura” (MOSCOVICI, 2012, p. 60). O
estudo das representações sociais proposto por Moscovici pode ser feito através das abordagens
processual (ou sociogenética, de cunho antropológico), societal ou estrutural. Na abordagem
sociogenética, há dois principais componentes, a saber: objetivação e ancoragem. Eles
cumprem a função de conferir familiaridade àquilo que era inicialmente estranho ao sujeito. A
objetivação é uma operação que materializa a palavra, tornando tangível o intangível. Ao
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transformar o abstrato em algo concreto, apoiamo-nos em concepções já familiares e
consolidadas, o que facilita a compreensão, mas implica certa perda informativa, tendo em vista
o processo de “simplificação”. Ela torna real um esquema conceitual, ao “substituir uma
imagem por sua contrapartida material, resultado que tem primeiramente um alcance cognitivo:
o estoque de indícios e de significantes que a pessoa recebe, emite e manipula no ciclo das
infracomunicações pode tornar-se superabundante” (MOSCOVICI, 2012, p. 100).
Já a ancoragem se refere à incorporação de determinado elemento à realidade social,
isto é, a associação de novos objetos a um sistema de saberes anterior, já existente e
consolidado, mediante algumas adaptações. Para Celso de Sá (1995, p. 37), a ancoragem
“consiste na integração cognitiva do objeto representado – sejam ideias, acontecimentos,
pessoas, relações etc. – a um sistema de pensamento social preexistente e nas transformações
implicadas”.
De acordo com Alves-Mazzotti (1994, p. 62) a identificação da objetivação e da
ancoragem nos processos de formação das representações sociais é a maior contribuição do
trabalho de Moscovici à Psicologia Social, já que “permite compreender como o funcionamento
do sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva”.
É no resultado da transformação de um conceito ou uma ideia em algo concreto que se
forma o modelo figurativo. Ele torna perceptível a estrutura conceitual de maneira que os
indivíduos possam perceber conformações subjetivas típicas dos conceitos científicos, tornando
o objeto acessível. “Quando o modelo é descrito como figurativo, é não só uma maneira de
classificar as informações, mas o resultado da coordenação que caracteriza cada termo da
representação” (MOSCOVICI, 2012, p. 114).
3.3 DESENVOLVIMENTOS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Tamanha foi a importância da teoria desenvolvida por Moscovici que diversos
pesquisadores deram continuidade a suas formulações conceituais e metodológicas. Uma delas
é a teórica francesa Denise Jodelet, que colaborou ativamente com Moscovici. Em seu livro
Loucura e representações sociais, publicado originalmente em 1989 e lançado no Brasil apenas
em 2004, a pesquisadora realizou uma análise das representações sociais acerca da loucura. De
acordo com Almeida et. al (2014, p. 149): “Jodelet buscava compreender como as relações que
estabelecemos com os outros, os contornos da identidade grupal e a relação com a alteridade
são mediados pelas representações sociais”.
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A pesquisadora adotou como lugar de investigação a comuna francesa de Ainay-leChateau, na qual cerca de 500 famílias acolhiam em torno de 1.000 doentes tratados no centro
terapêutico da cidade. Essas famílias eram responsáveis pela moradia, alimentação e vigilância
dos enfermos mentais. O trabalho de Jodelet deu ênfase à interação entre os sujeitos e à relação
estabelecida entre indivíduos considerados sadios e os tidos como loucos. Os resultados de sua
pesquisa demostraram como as representações sociais acerca dos doentes mentais operava
efeitos bastante práticos na realidade social, isto é, possuem diversas repercussões na vida
cotidiana dos sujeitos. Como afirma Sá (1998, p. 73):
A Denise Jodelet deve-se muito, por certo, em termos de sistematização da
teoria das representações sociais, na medida em que ela consegue conferir uma
feição mais objetiva – ou mais a um estilo científico anglo-saxônico – à
retórica excessivamente “francesa” de Moscovici na explicitação daquelas
proposições básicas. Mas, além disso, Jodelet nos proporciona algo como a
manutenção da ênfase moscoviciana original sobre a necessidade de assegurar
uma ampla base descritiva – de tipo etológico - dos fenômenos de
representação social, com vistas a uma contínua elaboração da teoria das
representações sociais.

Para ela, as representações sociais são fenômenos cognitivos que “envolvem a pertença
social dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de
experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, socialmente inculcados ou
transmitidos pela comunicação social [...]” (JODELET, 2001, p. 22).
Outro importante teórico das representações no campo da Psicologia Social é o
pesquisador Willem Doise. Um elemento inovador trazido por seu trabalho é a análise de
representações sociais em que pode não haver consenso ou entendimento comum, segundo as
posições sociais dos sujeitos. De acordo com Sá (1998, pp. 75-76):
A análise psicossocial de Doise toca ainda em um ponto bastante sensível da
consideração do social. [...] se algo – o social – chega a emergir de realidades
individuais, é porque estas já são naturalmente idênticas, semelhantes ou
guardam pelo menos alguma afinidade básica [...] Para Doise, entretanto, isto
não é necessário: os “princípios geradores” – que é o que para ele importa –
podem levar a diferentes tomadas de posição por parte dos indivíduos que
compõem o conjunto social em que aqueles princípios vigem.

Para Doise (2010), as posições individuais têm base em três tipos de ancoragem:
psicológica, sociológica e psicossocial28. Na ancoragem psicológica, os sujeitos se baseiam em
seus próprios valores e opiniões. Já na ancoragem sociológica, o fator preponderante é o
pertencimento social do indivíduo. Por último, na ancoragem psicossocial, o indivíduo se apoia
28

Apesar de o conceito de ancoragem fazer parte da obra de Denise Jodelet e também dos trabalhos de Willem
Doise, há distinções importantes entre as perspectivas e propostas metodológicas adotadas por ambos. Para isso,
ver Almeida et al., 2014.
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na percepção acerca das relações sociais e assimetrias nelas presentes. Sua proposição teórica
articula o psicológico e o social, demonstrando a influência mútua entre essas duas instâncias.
A abordagem de Doise propõe um estudo das representações sociais que não se limita à
análise de elementos consensuais, mas também trata dos casos em que não há consenso entre
os sujeitos: “Trata-se de uma articulação entre as diferenciações sociais evidenciadas pela
sociologia e os processos cognitivos estudados pela psicologia” (ALMEIDA et al., 2014, p.
151).
Outro autor que colaborou com o desenvolvimento da Teorias das Representações
Sociais foi o francês Jean Claude Abric, que fez parte do que ficou conhecido como “O Grupo
do Midi”. Sua teoria do núcleo central, proposta em 1976, foi bastante influente na década de
1990. Tendo o objetivo de explicar o caráter simultaneamente consensual e variado ou
individualizado das representações sociais, Abric propôs que elas seriam constituídas de dois
elementos: um sistema central e um sistema periférico. O sistema central seria a base comum,
coletiva e consensual das representações. Resistente às mudanças, o sistema central assegura a
permanência e a continuidade da representação. Já o sistema periférico seria a interface entre a
realidade e o sistema central. Dele resulta a flexibilidade da representação, seu caráter
individualizado e subjetivo.
A respeito da teoria de Abric, Sá (1996, p. 31) afirma que ela articulou a dimensão
estável e ao mesmo tempo circunstancial da representação, “interpretando-a em termos de
relações de complementaridade entre cognições absolutas centrais e cognições condicionais
periféricas acerca do objeto representado”.
Apesar de seu desenvolvimento na França, a Teoria das Representações Sociais não
ficou restrita ao contexto europeu. Ela chegou à América Latina e ao Brasil através de
pesquisadores que retornavam da Europa e traziam consigo conceitos e perspectivas
diferenciadas. Os cursos oferecidos por Moscovici e Jodelet nos anos 1970 na Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais (EHESS) atraíam pesquisadores latino-americanos, que
estabeleceram redes de contatos com seus pares europeus (SÁ, 1996).
Foi justamente a partir de um desses contatos estabelecidos com a pesquisadora
venezuelana Maria Auxiliadora Banchs que Jodelet acabou vindo ao Brasil, após uma visita à
Venezuela. A penetração da Teoria das Representações Sociais, no entanto, não se deu de forma
imediata, devido a dois motivos: em primeiro lugar, preponderava na psicologia o paradigma
norte-americano considerado de caráter mais prático e imediato em termos de resultados. Outro
obstáculo em termos epistemológicos era a perspectiva marxista, bastante relevante nos anos
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1970 (SÁ; ARRUDA, 2000). Foi somente na década seguinte que a Teorias da Representações
Sociais começou a ter maior penetrabilidade, como explica Jodelet (2014, p. 289):
Na América Latina, nas décadas de 1980 e 1990, aparecem os primeiros
trabalhos inspirados pela teoria das representações sociais, que atendia a
algumas das preocupações dos meios psicológicos. Estes segmentos,
preocupados em abordar as realidades humanas e sociais dentro de uma
perspectiva histórico-cultural, distanciavam-se dos modelos fornecidos pelas
correntes da psicologia social mainstream. Foram atraídos pelas orientações
sociais do modelo moscoviciano, que poderiam ser parecidas com algumas
posições da psicologia comunitária e dos pensadores da psicologia da
libertação, particularmente no Brasil.

O campo da Educação, no qual se insere esta pesquisa, foi especialmente acolhedor em
relação ao estudo das representações sociais. Alves-Mazzotti (1994, p. 59-60) explica de que
modo as representações sociais são profícuas no entendimento do processo educativo: “Por
suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, por seu
papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem
elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo
educativo”.
Ainda no campo da Educação, temos o curso de graduação em Moda, onde está inserida
essa pesquisa, existindo poucos trabalhos sobre esta formação a partir da construção de
conhecimentos a respeito dos domínios profissionais promovidos pelo curso. Como afirma
Borges (2014, p. 41):
Na conjuntura da Moda, conhecer as representações elaboradas por diversos
sujeitos é relevante para contribuir pedagogicamente, porque propicia o
entendimento de crenças desenvolvidas como saberes deste universo. Permite
também compreender de que maneira estes saberes influenciam na
formalização do conhecimento estabelecido sobre o assunto.

Trazer, à luz do conhecimento, as representações sociais relacionadas às visões do
empresário de moda sobre a formação do graduado em Moda é importante para o contrastar
dos saberes disseminados nas universidades com as demandas de mercado de trabalho. A partir
da abordagem processual, ou sociogenética, baseada nos processos de objetivação e de
ancoragem, foi construído um modelo figurativo, o qual segundo Jodelet (1990), se apresenta
a cristalização de uma representação. O modelo figurativo “representa uma ideia/conceito que
identifica o objeto de representação segundo cada grupo. Ele organiza / coordena os termos das
representações, e corresponde a uma das fases do processo de objetivação, que é a
‘esquematização estruturante’ (SANTOS, 2016, p. 51).
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4. METODOLOGIA
4.1 TIPO DA PESQUISA
A pesquisa foi fundamentada na Teoria das Representações Sociais e optou-se pela
abordagem processual (ou sócio-genética), proposta por Moscovici e descrita no capítulo
anterior, a qual busca a compreensão dos processos formadores da representação social, a
objetivação e a ancoragem.
O estudo com empresários de moda do Rio de Janeiro, com e sem formação na área,teve
caráter qualitativo. A análise qualitativa foi adotada por se tratar de uma pesquisa onde o
“como” e o “o quê” dos fenômenos necessitam ser abordados (POUPART et al, 2008). Ela é
baseada na entrada do pesquisador no campo a ser pesquisado, privilegiando as percepções dos
entrevistados, possibilitando o aprofundamento na compreensão e interpretação de seus
comportamentos em seus ambientes e contexto social.
Concomitantemente à pesquisa de campo, foi feita análise documental de projetos
pedagógicos e conteúdo dos cursos de Moda, a fim de investigar as premissas norteadoras
quanto à formação do alunado. 4.2. OS SUJEITOS E O CAMPO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida junto a dois grupos de empresários de moda que possuem
confecção no Estado do Rio de Janeiro e que têm ou já tiveram estagiários ou profissionais
graduados em Moda em suas empresas. Um grupo foi constituído de dez empresários com
formação no Curso de Graduação em Moda. O outro grupo pesquisado, também constituído de
dez pessoas, não teve essa formação. A escolha de dois grupos teve intenção de verificar
aproximações e diferenças em suas representações sociais da formação do graduado em Moda.
Foram realizadas entrevistas concentradas nos Municípios do Rio de Janeiro, de
Caxias, de Petrópolis e de Teresópolis. O Estado do Rio de Janeiro foi escolhido, pois comporta
universidades que promovem o curso de graduação em Moda há mais de 25 anos. As entrevistas
foram individuais e semiestruturadas, promovendo integração entre entrevistador e
entrevistado, possibilitando o aparecimento de questões suplementares no decorrer das
entrevistas que pudessem agregar ao objetivo do estudo. O tipo de entrevistas individuais e
semiestruturadas foi o adotado para desvelar o pensamento, necessidades e demandas que o
empresariado de moda do Estado do Rio de Janeiro tem sobre a graduação na área. Foram
utilizados roteiros base (Apêndices B e C) para as entrevistas, contudo coube ao entrevistador
a condução flexível, garantindo que não ocorressem grandes desvios do tema, mas
possibilitando que os entrevistados expusessem suas opiniões e vivências tão ricas.
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O critério de escolha dos entrevistados foi através da técnica “bola de neve”forma de
amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais (BALDIN, MUNHOZ, 2011, p.
332).Cada empresário indicava um outro para participar da pesquisa. A cada entrevistado, a
bola de neve crescia sendo possível trabalharmos com 20 pessoas no decorrer de três meses. É
importante ressaltar que o primeiro entrevistado foi escolhido a partir de indicação de um amigo
coordenador de um curso de Graduação em Moda situado no Rio de Janeiro.
Os entrevistados deram o aceite em participar da pesquisa e os locais das entrevistas
individuais foram estabelecidos exclusivamente por eles. Algumas entrevistas foram realizadas
nas próprias instalações fabris, outras em loja das empresas, outras em cafés e algumas ainda
nas residências dos entrevistados. O motivo dessa diversidade de locais foi a dificuldade na
disponibilidade de cada entrevistado. Todas as entrevistas foram gravadas e, paralelo a estas,
foi elaborado um formulário (Apêndice A) que teve como objetivo levantar o perfil
socioeconômico do grupo e de suas empresas. A partir desse formulário, foi possível identificar
elementos a serem explorados no decorrer das entrevistas. No formulário também havia
perguntas sobre o uso da terceirização, do número de funcionários e do número de estagiários
e/ou graduados em Moda que trabalham na organização.
O projeto de pesquisa foi encaminhado antecipadamente via Plataforma Brasil,
analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá
conforme Anexo 1.

4.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOSConforme citado, utilizamos como
instrumentos de coleta entrevistas individuais semiestruturadas acompanhadas de formulário
de caracterização do perfil dos empresários entrevistados, bem como roteiros usados como base
das entrevistas. Além disso, consultamos dez projetos pedagógicos do curso de graduação em
Moda, sendo dois deles, o da Universidade Estácio de Sá (UNESA) e da Universidade Veiga
de Almeida (UVA), localizados no Rio de Janeiro.
As entrevistas foram precedidas pelas análises desses projetos pedagógicos, que tiveram
como objetivo a identificação, através das disciplinas oferecidas, do referencial teórico,
conceitual e prático para as habilidades e competências desenvolvidas nos graduados, bem
como a verificação do viés dos cursos com o mercado de trabalho, que foi identificado em sete
instituições pesquisadas. Os dados coletados nesses instrumentos foram analisados buscando
responder ao objetivo desta pesquisa que é investigar as representações sociais da formação do
graduado em Moda por empresários do setor no Rio de Janeiro. Cada entrevistado recebeu um

53

código, que foi de E1 a E20. O grupo graduado foi enumerado de E1 a E10. Os entrevistados
sem a graduação em Moda receberam a numeração de E11 a E20.
As entrevistas foram gravadas, tendo como base o roteiro de questões e posteriormente
transcritas, servindo de base para os modelos figurativos da representação social investigada
(Apêndices B e C). Elas foram escolhidas como ferramenta metodológica pois, segundo AlvesMazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 49), permitem “tratar de temas complexos que
dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, explorando-os
em profundidade”. A análise das entrevistas mostrou indícios sobre como os empresários
percebem os domínios dos egressos aplicados nos ambientes das empresas. Simultaneamente,
foram analisadas as diferenças e convergências de representações entre o grupo de empresários
que teve graduação em Moda, e o grupo que não teve essa formação.
O material coletado nas entrevistas foi submetido à técnica de análise de conteúdo, a
qual contempla a exploração das comunicações, onde as negociações sociais se dão por meio
das interações levando em consideração experiências dos sujeitos entrevistados, suas crenças e
valores (BARDIN, 2011). O objetivo dessa análise é “explicar o conteúdo da mensagem e o
seu significado, utilizando-se de deduções lógicas e justificadas, tendo como referência o
emissor (origem), a mensagem (contexto e conteúdo) e os reflexos dessa mensagem”
(FREITAS, 2016, p. 28).
A análise de conteúdo foi dividida em três etapas: pré-análise, fase exploratória e fase
de finalização (BARDIN, 2011). A pré-análise é caracterizada pela exploração do material
coletado nas entrevistas e o tratamento desses resultados com interpretação do entrevistador.
Ela inicia-se por uma leitura flutuante das falas a fim de conhecer os aspectos mais relevantes
citados nas entrevistas, tendo foco nos objetivos da dissertação. A leitura flutuante das falas foi
feita várias vezes até a extração da essência das falas dos entrevistados a partir dos objetivos da
pesquisa e desta forma passar para a fase exploratória.
Na fase exploratória, foram desenvolvidos temas e a partir desses, foram definidas as
categorias (indicadores apontados com regularidade nas entrevistas, que aparecem nos
discursos dos sujeitos e que permitem classificá-los de acordo com um tema) e subcategorias
(desdobramentos dos indicadores), quando necessário.
A partir dessas definições, foram criados códigos identificadores e quantificados para
cada categoria e subcategoria visando facilitar a posterior tabulação dos dados das entrevistas.
Para cada tema, foram agrupadas as categorias e suas subcategorias. Essas últimas, em alguns
casos, não se fizeram necessárias, bastando somente as categorias.
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Na etapa de finalização, com os dados explorados e tratados, foi feita a interpretação,
por meio de inferências das falas dos empresários entrevistados, suas convergências e
divergências, chegando-se às representações sociais que emergem a partir dos grupos
estudados.
O formulário para caracterização de perfil dos empresários entrevistados foi apresentado
antes do início das entrevistas e foi preenchido pelo entrevistador a partir das respostas dadas
pelos participantes. O formulário teve questões objetivas sobre qual a escolaridade de cada um,
o porte das empresas, o que elas produzem, há quanto tempo existem no mercado, se utilizavam
a terceirização como forma de obtenção de força de trabalho, sobre a quantidade de funcionários
e/ou estagiários graduados em Moda, contratados ao longo da existência das empresas e qual o
nome da instituição em que fizeram suas graduações em Moda (questão aplicada somente ao
grupo que possui formação em Moda). Os dados coletados foram tabulados e os resultados
demonstrados no capítulo a seguir.
Fizemos ainda duas perguntas que geraram um momento maior de reflexão por parte
dos entrevistados antes de respondê-las. Primeiro, questionamos como seriam os cursos de
formação na área caso eles fossem diretores. Já a segunda pergunta se referia à imagem formada
por eles a respeito do graduado em Moda. Essas perguntas tinham o objetivo de deixar ainda
mais clara a visão que os empresários têmacerca da formação universitária e investigar de que
forma eles estabeleciam interlocuções entre a aprendizagem dos alunos e o ambiente de
trabalho, ou seja, a relação entre teoria e prática.
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES COM BASE NO FORMULÁRIO DE
IDENTIFICAÇÃO
Foi possível observar que para o grupo de empresários sem graduação em Moda, há
certa proporcionalidade entre o gênero, com quatro entrevistados do sexo feminino e seis
entrevistados do sexo masculino. Para o grupo de empresários graduados em Moda, a totalidade
foi constituída pelo sexo feminino, não tendo sido intencional este . Contudo, é fato que apesar
dos cursos não serem sido destinados exclusivamente às mulheres, há predominância do
feminino na Moda (PIRES, 2002, p. 11).
Quanto faixa etária, o grupo de graduados em Moda entrevistado tem entre trinta e um
e sessenta anos, sendo 50% na faixa de trinta e um a quarenta anos, 30% entre quarenta e um a
cinquenta anos e 20% entre cinquenta e um a sessenta anos. Esse dado pode estar ligado ao fato
dos cursos de graduação em Moda trinta anos no país e o alunado ser jovem, menos de trinta
anos de idade, quando ingressa na faculdade. Para o grupo não graduado em Moda, a faixa fica
distribuída com maior homogeneidade. Sendo, 10% entre vinte a trinta anos, 20% entre trinta
e um a quarenta anos, 40% entre cinquenta e um a sessenta anos e 30% com mais de sessenta
e um anos. Nenhum entrevistado estava na faixa entre quarenta e um a cinquenta anos.
Em relação ao porte das empresas dos entrevistados, os grupos eram compostos do
seguinte modo: oito de micro porte; oito de pequeno porte; três de médio porte, e somente um
de grande porte. O que caracteriza o tamanho das empresas nacionais é o número de
funcionários e seu faturamento. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócioeconômicos (DIEESE), entre os anos 2000 e 2011, o Brasil possuía mais de 6
milhões de micro e pequenas empresas, que totalizavam 99% dos negócios do país29.
Essa representatividade das micro e pequenas empresas pode ser compreendida como
um dos fatores que dificultam o ingresso dos graduados em Moda no mercado de trabalho. O
limitante do capital circulante na empresa e o número de funcionários impactam diretamente
na absorção de novos profissionais, pois a tributação cresce de forma significativa conforme a
empresa aumenta de tamanho. Logo, os empresários acompanham esses indicadores a fim de
ponderar a viabilidade na troca de faixa de seus empreendimentos.

29

Informações obtidas em: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2012/02/micro-e-pequenas-empresas-sao99-do-total-no-pais-mostra-pesquisa.html. Acesso em 09 fev. 2018.
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Quanto aos segmentos de mercado encontrados em nossa pesquisa, pôde-se observar
que o vestuário (tanto feminino como masculino) teve papel centralDas vinte empresas
consideradas, quinze são focadas na área do vestuário. Para essas, o feminino foi mais
expressivo do que o masculino, pois nove empresas fabricam e/ou comercializam
exclusivamente roupas femininas, cinco atuam concomitantemente para os dois públicos e
somente uma tem como foco o público masculino.
Duas outras empresas operam no segmento de bolsas, calçados e acessórios. Houve
apenas uma empresa com foco em joias e semi-joias. Uma ligada a fantasias (de carnaval) e a
última empresa selecionada pertence ao ramo de figurino (acessórios, chapéus, indumentárias
e outros produtos).
A grande quantidade de empresas de vestuário corrobora a imagem da moda, que
continua a ser vista como algo mais fortemente ligada a roupas, tal como abordado por
Gonçalves (2002). Além disso, a importância do vestuário também é retratada nos cursos de
graduação em Design de Moda, que possui a maior parte de suas disciplinas ligadas a técnicas
de construção de roupas para atender a demandas do mercado de trabalho, conforme
demonstrado nos PPs pesquisados.
A respeito da escolaridade do grupo de empresários entrevistados, temos os seguintes
dados: no caso dos graduados em Moda, 40% deram continuidade ao ensino através de
pósgraduação lato sensu e 10% no curso de mestrado. Esse dado vai ao encontro da análise da
categoria “necessidade de outros cursos”, apresentada posteriormente, que trata da importância
que é dada à educação continuada dos graduados para acompanhamento das demandas
mercadológicas e da empregabilidade que mudam de forma acelerada nos dias atuais.
Já no grupo sem graduação em Moda, a escolaridade é pulverizada, indo desde o ensino
fundamental até a pós-graduação. Apenas um entrevistado tinha pós-graduação lato sensu;
cinco empresários haviam completado o ensino superior; um entrevistado não chegou a finalizar
seus estudos universitários; dois outros tinham ensino médio completo e, por fim, um dos
entrevistados tinha apenas o ensino fundamental.

No Gráfico 2, a seguir, podemos observar distribuição da escolaridade dos Grupos I e
II.

57

E. Fundamental completo

5% 5%
10%

Ensino Médio completo
5%

25%

Superior incompleto
Superior completo
Pós-Graduação Latu sensu
50%

Pós-Graduação Stricto
sensu

Gráfico 2 - Escolaridade dos Grupos I e II. Elaboração própria

Outro item abordado no formulário foi a terceirização, que é uma forma muito usual na
área e confirmada, poisdos vinte entrevistados, dezenove declararam que a usam como principal
fonte de obtenção de força de trabalho. No decorrer das entrevistas, fica claro que a parte mais
terceirizada nas confecções é a da montagem das peças, ou seja, a costura. As áreas de Criação
e Modelagem30 são terceirizadas somente em 5%. É importante citarmos essas duas áreas pois,
conforme os planos de disciplinas do curso de Graduação em Design de Moda das dez
universidades do país consultados, essas duas são constantes em todos os períodos. O percentual
baixo de terceirização nessas áreas nas empresas consideradas pode demonstrar a possibilidade
de absorção dos graduados em Moda na composição de seus quadros de funcionários.
Apesar dessa condição da não terceirização nessas atividades possibilitando a inserção
do profissional de moda no mercado de trabalho, na análise do porte das empresas apontada no
presente estudo, considerando somente o critério do número de empregados, percebeu-se que a
indústria e o comércio de confecção são caracterizados por terem, em sua maioria,
estabelecimentos de micro e pequeno porte, ou seja, aqueles que tem até nove empregados, e

30

É a transformação têxtil em vestuário, passando pela análise do corpo e compreendendo a matéria-prima que
será transformada (MARIANO; ABREU, 2012, p. 166).
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entre dez e quarenta e nove empregados, respectivamente31. Isso pode ser um dos fatores que
limitam a obtenção do emprego, principalmente para os recém-formados.
Por outro lado, a dinâmica dos cursos pode facilitar a absorção dos profissionais
graduados por empresas através dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Neles, os alunos
apresentam suas criações a partir de um tema definido pelo corpo docente como requisito básico
para reconhecimento de sua capacitação obtida ao longo da formação. Conforme explica
Sanches (2006, p. 58):
Desfilar as coleções de roupas apresentadas para as bancas por meio de
projetos funciona como prêmio para os que foram considerados os melhores.
A possibilidade de poucos serem aclamados como os melhores no final do
curso estabelece, desde o início do mesmo, uma competição interna.

Essas criações são apresentadas em desfiles que são acompanhados pelo mercado de
moda. Alguns empresários e jornalistas são convidados para a banca a fim de avaliarem os
melhores projetos por meio da análise da pesquisa, da escolha dos materiais, da modelagem, da
montagem tanto da roupa como dos calçados e dos acessórios. Com essas apresentações, são
promovidos o aluno e a própria instituição. Além disso, para que sejam bem sucedidos em seus
trabalhos finais, os estudantes precisam estar aptos a articular saberes desenvolvidos ao longo
do curso.
Outro dado levantado pelo formulário se refere ao número de funcionários das empresas
analisadas. Sabendo que os resultados foram muito pulverizados e para facilitar a demonstração,
criamos faixas que se referem aos dados coletados. Foi desenvolvido um quadro de ambos os
grupos entrevistados, conforme demonstrado abaixo:
QUADRO 1 – Número de funcionários
Faixas de
funcionários
1 a 10
11 a 20
21 a 40
41 a 60
100 a 150
151 a 200
Acima de 201

31

Grupo com
graduação em
Moda
8
1
0
0
0
1
0

Grupo sem
graduação em
Moda
2
2
2
1
1
1
1

Total

%

10
3
2
1
1
2
1

50%
15%
10%
5%
5%
10%
5%

Notamos que, no âmbito de Comércio e Serviços, médias empresas são compostas por, no mínimo, 50 e, no
máximo 99 empregados. Já empresas de grande porte possuem mais de 100 empregados. Informações obtidas em:
http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154. Acesso em 07 fev. 2018.
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A pergunta para identificar a quantidade de graduados ou estagiários de Moda que
trabalha na empresa, foi motivada pelo desejo de identificar a assimilação dos profissionais de
moda no mercado de trabalho. Um dos critérios estabelecidos pela pesquisa foi a
obrigatoriedade de funcionários que tivessem a fomação em Moda. A consolidação dos dois
grupos de entrevistados apontou para os seguintes resultados: 50% dos empresários têm em
suas organizações somente um graduado em Moda. 15% tem dois, 15% têm três, 20% têm
quatro. Essa distribuição não teve relação com o tamanho das empresas ou com a questão da
formação dos empresários na área conforme quadro abaixo. A única empresa de grande porte
participante da pesquisa tem somente uma funcionária formada em Moda.
QUADRO 2 – Número de funcionários graduados/Tamanho das empresas
Porte/Funcionários
Graduados
Micro
Pequena
Média
Grande

1
Funcionário

2
Funcionários

3
Funcionários

4
Funcionários

6
3
0
1

1
1
1
0

1
1
1
0

0
3
1
0

De acordo com o quadro acima, além de não haver proporcionalidade entre o porte da
empresa e a quantidade de estagiários ou graduados no curso, as empresas de micro e pequeno
porte são as principais contratantes de mão de obra formada na área, correspondendo a 80% do
mercado. Outro dado analisado neste quadro é quanto a 50% das empresas, independentes de
seus portes, terem somente uma pessoa contratada com a formação em Moda. Essa constatação
reforça o apontado pelos entrevistados na subcategoria “relação formação X mercado de
trabalho”, apresentada posteriormente. Muitos criticaram a quantidade de formados nos cursos
que lançam no mercado grande número de profissionais e a baixa absorção pelas empresas.
Como resultado das falas e cumprimento da etapa de tratamento desses resultados, a
análise de conteúdo temática permitiu a elaboração de tabelas, que analisadas, propiciou a
proposta de um modelo figurativo da representação social do graduado em Moda pelos dois
grupos.

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM EMPRESÁRIOS COM E SEM GRADUAÇÃO
EM MODA
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5.2.1 Empresários com Graduação em Moda
Para o grupo de empresários graduados na área, a análise de suas falas estabeleceu duas
unidades temáticas, a saber: “Formação em Moda na graduação” e “Formação em Moda no
trabalho”. Para o grupo de empresários não graduados na área, a análise estabeleceu outras duas
unidades temáticas: “O graduado em Moda no trabalho” e “O campo da Moda no trabalho”.
Para todas essas unidades temáticas, foram inferidas categorias e subcategorias observadas nos
discursos do grupo entrevistado.
Paralelamente às unidades temáticas, foram também analisadas separadamente duas
questões que compunham o roteiro da entrevista: 1) “Se você fosse diretor(a) de uma escola de
formação em Moda, como seria o seu curso? ” e 2) “O que vem à sua mente quando eu digo
primeira imagem do graduado em Moda’?”. Essas perguntas tiveram o objetivo de
complementar as respostas dos empresários acerca de suas representações sobre a formação do
graduado nos cursos de Moda. A seguir, serão apresentados através de tabelas, os resultados
das análises, trechos de algumas falas que representaram cada categoria e/ou subcategoria e a
frequência de cada uma delas. Esses resultados permitiram a proposição de um modelo
figurativo para cada grupo visando demonstrar esquematicamente como a representação social
se elabora a respeito da formação do graduado em Moda. Os modelos resultantes foram
contrastados entre os grupos a fim de identificarmos as diferenças e aproximações nas
representações sociais e, de acordo com Moscovici (2012, p. 115), “ao penetrar no meio social
como expressão do real, o modelo figurativo se torna então natural, utilizado como se fosse
copiado diretamente dessa realidade”.
5.2.1.1 Tema: “Formação em Moda na graduação”
Esse tema, apresentado na Tabela 1, teve as seguintes categorias e subcategorias:
“Escolha do curso” (“atuação prévia na área”, “influência familiar”, “segunda opção de curso”,
“paixão”, “opção de especialização no exterior”); “Preconceito”, “Necessidade de educação
continuada”; “Infraestrutura” (“boas condições”, “insuficientes”), “Contrastes entre
lugares diferentes” (“diferenças entre SP e RJ”, “diferenças positivas entre Brasil e outros
países”, e “diferenças negativas entre Brasil e outros países”); “Relação formação x mercado
de trabalho”, “Conteúdo programático” (“grade curricular insuficiente”, “práticas
insuficientes”, “satisfatório”).

Tabela 1 - Tema – Formação em Moda na Graduação
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Categorias
Escolha do
Curso

Subcategorias
Atuação prévia
na área

Exemplos
Na realidade eu estava focada na área da
moda. Já trabalhava com ela e, apesar de
gostar muito da parte de criação, eu fui
para a parte técnica (E9).

Frequência
5

Influência
familiar

A gente era uma família de sete irmãos,
uma mãe que costurava. Meu pai era
caminhoneiro. Então, eu fui criada vendo
minha mãe costurar. Então isso para mim
nunca foi uma surpresa, né? (E7).

5

Segunda opção
de curso

Quando pensei em Moda, eu ficava na
dúvida entre Desenho Industrial e Moda,
antes de fazer a faculdade. E aí eu
comecei fazendo Desenho Industrial e
Moda à noite (E4).

3

Paixão

Sempre gostei muito disso. [...] eu sempre
muito ligada na moda não só como uma
atitude, no vestuário, mas eu percebia que
a moda vinha acompanhada de atitude e
eu era muito envolvida, muito envolvida
com isso. Eu gostava muito (E1).

2

Opção de
Eu fui premiada, ganhei esse prêmio e fui
especialização no estudar lá [referindo-se a um curso fora do
exterior
país] (E3).

1

Preconceito

Existia um certo preconceito com a nossa
área, né? Mas enfim fui estudar para
Medicina, fazer cursinho para Medicina
por que, se em casa não podia falar em
Moda, então fui fazer Medicina (E2).

8

Educação
continuada

Sempre fazia algum curso paralelo,
assistia muitas palestras, workshop. Acho
que isso é um complemento que realmente
tem que ter (E9).

7

Boas condições

Às vezes tem um espaço maravilhoso de
laboratório, com toda a infraestrutura,
material, mas não exige do aluno (E3).

3

Condições
insuficientes

Não tinha isso lá [Instituição 1]. Não tinha
uma máquina de costura inclusive. Não
tinha. Então, eu tinha uma facilidade pois
eu já tinha produção, então, claro, eu sabia
[...] o que era uma máquina de colarete,
uma reta, uma overloque, mas as minhas
colegas, não tiveram acesso a isso (E7).

2

Infraestrutura
do curso
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Contrastes
entre lugares
diferentes

Diferenças entre
SP e RJ

A gente tinha, eu lembro, uma sala
enorme de maquinário, de mesa de corte.
Coisas que quando eu vim para o Rio de
Janeiro, eu não tive essa mesma
experiência, sabe? E lá o meu campus era
só de Moda e Design. Uma coisa bem
específica. A faculdade respirava moda e
arte (E2).

4

Diferenças
positivas entre
Brasil e outros
países

Muito frustrada e muito feliz porque eu
achava que ia tipo para o mundo, que ia te
abrir novas .... Conhecimentos novos.
Tudo que a gente aprendeu aqui no Brasil
era exatamente o que eles faziam lá (E10).

2

Diferenças
negativas entre
Brasil e outros
países

Para mim foi um grande choque. De uma
universidade absolutamente
assistencialista [referindo-se a uma
universidade brasileira] para uma
universidade [em outro país] que
construía um pensamento (E3).

2

Como você se coloca no mercado de
trabalho se não tem emprego para o
profissional de Moda (E7).

4

Relação
formação X
mercado de
trabalho
Conteúdo
programático

Grade curricular
insuficiente
Práticas
insuficientes
Conteúdo
satisfatório

Mas eu não tive nada de
empreendedorismo e isso me fez muita
falta (E2).
Acho que dá uma base e depois você
começa gradativamente a parte prática. Só
que aí o curso já acabou e você não
faz(E1).
É muito bom o curso. Então toda a parte
teórica é muito interessante e fundamental
(E1).

4

2

2

A primeira categoria citada nas entrevistas foi a “Escolha do curso”. Quais seriam os
motivadores que levaram esse grupo a escolher a graduação em Moda? De acordo com nossos
entrevistados, os fatores preponderantes foram a atuação prévia na área e a influência de
familiares que já trabalhavam no setor, como costureiras e modelistas. Cada uma dessas
subcategorias recebeu cinco inferências cada. No primeiro caso (atuação prévia na área), a
formação acadêmica é apresentada como um aperfeiçoamento, como sugere um dos relatos, de
uma empresária entrevistada que trabalhava com seu marido e, em seguida, optou por ingressar
em um curso de nível superior na área de Moda: “Ele cortava e eu costurava e nós dois
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arrematávamos à noite e nós dois vendíamos na minha própria casa e assim a gente ficou cinco
anos. Então, eu fui fazer Moda e ele foi fazer Direito” (E7).
Outro exemplo a ser destacado para esta subcategoria consta na fala do entrevistado E5:
“Me interessei pelo curso pois já era uma coisa que eu gostava muito: de trabalhar com
moda. Eu já fazia alguma coisa de vendas. Eu conhecia material, de ver tecido, de conhecer
tecido” (E5).
A influência de familiares para a escolha do curso também foi significativa, estando
presente na metade dos relatos, a saber: E2, E5, E6, E7 e E10. O saber do ofício nos remonta a
era do artesanato muito ligado à área de moda, onde a técnica era repassada de pais para filhos,
inicialmente para atender às necessidades familiares e logo a seguir, para comercialização.
Huberman (1986, p. 53) faz referência a essa situação:
A família precisava de móveis? Não se recorria ao carpinteiro para fazê-los,
nem eram comprados numa loja da rua do Comércio. Nada disso. A própria
família do camponês derrubava a madeira, limpava-a, trabalhava-a até ter os
móveis de que necessitava. Precisavam de roupas? Os membros da família
tosquiavam, fiavam, teciam e costuravam – eles mesmos. A indústria se fazia
em casa.

Durante as entrevistas, três empresários apontaram a dúvida que tiveram no momento
da escolha de suas graduações, o que resultou na subcategoria “segunda opção de curso”. Dois
empresários fizeram o curso de Moda paralelamente a outros cursos de graduação e outra optou
pela Moda já que o curso era oferecido em horário parcial. Essa entrevistada afirma: “Porém,
eu vou te dizer que, quando eu fui fazer Moda, a minha vontade era fazer Belas Artes. [...]
A graduação de Belas Artes era horário integral. Então eu não tinha como fazer” (E8).
A “paixão” foi outra subcategoria, que apareceu como um motivador para a escolha do
curso. Como exemplo, temos as seguintes falas: “Acho que a grande coisa que move mesmo
[...] é a paixão” (E1); “É uma área que me encanta muito” (E2). As falas complementam o a
Introdução dessa dissertação, em que a moda se apresenta como forte fator de atração para
homens e mulheres.
A opção de “especialização no exterior” só teve uma citação, feita pelo entrevistado E3.
Contudo, é importante citar que esse era um ponto de destaque na escolha da instituição onde,
através de convênios com outras escolas internacionais, o aluno que mais se destacasse no fim
do curso, seria premiado com o intercâmbio. Os alunos tentavam a superação no final do curso
para apresentarem trabalhos de alto padrão, pois consideravam que a formação no exterior
poderia abrir-lhes novas oportunidades.
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O “Preconceito” foi categoria relevante na investigação, oferecendo indícios sobre a
representação social dos empresários graduados em Moda, talvez devido ao fato de a moda
estar ligada ao efêmero, ao consumismo (LIPOVETSKY, 2008) ou talvez pela jovialidade do
curso, se comparado com outros que existem há mais de um centenário. Destacamos as
seguintes falas:
“Aquela pessoa que se fantasia. Eu brinco que se fantasia pois ele está todo
na tendência. Chega lá com aquele cabelo, aquela maquiagem”(E6).
“Porque senão você é como fazer um shopping. E não é disso que se trata a
profissão. Então eu acho que muitas das vezes têm isso, de enfim, um self”
(E3).

Segundo Sanches (2006), apesar do preconceito ser reinante acerca da moda, ele não
inibe o interesse de novos alunos nos cursos superiores da área os quais buscam o entendimento
dessa área no contexto educacional gerado através de novos conhecimentos.Os conhecimentos
dissminados nos cursos orientam para que os egressos transcendam o “bom gosto de quem
cria”. O talento é fundamental, porém é preciso, em paralelo, um estudo de história da
indumentária, conhecimento de materiais, de comportamento e consumo para que o profissional
de Moda seja pleno. Pires (2002, pp. 6-7) faz menção a essa questão:
Além disso, ainda prolifera uma polêmica entre as pessoas que consideram
imprescindível a existência de cursos superiores de Moda e aqueles que
apenas questionam a qualidade e a necessidade. A discussão gira entre a
prática e a teoria e entre o conhecimento e o talento. No Brasil, o preconceito
pela falta de informação impede que os educadores e coordenadores dos
cursos de design reconheçam a grande importância do setor.

A citação de Pires demonstra que o público não reconhece ou não entende a participação
do setor de moda na economia e desta forma pensa que não haja motivo para uma graduação
na área: “Comecei, comecei a pensar em fazer Moda desde o início, mas meus pais eram um
pouco contra. Eles achavam que não era curso, que eu ia morrer de fome” (E2).
Outra subcategoria sinalizada pelo grupo foi a “necessidade de educação continuada”,
com sete citações. Nelas são externadas a opinião sobre a necessidade atual pela busca de
maiores saberes, tendo em vista a velocidade rápida de mudanças de tecnologia e de processos
pelos quais estamos passando. De acordo com os entrevistados que apontaram essa
subcategoria, a ampliação dos conhecimentos se faz presente em todas as formações, incluindo
o campo da Moda. Antecipando parcialmente a análise do grupo de empresários sem graduação
na área, um deles cita a mudança radical no processo de elaboração da graduação das roupas
(processo de confecção das roupas em variados tamanhos) onde, com a inserção dos programas
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computadorizados, o processo manual foi substituído pela máquina. Desta forma, o profissional
que antes exercia essa atividade teve que atualizar sua formação.
Nas cinco citações feitas sobre a categoria infraestrutura, três foram positivas e duas
negativas, o que demonstra a divergência de opiniões: 60% consideram a infraestrutura das
faculdades de Moda com boas condições e 40% acreditam que são insuficientes. As
considerações citadas pelo grupo de graduados quanto à infraestrutura são baseadas nos
equipamentos existentes, em espaços físicos e em bibliotecas e tecidoteca (biblioteca exclusiva
de tecidos e aviamentos).
Para a categoria “Contrastes entre lugares diferentes”, foram identificadas três
subcategorias, sendo uma delas as “diferenças entre SP e RJ” citado por apenas duas
entrevistadas que tiveram a experiência nesses dois mercados. Uma (E2) é paulista e só veio
morar no Rio após ter feito três semestres do curso de graduação de Moda em São Paulo e
sentiu uma grande mudança no teor dos cursos. Ela mencionou que, em São Paulo, seu curso
tinha foco em Artes e investia muito nos alunos e, portanto, propiciava melhores condições do
que aquelas encontradas no Rio de Janeiro.
A outra (E8), apesar de ser carioca, trabalha com o mercado paulista e relatou que os
paulistas reconhecem e valorizam os produtos feitos com esmero, pois aprendem nos cursos de
graduação os conceitos desde a concepção, a construção, até a comercialização das peças.
Segundo ela, isso não acontece no Rio de Janeiro. A fragmentação reduz a percepção do aluno
e de suas possibilidades de reconheimento do processo total de construção do produto.
As diferenças citadas podem se justificar pelo fato de São Paulo ser o maior polo
industrial do país e, portanto, algumas universidades lá instaladas têm campus específico para
a área. Isso não acontece nas instituições de ensino do Rio de Janeiro, onde os cursos de Moda
dividem o mesmo espaço físico com outros cursos.
Outras subcategorias que emergiram foram “diferenças positivas entre Brasil e outros
países” e “diferenças negativas entre Brasil e outros países”. Cada uma recebeu duas repetições
feitas por três entrevistados. Esse equilíbrio das opiniões dos empresários apontou que metade
considera que os cursos nacionais apresentam as mesmas qualidades que o ensino de Moda de
outros países. A outra metade relatou haver diferenças na formação, destacando a supremacia
de outros países frente ao Brasil. O entrevistado E3 citou que no Brasil o ensino era
assistencialista, com professores que não levavam o aluno a pensar. Essa opinião remete a uma
outra categoria, a ser discutida posteriormente, através das críticas dirigidas aos graduados
durante o estágio.
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A categoria “relação formação X mercado de trabalho” foi citada pelo entrevistado E7
e ele apresenta forte crítica às universidades que oferecem o curso de Moda. Em sua opinião,
quando os cursos foram criados, havia um cenário satisfatório, porém, com a crise, muitos
profissionais não estão conseguindo se colocar no mercado e as faculdades continuam formando
novos alunos a cada semestre:
Acho que as faculdades, também tem essa coisa de inchar, né? Foram
querendo botar tanto aluno pra fazer Moda. Eu não sei se o mercado, a
gente acabou tendo uma crise muito grave e fez com que o mercado tenha
ficado muito reduzido e é muita gente pedindo emprego, formados em
Moda, que fizeram bons cursos. Foram bons alunos e não conseguem se
encaixar” (E7).

O excesso do número de alunos formados diante da capacidade de absorção do mercado
também foi um ponto tratado na pesquisa de Torres (2010, p. 46), conforme lemos abaixo:
Isso nos parece comum, se pensarmos que pelos números da RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais -2008), o setor de vestuário no Rio de Janeiro
conta com três mil empresas cadastradas, e as instituições de ensino formam
anualmente mais de duzentos alunos por instituição. A análise desta relação
aponta claramente para uma conclusão: a falta de mercado de trabalho para a
área de estilo.

Essa carência de oportunidade para o graduado atrelada à queda no número de empresas
de moda instaladas no estado do Rio de Janeiro pode influenciar futuramente na oferta de cursos
de graduação na área.
Também foi proposta a categoria “Conteúdo programático”, já que a grade curricular é
um importante instrumento cultural onde as universidades olham para si e se questionam sobre
que tipo de profissional desejam formar, sobretudo, que tipo de profissional é demandado pela
sociedade contemporânea (MARQUES, 2014, p. 181).
Nessa categoria tivemos oito falas, sendo 50% na subcategoria “grade curricular
insuficiente” em que é apontada a carência de algumas disciplinas consideradas estratégicas,
tais como Empreendedorismo e Prática na Formação do Graduado32. Com duas inserções,
obtivemos a subcategoria “conteúdo satisfatório” em que é demonstrado que o conteúdo
programático dos cursos está coerente com o esperado pelos empresários.
Tivemos ainda a subcategoria “práticas insuficientes”, que reúne falas acerca da falta de
aplicação da prática no curso de graduação, o que leva o profissional a obter resultados

32

De dois cursos pesquisados, a disciplina Empreendedorismo foi inserida no programa após reforma, em 2015.

67

insatisfatórios quanto se insere no ambiente de trabalho. Essa subcategoria indica que o
exercício no curso de Moda é visto como primordial para o desempenho profissional.
5.2.1.2 Tema: “Formação em Moda no trabalho”
Na Tabela 2, apresentamos as categorias e subcategorias do tema “Formação em Moda
no trabalho” que são: “Aprendizado na faculdade” (“insuficiente”, “satisfatório”);
“Aprendizado no trabalho” (“contribuição progressiva na carreira”, “interação com colegas
de trabalho”, “em visitas nacionais e internacionais”, “experiências anteriores”); “Estágio”
(“críticas aos estagiários”, “críticas aos empresários”, “com duração prolongada”).
Tabela 2 - Tema – Formação em Moda no Trabalho
Categorias
Aprendizado
na faculdade

Aprendizado
no trabalho

Estágio

Subcategorias

Exemplos

Frequência

Insuficiente

Mas eu acho que faltou... muita coisa eu
aprendi na prática. A faculdade não me
preparou para essa parte de gestão e pra
parte um pouco mais técnica (E4).

31

Satisfatório

Eu era dura, porque o meu pensamento era
duro, de produção é.…ter feito uma
faculdade que tivesse um pensamento e
que tinha uma linha muito voltada para a
Arte me completou (E7).

13

Contribuição
progressiva na
carreira

Foi uma coisa que eu fui construindo ao
longo da minha carreira. [...] ui estagiária,
estilista, coordenadora, enfim, passei por
todos esses lugares no Brasil e fora do
Brasil (E3).

15

Interação com
colegas de
trabalho

Ele [funcionário dela] trouxe uma nova
informação. Ele trouxe para mim uma
visão diferente, e isso me ajudou muito
para que eu pudesse desenvolver também
(E5).

8

Visitas nacionais
e internacionais

Fui pra China que a gente estava na época
de mudar a construção (E2).

4

Experiências
anteriores

Muitos vinham de outro lugar. Eu vim de
Compras (E5).

2

Críticas aos
estagiários

Falta as pessoas se questionarem. Se
perguntarem, terem dúvidas, buscarem
maiores informações. Eu acho que acabam
seguindo aquele roteiro que dão pra elas e
pronto (E6).

29
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Críticas aos
empresários

O empresário tem muita preguiça de
ensinar. [...] primeiro porque elas
[referindo-se as donas das empresas] não
sabem, ou não têm paciência, ou não têm
tempo (E3).

6

Duração
prolongada

Então quando eu entrei, fui para ser
estagiária de todo mundo. [...]. Aprendi
muito com eles. A assistente do [cita nome
de seu chefe] quis sair da empresa e aí eu
passei a ser assistente dele durante dois
anos (E2).

2

Podemos observar na tabela 2 que a categoria “Aprendizado na faculdade” teve quarenta
e quatro falas, sendo que trinta e uma consideraram insuficiente esse aprendizado, número
bastante expressivo que nos leva a pensar que o curso precisa ser discutido pelas academias a
fim de direcioná-lo para um futuro mais promissor. Esse debate acerca da reformulação do
curso já ocorreu na França. O próprio presidente da época, François Mitterrand, apoiou a
reformulação dos cursos de Moda visando a transformá-los em “curso digno da nação”,
conforme citado por Pires (2002, p. 1).
Ainda nessa categoria, para contrapor a representação de insuficiência, foi mencionado
o aprendizado “satisfatório” (com treze falas). Destacamos a fala do entrevistado E9: “Também
não posso descartar que, além do curso puxar muito pela gente, a gente quase que vivia dentro
de uma fábrica”. Esse depoimento dá indícios de que a formação na área é vista como
satisfatória por oferecer ao aluno a vivência em ambientes de produção.
Pelas falas pode-se perceber que a aprendizagem se dá por duas vias. Uma promovida
pela academia e outra, no exercício do trabalho, nas organizações. Desta forma, foi estabelecida
a categoria “Aprendizado no trabalho”, definida por quatro subcategorias onde foram
apresentadas as formas as quais o profissional graduado em Moda adquire e desenvolve seus
conhecimentos práticos. Para exemplificar, foi destacada a fala do entrevistado 4:
“Independente da formação. Porque se a pessoa tem um perfil [...] O resto, aprende na prática.
O principal é ter um perfil e conhecimento básico”.
Passamos então à categoria “Estágio”, que se ramificou em três outras subcategorias.
Uma delas - “crítica aos estagiários” - teve vinte e nove incidências e parece externar
sentimentos de profundo descontentamento por parte de quem contrata estagiários e alunos
recém-formados. Alguns dos elementos apontados são a postura desses jovens profissionais e
ainda o despreparo dos mesmos.
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“Tem muita “patricinha” que faz Faculdade de Moda e que não está nem aí
para a hora do Brasil, né? E que gosta de se vestir pra shopping” (E 4).
“Essa pessoa [referindo-se ao seu graduado], chegou aqui com grandes ideias,
mas com pouca prática e sem conhecimento do tecido, o conhecimento da
compra, dos materiais, dos aviamentos” (E5).
“Então, todas começaram aqui muito cruas. Exceto a compradora, que já
veio do mercado, e eu já a conheço há muitos anos, então ela já veio pronta,
pra trabalhar. Mas todas as outras, entraram sem entender.[...] só com boa
vontade. Mas de boa vontade, está cheio de gente por aí. Mas eu acho que eu
já tive várias aqui que não seguram o tranco” (E6).
“E aí quando o aluno chega, no chão de fábrica, como a gente costuma dizer,
ele está muito cru. Então até pra conseguir um estágio, é difícil porque ele
não tem o menor jogo de cintura” (E9).

A subcategoria “críticas aos empresários” teve seis inferências. É um mea culpa que os
próprios empreendedores fizeram a si, pois muitas vezes eles não abrem oportunidades de
emprego para que os novos formados apliquem seus conhecimentos, já que terá de haver grande
investimento em sua formação técnica sem retorno imediato em produtividade.
Além disso, muitos não abrem as portas de suas empresas para convênio com
universidades. A título de ilustração, destacamos a fala do entrevistado E3 citada na Tabela 2:
“[...] ele quer sempre pessoas absolutamente novas para ocuparem lugares e que precisam de
uma experiência e aí, ao mesmo tempo que eles querem o frescor, eles não investem na
universidade” (E3).
Conforme estabelece a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008), que regula as relações de estágio
no país, não há obrigatoriedade da realização deste para obtenção de diploma nos cursos de
Design de Moda. Contudo, cinco das dez instituições pesquisadas dizem em seus PP que essa
fase é parte essencial da formação e deve ser cumprida para a finalização do curso. Nesses
casos, os estágios devem ser realizados em empresas do segmento de moda e supervisionados
por professores da instituição. Nas cinco demais universidades pesquisadas, a realização do
estágio não é obrigatória33.
Ainda tratando da categoria “Estágio”, a última subcategoria identificada foi “duração
prolongada” e tivemos duas inferências citadas por dois entrevistados. Ambos fizeram estágio
com duração entre um ano e meio a dois anos e consideraram que o tempo foi excessivo, pois

33

Informações obtidas em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em
07 jan. 2018.
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criou um sentimento de insatisfação pelo não reconhecimento de suas capacidades
profissionais. No entanto, ao verificarmos o que diz a legislação a esse respeito, foi observado
que o estágio de nível superior pode ter duração de até dois anos em uma mesma empresa,
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Dando continuidade às análises descritas acima, veremos os resultados das questões que
geraram dois quadros separados. No Quadro 3, apresentamos as ideias centrais das falas
referentes à pergunta: “Se você fosse diretor(a) de uma escola de formação em Moda, como
seria o seu curso?”. Um dado que merece destaque é o fato de muitos empresários pedirem
desculpas quando tratavam dos pontos negativos dos cursos. Segundo eles, as pontuações a
respeito dos aspectos negativos dos cursos eram imprescindíveis.

QUADRO 3 – Respostas à questão: “Se você fosse diretor (a) de uma escola de formação em
Moda, como seria o seu curso? ” – Grupo I

Entrevistado
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Comentário
O curso de Moda poderia ter mais um tempo de prática.
Separar quem quer ser estilista e quem quer trabalhar com jornalismo [...]
trabalhar com estudante como se fosse uma empresa de moda. Então a
gente divide em grupos. Cada estilista, cada aluno vai ser responsável por
uma área.
Essa sinergia com o mercado é muito importante [...] parte do corpo
docente tem que ter, estar no mercado.
Investiria mais na parte técnica de fibras têxteis, conhecimento de tecidos.
Ir em uma indústria de tecelagem pra saber. Ir mais para a prática e não
só na teoria [...]a parte de gestão é fundamental. Teria que incluir e talvez
eu fizesse parcerias com empresas para fazer intercâmbio de estágio,
porque a prática é muito importante [...]Talvez fatiasse o curso.
Eu faria um trabalho de conhecimento de tecido [...] faria das Artes
também, porque quando você volta para a parte intelectual desse aluno, ele
consegue perceber aquilo que vai dar certo na criação dele. E aí, eu estou
falando de estruturar mesmo a sua criação. [...] As viagens são importantes,
a pesquisa de campo também é muito importante, mas também eu
acredito que essa prática, de você cada vez mais, junto a esses
empresários.
Melhoraria a parte técnica sem dúvida. A parte técnica é a base pra você
ter um bom profissional de Moda. A explicar o que é um tecido, o que é
explicar o que é urdume, trama. Como faz, como é, como não é. É como
você faz para cortar. O fio. O que você faz pra importância da modelagem.
A importância de uma graduação bem-feita.
Eu criaria um hábito de que o aluno visitasse um museu ou uma galeria
de arte uma vez por mês. Tinha que ser um hábito. Tinha que fazer parte
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E8

E9

E10

do currículo da escola. [...] staria estimulando ele, através de uma leitura,
de uma exposição de arte, através de um filme que fizesse essa pessoa
pensar. Pensar, pensar.
Seria muito mais voltado para a Criação e pra essa parte artística. [...]
nvestir em um profissional [referindo ao professor] que é apaixonado por
aquilo.
Se eu me proponho a organizar um curso eu tenho que preparar essas
pessoas para esse mercado, então eu tenho que organizar da melhor
forma, de forma que aquela pessoa tenha condição de chegar ao final do
curso e saber que ela possa enfrentar, assumir um cargo dentro de uma
empresa. [...] investiria no processo de seleção, pois iniciar no curso hoje
em dia se tornou muito banal.
Daria empreendedorismo [...] Eu colocaria pessoas do mercado pra dar
aula. [...] o mercado não vai se adaptar à academia. Então acho que a
academia é que tem que se adaptar ao mercado. Não adianta eu ficar nas
teorias lindas e tudo funciona porque não funciona [...] ensinar trabalhar em
equipe e a melhorar o trabalho dos outros.

Essas colocações indicam como o empresário que teve formação em Moda percebe a
evolução do curso, citando, através de sugestões técnicas, culturais, infraestruturas,
mercadológicas e processo seletivo, o que precisa ser mantido ou melhorado. Portanto, a
melhoria na formação do profissional de Moda, privilegiando a relação mais estreita com o mercado
de trabalho, seria a principal ação a ser implementada pelas universidades do Estado do Rio de
Janeiro que promovem o curso.
No Quadro 4, agrupadas pelos aspectos positivos, estão apresentadas as respostas dos
entrevistados graduados em Moda com relação à pergunta: “O que vem à sua mente quando eu
digo ‘primeira imagem do graduado em Moda?”.
QUADRO 4 – Imagem do Graduado em Moda – Grupo I – Aspectos Positivos
Aspectos Positivos
Talentoso
Versátil
Curioso
Dinâmico
Criativo
Antenado
Artista
Super ligado em cores e formas
Bom gosto

Entrevistados
E1
E5
E6
E6
E6, E8
E6, E9
E8
E8
E9
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No Quadro 5, estão agrupados os aspectos negativos das imagens descritas pelo Grupo
I quanto à pergunta citada acima.
QUADRO 5 – Imagem do Graduado em Moda – Grupo I – Aspectos Negativos
Aspectos Negativos
Superficial
Passional
Consumista
Egocêntrico
Alucinado
Não entende de gestão
Despreparado
Raso
Inexperiente
Autoritário e "nariz em pé"

Entrevistados
E2
E2
E3
E3, E10
E4
E4
E4
E7
E7, E10
E9

Para os aspectos positivos, as imagens reforçam o conceito visto anteriormente,
relacionando moda e arte (NOBRIGA, 2011). As qualidades apontadas servem de base para o
desempenho na área de desenvolvimento de produtos, onde se faz necessária a conexão com o
mundo, a criatividade e o talento.
Já os aspectos negativos podem comprometer a inserção no mercado de trabalho dos
graduados e, consequentemente, fragilizar os cursos de Moda, visto que seus formados são sua
“vitrine”. A síntese dessa pergunta também foi refletida na subcategoria “crítica aos estagiários”
e pode auxiliar com pistas para mostrar o esforço que o profissional de Moda precisa
implementar a fim de reverter essa imagem que permeia o pensar dos empresários graduados
pesquisados.
O antagonismo na imagem foi verificado em somente um entrevistado (E9). Ele
relacionou aspectos positivos e aspectos negativos para a imagem que tem do graduado na área.
Essas imagens foram geradas, na fala dele, em função das experiências que teve ao contratar
profissionais formados.
A cultura da graduação em Moda parece não privilegiar uma melhor relação entre o
conteúdo programático a ser ensinado e a orientação da postura em geral do aluno conforme
citado pelo entrevistado 3: “Não tinha a construção de um pensamento. Então isso foi um
choque”. Os entrevistados E6 e E9 citaram aspectos positivos e aspectos negativos
concomitantes para a imagem do graduado, como pode ser observado no Quadro 4.
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O resultado das análises das entrevistas articulado às colocações das perguntas sobre a imagem
do graduado e a do curso a ser implementado pelos empresários foi demonstrado através de um
modelo figurativo da representação social da formação do graduado em Moda para cada grupo
entrevistado. Ao final das análises dos dois grupos foram contrastados os resultados obtidos,
conforme será visto a seguir. 5.1.3 O Modelo figurativo da representação social da formação
do graduado em Moda por empresários - Grupo I
O modelo figurativo expressa o abstrato tornando-se, na representação, uma tradução
do objeto. Ele promove o entendimento através de um esquema da organização dessa
representação onde se dá a materialização do processo de construção pelo qual as
representações sociais são estruturadas (MOSCOVICI, 2012). De acordo com Santos (2016,
p. 51):
O modelo figurativo também representa uma ideia / conceito que identifica o
objeto de representação segundo cada grupo. Ele organiza / coordena os
termos das representações, e corresponde a uma das fases do processo de
objetivação, que é a ‘esquematização estruturante’.

A riqueza das informações coletadas nas entrevistas possibilitou a proposta de um
modelo figurativo, a partir da análise de conteúdo temática das falas dos empresários graduados
em Moda. As colocações desse grupo de entrevistados foram apresentadas nas Tabelas 1 e 2.
Da mesma forma, nos Quadros 3 e 4 foram apresentadas suas respostas às perguntas citadas
anteriormente. A seguir, a Figura 1 expõe o modelo figurativo da representação investigada,
que mostra objetivação no termo “Insuficiência da formação”.
Essa objetivação está associada a “Aprendizagem com pouca prática”, “Curso ainda
recente”, “Alunos pouco envolvidos com o curso”, “Conhecimento teórico deficitário”, “Pouca
empregabilidade”. O termo “Insuficiência na formação” mostrou que, para esse grupo de
empresários, a graduação em Moda ainda apresenta necessidade de reformulações no conteúdo
programático.

Figura 1 - Modelo Figurativo da representação social da formação do graduado em Moda por
empresários - Grupo I
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Pouca
empregabilidade

Conhecimento
teórico
deficitário

Aprendizagem
com pouca
prática
Insuficiência na
formação

Alunos pouco
envolvidos
com o curso

Curso ainda
recente

O curso de Moda como graduação tem aproximadamente trinta anos no território
nacional. Muitos dos esforços para as reformulações nos currículos dos cursos são feitos
visando aacompanhar as demandas sociais, econômicas e financeiras do país. Como dissemos,
em uma das universidades situadas no Rio de Janeiro, ao longo de cinco anos, foram feitos dois
novos ajustes na grade curricular, conforme ilustra trecho do Projeto Pedagógicoa seguir:
A orientação acadêmico-pedagógica inspirou-se nesse contexto [a moda no
Rio de Janeiro vem se destacando como campo de negócios e de geração de
empregos] para conceber e desenvolver um currículo de curso capaz de
promover uma atuação flexível e dinâmica na realidade produtivo-cultural do
Rio de Janeiro (Projeto Pedagógico – UNESA, 2011, p. 6).

Para o grupo que teve a graduação no curso de Moda, foram externadas opiniões a
respeito de suas formações, comparando-as com a inserção no mercado de trabalho e como ele
vê o profissional formado e inserido em suas empresas. A partir dessas análises de conteúdo, o
modelo figurativo acima apresentado pode se tornar um orientador para a reformulação do
conteúdo programático conforme diversas falas dos empresários graduados em Moda. Para
ratificação, destacamos:
“É um pouco triste falar isso, mas eu acho que a formação foi muito
superficial” (E2).
“Uma interação tão maior. Essa coisa mercado e universidade. Eu acho que
falta isso no Brasil em muitos cursos, mas eu estou falando de Moda” (E1).
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“Mas eu acho que faltou... muita coisa eu aprendi na prática. A faculdade
não me preparou para essa parte de gestão e pra parte um pouco mais técnica”
(E4).
[...] Essa falta de realidade que as faculdades, os cursos de Moda trazem para
dentro de sala de aula” (E10).

5.2.2 Empresários Sem Graduação em Moda
5.2.2.1 Tema: “O campo da Moda no trabalho”
A análise das entrevistas com empresários sem graduação em Moda está apresentada
nas Tabelas 3 e 4, utilizando a mesma técnica do grupo de empresários com graduação em
Moda. As tabelas contêm os temas (“O campo da Moda no trabalho” e “O graduado em Moda
no trabalho”) e respectivas categorias e suas subcategorias. Também para esse grupo foram
feitas as perguntas: 1) “Se você fosse diretor(a) de uma escola de formação em Moda, como
seria o seu curso? ” e 2) “O que vem à sua mente quando eu digo ‘primeira imagem do graduado
em Moda’?”.
Na Tabela 3 apresentamos as categorias e subcategorias do tema “Campo da Moda no
trabalho” que são: “Formação como empresário de moda” (“sem conhecimento anterior da
área”, “busca de conhecimentos na área após a montagem da empresa”, “com influência
familiar”, “paixão”, “montagem da empresa em grupo”, “aprender no cotidiano do trabalho”,
“sonho de empreender”, “criatividade dos empresários”, “sem influência familiar”, “devido a
trabalhos passados”); “Oportunidade de mercado para os graduado” (mercado
desfavorável”, “criação sendo feita por pessoas não formadas em Moda”, “mercado favorável”,
“modelagem sendo feita por pessoas não formadas em Moda”).

Tabela 3 - Tema – O campo da Moda no trabalho
Categorias
Formação como
empresário de
moda

Subcategorias
Sem conhecimento
anterior da área

Exemplos
Frequência
Não tive curso. Fui aprendendo na
prática, no olho e assim estou há
8
trinta e cinco anos nisso (E19).

Busca de
conhecimentos na
Curso de gestão na confecção. Fiz
área após a montagem uns três cursos (E12).
da empresa
Eu herdei a empresa [...] meu pai
Com Influência
veio de Belém, minha avó era
familiar
costureira (E18).

7

7
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Paixão

E até hoje minha paixão é moda
(E15).

4

Montagem da
empresa em grupo

Olha, um pouco difícil porque
começou assim, com sócio e eu
não aconselho ninguém a ter sócio
pois pra mim sócio nunca é uma
boa coisa (E15).

4

Aprender no cotidiano Tudo na prática. Olhando e
do trabalho
metendo a mão (E19).
Meu sonho era ter meu próprio
Sonho de empreender
negócio (E11).
Criatividade dos
empresários

Aqui, a família, eu e minha esposa
[...], somos os responsáveis pela
criação, pela tendência. [...] a
palavra final é nossa (E13).

É, eu não tinha ninguém na
família que fizesse Moda. Eu me
formei em Educação Física (E13).
Me interessando em aprender o
Devido a trabalhos
processo de produção manual.
passados
Gostei e comecei a entender do
assunto (E16)
Hoje eu estou com apenas com
dezoito funcionários, mas eu já
Mercado desfavorável
cheguei a ter quarenta e dois
funcionários (E11).
Sem Influência
familiar

Oportunidade de
mercado para os
graduados

Criação sendo feita
por pessoas não
formadas em Moda
Mercado favorável
Modelagem sendo
feita por pessoas não
formadas em Moda

Sou estilista [sem formação em
Moda], além de ser responsável
pela área de estilo, sou eu quem
desenvolvo (E17).
E a gente hoje está vivendo do
nosso varejo e feliz que as vendas
estão crescendo (E13).
Mas ela é de mão cheia. Não erra
quase nada. Ela tem muita
experiência mesmo. Na época dela
não tinha curso disso (E20).

4
3

3

2

1

21

8

2

1

A categoria “Formação como empresário de moda” expressa as motivações dos
empresariados que os levaram a construção de suas empresas. Oito inferências estão na
subcategoria “sem conhecimento anterior da área”, indicando que a maioria dos entrevistados
não entendiam da área quando iniciaram suas empresas, as quais surgiram a partir das
oportunidades de mercado da época.
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Na subcategoria “busca de conhecimentos na área após a montagem da empresa”,
citamos os relatos abaixo:
“Desenho de moda, de gerência de produção. Eu tenho um bolinho de
diplomas” (E14)
“De cursos, frequentei vários [...] participei de palestras...” (E17)

Se, no momento inicial das empresas, o empresariado não tinha entendimento técnico
sobre a área, os relatos demonstram que houve a busca posterior pela aquisição de
conhecimentos específicos do negócio visando torná-lo rentável. Esse caminhar dos
empresários em busca de domínios técnicos específicos da área que estavam abarcando foi
importante para eles, e talvez por esse motivo criam expectativas sobre a formação para o
profissional de Moda.
A “influência familiar” também foi fator preponderante aparecendo com sete inserções.
Esta subcategoria também está contida no grupo de empresários graduados em Moda e vai ao
encontro da já falada tradição na área de moda que é passada entre gerações e que apontava a
família como sendo geradora de influências na escolha da profissão a ser seguida.
Outra subcategoria constante nos dois grupos foi a “paixão” e mostra que a moda é um
fenômeno que atrai a muitos e que este sentimento propicia a construção de negócios mais
sólidos, apesar do mercado não estar tão favorável nos últimos anos, conforme descrito. Para
exemplificar esse sentimento, destacamos a fala a seguir: “É um prazer estar falando aqui do
que eu gosto, do que eu faço todo dia sempre com muita paixão” (E13).
A subcategoria “montagem da empresa em grupo” teve quatro alusões e talvez tenha
surgido devido ao desejo de complementariedade desses empresários pois, conforme
sinalizado, parte expressiva deles ingressaram numa seara sem domínio técnico inicial,
buscando parcerias, ou seja, apoio de outras pessoas para se associarem.
Tal qual a busca pelo conhecimento posterior à criação das empresas, tivemos quatro
falas para a subcategoria “aprender no cotidiano do trabalho”, onde os empresários relatam,
através de suas experiências, a forma de apreensão dos conhecimentos que forjaram sua
trajetória empresarial: “Eu que comprava os tecidos. Elas [as costureiras] me davam uma
amostra [...] e eu fui aprendendo, aprendendo (E12).
O “sonho de empreender” com três inferências retrata o fio condutor para a instalação
das empresas onde o desejo se uniu ao concreto: “Meu sonho era ter meu próprio negócio”
(E11).
A subcategoria “criatividade dos empresários” pode ser exemplificada pela fala do
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entrevistado 15: “Criava, desenhava sozinha”. O termo também se faz presente nas imagens
dos graduados citadas pelo grupo, conforme ilustrado posteriormente. A criatividade é fator
importante para o desenvolvimento da formação na área.
Para contrapor a influência familiar citada anteriormente, dois empresários disseram que
não tiveram familiares dentro do segmento de moda, criando desta forma a subcategoria “sem
influência familiar”.
Para terminarmos a análise dessa primeira categoria “Formação como empresário de
moda”, apresentada na Tabela 3, tivemos somente um empresário que citou que a montagem
de sua empresa foi fruto de trabalhos passados.
Dando continuidade à análise, tivemos a categoria “Oportunidade de mercado para os
graduados”, com trinta e duas citações distribuídas em quatro subcategorias. A de maior
incidência é o “mercado desfavorável”, com vinte e uma repetições. Essa resposta está
relacionada ao momento econômico e financeiro que passa o país. A taxa de emprego diminuiu
independente da área e a regulagem dessa gangorra dependerá de políticas governamentais. O
setor têxtil e de confecção teve retração nas contratações de mão de obra de maneira expressiva
conforme dados a seguir.
Gráfico 3 - Emprego no Setor Têxtil e de Confecção: Saldo Líquido
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Fonte: CAGED MTE in ABIT 201734
O “mercado desfavorável” foi apontad por seis dos empresários sem graduação m Moda.
Esse cenário impacta diretamente a empregabilidade dos profissionais de Moda, pois as
contratações ficam reduzidas. Como exemplo, destacamos: “A gente mandou muita gente
embora. A gente estava com cento e setenta funcionários na fábrica. Hoje a gente está com
setenta e nove” (E18).
Esse mercado de trabalho incerto se configura em maior escala para o egresso que não
consegue ser inserido nas empresas. Landim (2010) destaca que para o profissional iniciante, o
mercado de trabalho é, sem dúvida, um lugar assustador, com muitas dificuldades e
praticamente nenhuma garantia, mesmo para os mais talentosos.
Também tivemos a subcategoria “mercado favorável” a qual foi citada duas vezes em
função da proximidade das festas de fim de ano, onde o consumo tende a crescer e por conta
disso as empresas contrataram profissionais de Moda. Os empresários apostaram nesse

34

Informações obtidas em
http://www.abit.org.br/uploads/arquivos/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Coletiva%20de%20Imprensa%20%20VERS%C3%83O%201.pdf. Acesso em 30 jan. 2018
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indicador desejosos que os novos recursos desenvolvessem produtos diferenciados a fim de
criar atração maior para o consumidor, aumentando suas vendas.
Ainda dentro da categoria “Oportunidade de mercado para os graduados”, passamos às
subcategorias “criação sendo feita por pessoas não formadas em Moda” e “modelagem sendo
feita por pessoas não formadas em Moda”. Elas nos direcionam ao cenário de competitividade
existente nas áreas de criação e de modelagem, onde os formados nas universidades disputam
com outros profissionais com formações técnicas ou conhecimentos adquiridos pela prática.
Dos profissionais que não possuem formação acadêmica na área, as fontes de inspiração
são múltiplas, como viagens, acesso a referências do mundo virtual, entre outros. Destacamos
a fala de um dos entrevistados: “A minha irmã que é a responsável pela criação. Minha mãe e
minha irmã [ambas sem formação em Moda]. Mas como é que elas criam? Como é o sistema
em termos de criação? Elas viajam para a Europa. Hoje em dia é muita internet, elas viajam
para a Europa e trazem o máximo de que podem trazer. [...] e elas vão criando e adequando ao
que nosso cliente está querendo” (E20)
5.2.2.2 Tema: “O graduado em Moda no trabalho”
Para a Tabela 4, “O graduado em Moda no trabalho”, foram propostas as seguintes
categorias e respectivas subcategorias para o grupo empresários não graduados em Moda:
“Formação dos graduados em Moda” (“crítica aos cursos”, “elogio à formação”,
“necessidade de estágio”, “crescimento profissional do graduado através do aperfeiçoamento”,
“importância da graduação”, “boa formação teórica”, “diferenças entre cursos nacionais e no
exterior”, “diferenças entre as Universidades do RJ”); “Desempenho dos graduados” (“crítica
aos graduados”, “comparação de desempenho graduados e não graduados”, “elogio aos
graduados”, “aprendizado na prática diária da empresa”, “desempenho do graduado quando
tem a prática anterior própria ou pela família”).
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Tabela 4 - Tema – O graduado em Moda no trabalho – Grupo empresários sem
graduação em Moda (Grupo II)

Categorias

Subcategorias

Formação
dos
Crítica aos
graduados em cursos
Moda

Elogio à
formação

Exemplos
Teve uma época que eu me afastei da
empresa pois sofri um acidente e aí, caraca,
contrataram várias estilistas e o prazo da
ficha técnica e tudo o que tem que fazer
acontecer, não acontecia porque a galera
estava muito presa no teórico. Falta muita
prática, é o que eu sinto nas faculdades(E18).
Hoje eu trabalho com bons profissionais.
Mesmo eles às vezes, às vezes errando em
alguma coisa, mas 90 % delas, elas acertam.
Elas são bem capacitadas (E12).

Frequência

13

4

Necessidade de
estágio

Tem que ter um estágio aí de um ano mesmo
enfurnado em alguma oficina boa, grande,
pra poder absorver esse conhecimento (E16).

3

Crescimento
profissional do
graduado
através do
aperfeiçoamento

Estou com duas recém-formadas que
começaram. Uma é ótima. Ela até passou....
Ela veio da [Instituição 4] e passou para um
curso na Itália (E18).

2

A formação é essencial para quem vai fazer
Importância da uma carreira. [...] eu não contrataria uma
graduação
estilista nova hoje que não fizesse Moda. Não
tem chance (E13).
A Moda começou há muito pouco tempo
Diferenças entre aqui no Brasil em termos de faculdade e é
cursos nacionais muito fraco. Muito fraco mesmo, as pessoas
e no exterior
não sabem das coisas direito e o aprendizado
não é bom (E15).
Eu sinto diferença pois foram formações
Diferenças entre diferentes. O [profissional x] é formado na
as
[Instituição 5] e [profissional y], na
Universidades
[Instituição 4]. Pra mim [Instituição 4],
do RJ
[profissional x] bota a mão na massa e
[Instituição 5] acho que é mais criativo(E18).
Eu acho que eles chegam na nossa fábrica
Desempenho
assim, com essa cabeça. De muito... ah, de
Crítica aos
dos
coisas assim, ah, eu me formei em Moda
graduados
graduados
então vou fazer coisas deslumbrantes e eu
acho que não é por aí (E17).

1

1

1

11
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Comparação de
Eu achei o desempenho dessas, que não eram
desempenho
formadas, melhor do que as que vieram
graduados e não
formadas (E17).
graduados

7

Elogio aos
graduados

5

Os lances da facção, ela tem conseguido
desenrolar e ela também costura (E14).

Aprendizado na Acho que a bagagem que você ganha no dia a
prática diária da dia é muuiito [muito] maior do que a que
empresa
você pega na faculdade (E17).
Uma delas, é costureira também, que é filha
Influência
de costureira. Já é diferente. Ela tem uma
familiar
noção muito maior de como aquilo vai ser
feito (E20).

4

4

Para a categoria “formação dos graduados em Moda”, a subcategoria “crítica aos
cursos” teve mais falas no conjunto. Com treze incidências nos relatos, onde 60% dos
empresários teceram comentários sobre suas experiências com graduados que tiveram em suas
organizações e também fruto de cursos e palestras que participaram como ouvintes e/ou
professores. Como exemplos destacamos as seguintes falas:
“Falava coisas muito técnicas, da trama, do urdume, e que provavelmente
talvez a pessoa não fosse usar se não fosse trabalhar numa tecelagem [...], eu
acho que deveria ter uma aproximação maior com esse mundo do varejo,
com a venda e da pessoa...” (E13).
“Parte de gestão não existe mais nos cursos de Moda. [...] Nem montagem de
preço” (E14).
“Falta no curso uma excelente cadeira de gestão de negócio” (E16).
“Eu acho que a formação delas na faculdade é muito teórica” (E17).

Na subcategoria “elogio à formação” foram citadas quatro falas enfatizando a boa
capacitação dos graduados devido à aprendizagem obtida no curso, contribuindo de forma
positiva para melhoria dos processos produtivos e organizacionais das empresas. Para melhor
orientação, apresentamos a fala de um dos entrevistados: “Traz muita coisa nova, né?
Principalmente da parte técnica. Ficha técnica. São elas que organizam tudo” (E20).
Tivemos três falas na subcategoria “necessidade de estágio”. Essa subcategoria também
emergiu no outro grupo participante da pesquisa. Nela transparece que se faz necessário o
reforço do conhecimento prático durante à formação do alunado visando ampliar seus domínios.
No Projeto Pedagógico da UNESA (2011, p. 23), o estágio não é obrigatório, contudo, há quatro
matérias no currículo do curso de Design de Moda que a universidade considera como um
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estágio (Oficina de Acessórios, Oficina de Figurino, Oficina de Modelagem e Oficina Gráfica
e Visual).
Em paralelo à essa necessidade apontada pelos entrevistados, existe uma condição
desfavorável ao aluno que procura estágio e que foi citada na dissertação de TORRES (2010,
pp. 63,64) pois a obtenção de estágio se dá somente por indicação, exigindo um profissional
multidisciplinar. Os três entrevistados que apontaram essa subcategoria como importante, não
teceram comentários sobre abrir as portas de suas organizações para a realização de estágios
para alunos no decorrer do curso.
Para exemplificar as falas do grupo, destacamos:
“Mas eu acho que quase que como obrigatório, não sei se existe isso, deveria
ter um estágio, numa empresa de moda, no caso indústria e notadamente no
varejo. Devia fazer parte de um currículo ter que fazer o estágio numa loja
por três meses pois lá se aprende tudo e muito” (E13).
“Eu acho que talvez fosse mais ensinado isso na faculdade ou exigido na
faculdade, um prazo ou um estágio de, sabe? Um período maior antes da
formação mesmo” (E17).

O crescimento profissional do graduado através do aperfeiçoamento foi uma
subcategoria que teve duas colocações e que podem ser consideradas como não exclusivas da
Graduação em Moda, pois o que se percebe é a busca constante por novos
conhecimentos/aperfeiçoamentos também em outras graduações, conforme fala a seguir: “A
pessoa precisa entender de prazo, de preço, de negociação, de tudo. Então, é esse formado em
Moda que tem que ser formado em várias coisas” (E18).
O mundo está em contínua mudança e é papel das universidades o incentivo ao aluno
que amplie seus domínios não só no decorrer dos cursos como também ao longo de toda a sua
trajetória profissional.
Ainda dentro da categoria “Formação dos graduados em Moda”, tivemos as
subcategorias “importância da graduação”, “diferenças entre cursos nacionais e no exterior”,
“diferenças entre as universidades do Rio de Janeiro”, cada uma com apenas uma fala.
Na categoria “Desempenho dos graduados”, a subcategoria “crítica aos graduados” teve
maior frequência, com total de onze para este grupo de empresários. A postura foi o ponto mais
citado pelos entevistados. Para eles, os graduados no curso não sabem se posicionar
adequadamente fora do meio acadêmico. Para contextualizar essa crítica, citamos os exemplos
a seguir:
“Até por isso que os estilistas têm uma certa fama de... de ser tudo de nariz
em pé, autoritário” (E9).
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“Os alunos se frustram porque eles acham que vão trabalhar tomando
champanhe de salto alto o dia inteiro” (E10).

Para contrapor a representação de crítica aos graduados, foram citados cinco elogios aos
mesmos conforme o exemplo: “Ela [referindo-se a sua funcionária graduada em Moda] resolve
os problemas. Eles falam a mesma língua porque do outro lado, também tem um profissional
de Moda e muitas vezes, muito capacitado” (E12). Um dado que merece destaque foi que os
elogios tecidos se deram para graduados que têm mais de dois anos de formados. O que pode
sugerir que, com o passar do tempo, há o amadurecimento desse grupo.
Quanto à “Comparação de desempenho entre graduados e não graduados”, há sete
referências à esta subcategoria. Essa subcategoria nos remete à visão do empresário sobre as
contribuições dos profissionais fruto de suas experiências no trabalho e nos cursos. Destacamos
as seguintes falas dos entrevistados E17, E18, E20:
“Então acho que nesse sentido, essas [não graduadas com experiência] me
ajudaram mais do que as que vieram com a bagagem, com a formação,
especificamente na faculdade (E17).
“Porque minha grande massa criativa é não ser pessoas formadas, que
começaram lá e sabem todo o processo. Eu valorizo mais esse tipo de
crescimento” (E18).
“Mas elas [referindo-se as graduadas que trabalham na empresa] só não têm
aquela experiência do que vende, né? Então é.... Minha mãe fala assim, “pode
fazer isso que vai vender”. E elas ficam ‘ah não’” (E20).

Para a subcategoria “aprendizado na prática diária da empresa” tivemos quatro
inferências. Por exemplo: Ela [referindo-se a um graduado que trabalha na empresa] demorou
um ano e meio pra pegar realmente essa coisa de custo, de como fazer um custo de um produto
com um mark up 35que é exigido (E17).
A fala desse entrevistado também complementa a subcategoria “crítica aos cursos”, que
teve o maior número de citações. O empresário E14 também se refere à dificuldade do aluno
em formar o preço do produto, pois não aprendeu como calculá-lo no decorrer do curso: “A
parte de gestão não existe mais nos cursos de Moda. Fica bem deficiente porque eles não têm
aquela noção do que vou botar aqui dentro. Nem montagem de preço” (E14).

35

Índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda. Informações obtidas
em
http://www.contabeis.com.br/artigos/3781/mark-up-das-empresas-do-simples-nacional-como-realizar/
Acesso em 31 jan. 2018.
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As inferências citadas nesta subcategoria vão ao encontro do exposto no PP do Curso
de Design do Rio Grande do Norte, onde há o reconhecimento de seu papel e limitantes na
fomação profissional:
A organização do curso de Bacharelado, a partir da concepção de
competências, compreende que o acúmulo de conhecimentos por si só não é
suficiente para a formação do profissional, mas vê a capacidade de mobilizar
tais conhecimentos para atender de forma crítica e criativa às diversas
necessidades do seu campo de atuação profissional. No entanto, seja
salientado que o desenvolvimento das competências profissionais não se
restringe à fase de formação acadêmica no Bacharelado, mas também deve ser
compreendido como um processo de formação continuada, sendo um
instrumento que acompanha o aprimoramento permanente do
profissionalProjeto Pedagógico - UFRN, 2009, p. 12).

Ainda na categoria “Formação dos graduados em Moda”, a “Necessidade de estágio”
foi a subcategoria com três falas dos entrevistados E13, E16 e E17. Para esse grupo, seria
desejável para o desenvolvimento do futuro profissional esse período de aplicação dos
conhecimentos adquiridos através das disciplinas cursadas, propiciando ao aluno o
embasamento de conhecimentos teóricos ainda em construção durante o curso.
Essa opinião transparece nas seguintes falas:
“Devia fazer parte de um currículo ter que fazer o estágio numa loja por três
meses pois lá se aprende tudo e muito” (E13).
“[...] Tem que ter um estágio aí de um ano mesmo enfurnado em alguma
oficina boa, grande, pra poder absorver esse conhecimento” (E16).
“Eu acho que talvez fosse mais ensinado isso na faculdade ou exigido na
faculdade, um prazo ou um estágio de, sabe? Um período maior antes da
formação mesmo” (E17).

A subcategoria “influência familiar” teve quatro inferências. Essa subcategoria também
foi identificada no grupo de entrevistados com graduação em Moda. Para exemplificar esse
dado, destacamos o entrevistado E13, o qual considerou que a atuação do profissional de Moda
aumenta quando há referencial na família: “E falta a prática, exceto quando ele vem de uma
família que a mãe era estilista, costureira ou modelista” (E13).
O Quadro 6, apresenta trechos das falas do grupo “empresário sem graduação em Moda”
referente à pergunta: “Se você fosse diretor(a) de uma escola de Moda, como seria o seu curso?”
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QUADRO 6 – Respostas à questão: “Se você fosse diretor (a) de uma escola de formação em
Moda, como seria o seu curso? ” – Grupo II
Entrevistado

Comentário

E11

Investir na prática. Fazer uns treinamentos específicos em cada tipo de
serviço, de operações ou moda.

E12

O trabalho que é feito na escola, ele tem que ser direcionado para alguma
empresa. Uma grande empresa que fizesse uma parceria com a Escola.
Para que aqueles profissionais começassem a desenvolver produtos que eles
também vissem saindo lá na loja.

E13

Formação cultural. Um bom português. Noção de produção, de modelagem,
estudo de mercado, antropologia e tentar entender para onde o mercado
está caminhando, estágios no mercado de trabalho. Eu convidaria
empresários para trocar, pra falar.

E14

A aula de origami e de anatomia que ajudariam na modelagem, na
criação, na elaboração das peças e tudo mais.

E15

Eu mandaria os professores aprenderem lá fora. Pra saber o que é dar aula
de Moda.

E16

Um excelente laboratório de criação, de gestão financeira, gerenciamento de
vendas. [...] teria que ser cursos práticos.

E17

Eu aumentaria as horas deles no chão de fábrica antes de se formarem.

E18

Trocaria as salas por máquinas de costura e mesa de corte. Acho muito
importante entender o processo. [...] ter noção financeira e ter uma noção do
que é viável e do que não é viável. Eu sinto falta do prático. Do realizável.

E19

Eu acho que poderia ter mais umas oficinas de carnaval.

E20

Dar muita informação para a pessoa e ter uma excelente biblioteca.

As falas acima indicam uma forte tendência a enfatizar o cunho prático do curso. Como
sugestão, o grupo indica a realização de estágios em empresas do segmento da moda, incluindo
o varejo; oficinas instaladas dentro das próprias faculdades, que seriam espaços para os alunos
aplicarem os conceitos teóricos constantes nos currículos.
Ao relacionarmos as falas expressas pelos dois grupos entrevistados, há pontos de
convergência entre eles no que concerne à importância da prática na formação e ao
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direcionamento dos conteúdos das disciplinas para o mercado de atuação profissional dos
graduados.
No Quadro 7, temos as respostas com aspectos positivos dos entrevistados não
graduados em Moda com relação à pergunta: “O que vem à sua mente quando eu digo primeira
imagem do graduado em Moda’?”.
QUADRO 7 – Imagem do graduado – Grupo II – Aspectos Positivos
Aspectos Positivos
Bom gosto
Mestre, pois juntou seu dom com a técnica
Esforçado
Dedicado
Perceptivo

Entrevistado
E11
E12
E14
E19
E20

No Quadro 8 estão agrupadas pelos aspectos negativos, as imagens descritas pelo Grupo
II quanto à pergunta citada acima.
QUADRO 8 – Imagem do graduado – Grupo II – Aspectos Negativos
Aspectos Negativos
Sonhador, sem "pé no chão"
Desconectado
Impaciente
Frustrado

Entrevistado
E13, E16, E17, E18
E15
E18
E18

A mesma técnica aplicada ao grupo de empresários com formação em Moda foi utilizada
nesse grupo sem formação na área. Foram estabelecidos dois quadros para orientar a análise
havendo certo equilíbrio entre os empresários: metade apontou características positivas e a outra
metade, aspectos negativos.
Contrastando as imagens dos dois grupos quanto aos aspectos positivos, percebe-se uma
distinção. Os empresários graduados em Moda (Grupo I) apontaram qualidades voltadas para
os aspectos artísticos, enquanto os empresários sem curso superior na área (Grupo II)
descreveram elementos comportamentais. Quanto aos aspectos negativos, o Grupo I apontou,
além das características comportamentais, atributos referentes à formação por meio da
utilização das seguintes palavras: raso, inexperiente, despreparado, sem conhecimento de
gestão.
As representações por meio das imagens do graduado demonstram que novos estudos
poderiam ser incentivados a fim de criar debates que poderão gerar benefícios para a formação
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em Moda, pois são os formados que representam inicialmente a instituição e o curso no mercado
de trabalho, com potencial para estabelecer diálogos entre essas duas partes.
5.2.2.3 O Modelo figurativo da representação social da formação do graduado em Moda por
empresários - Grupo II
O modelo figurativo proposto na Figura 2 foi baseado na análise das falas apresentadas
nas Tabelas 3 e 4 dos empresários sem graduação em Moda, acrescidas às respostas das
perguntas expostas nos Quadros 5 e 6. As categorias estabelecidas, de alguma forma,
direcionam à relevância da prática profissional na área da moda, que pode ser objetivada no
termo “Aprendizagem acontece no trabalho”, associado a “empregabilidade não depende da
graduação”, “formação insuficiente”, “graduado sem prática”, “formação não direcionada para
a empresa”.
O termo “Aprendizagem no trabalho mais relevante que a graduação” mostrou que, para
os empresários sem graduação em Moda, o mais importante são os resultados que o empregado
consegue obter em sua vivência prática. Todos os entrevistados sem formação na área acreditam
que a prática é mais relevante do que o conhecimento teórico apresentado pelos graduados. As
falas a seguir deixam isso claro:
“Eu não considero o diploma um diferencial para contratar uma pessoa que
vem procurar emprego comigo” (E17).
“Ela era uma estilista assim bem de mão cheia, mas ela não se formou em
estilista” (E20).

De acordo com Torres (2010, p. 63), “os empresários de moda do Rio de Janeiro preferem
contratar pessoas sem formação e mais antigas no mercado de trabalho”. Segundo a autora, esse
grupo não compreende ainda a importância do design dentro de suas empresas. A conclusão a
que chegou Torres dialoga com os resultados encontrados por Abreu (1985). Por meio de uma
pesquisa empírica realizada na década de 1980, a autora identificou que a prática era mais
valorizada do que a formação teórica.
A Figura 2 expõe os resultados do Grupo II referentes ao modelo figurativo da
representação social da formação do graduado em Moda por empresários, cujas explicações
foram expostas acima.
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Figura 2 – Modelo Figurativo da representação social da formação do graduado em Moda por
empresários - Grupo II

Empregabilidade
não depende da
graduação

Formação não
direcionada
para a empresa

Aprendizagem
acontece no
trabalho

Formação
insuficiente

Graduado sem
prática

5.3 CONTRASTES DOS MODELOS FIGURATIVOS DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA
FORMAÇÃO DO GRADUADO EM MODA POR EMPRESÁRIOS – GRUPOS I E II
A partir das Figuras 1 e 2, provenientes das análises comentadas nos tópicos anteriores
deste capítulo, podemos observar pontos de contrastes entre as representações dos referidos
grupos. O modelo figurativo proposto pelo Grupo I foi a insuficiência na formação. Mesmo
assim, os entrevistados acreditam que essa formação de nível superior é essencial aos bons
profissionais. Já no Grupo II, o modelo figutaivo se refere à ideia de que a aprendizagem
acontece no trabalho prático, ou seja, pode até mesmo, por vezes, prescindir da formação
acadêmica.
Vejamos em detalhes: para os empresários graduados em Moda, o que permeia a
representação da formação do graduado em Moda é a ideia de “insuficiência na formação”,
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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”.
O contraste entre os grupos mostra não terem sido identificados grandes pontos de
divergência entre eles quanto aos significados sobre a formação dada na graduação de Moda.
Desta forma, cumpre-se o objetivo específico citado na referida pesquisa onde seriam descritos
os contrastes das representações sociais dos dois grupos de entrevistados, caso houvesse.
Observa-se a aproximação com outros estudos já feitos sobre Ensino de Moda no país onde
aparece a carência da formação nos cursos, como assinala Borges (2014, p. 52):
O campo da Moda é percebido como uma área de difícil atuação, mesmo para
os formados. Acredita-se que, depois de formado, não é somente o diploma
que vai garantir a inserção no mercado, mas o conhecimento adquirido no
curso.

Apesar da não identificação de grandes pontos de divergência, tivemos três tópicos que
aparecem em grupos distintos, mas que também dão sustentação à objetivação. Para o Grupo I,
“alunos pouco envolvidos com o curso” e “curso ainda recente”. Para o Grupo II, “a formação
não está direcionada para a empresa”. Esse tópico vai de encontro ao PP da UniRitter, onde os
conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas nos Cursos de Design levam à
formação de um profissional capaz de atender as necessidades do mercado (2015, pp. 8-9).
A Teoria das Representações Sociais foi fundamental para identificarmos os significados
sobre a formação nos cursos de graduação em Moda, por meio dos modelos figurativos da
representação social (MOSCOVICI, 2012).
A técnica de análise de conteúdo auxiliou na ordenação dos resultados das falas em temas,
categorias e subcategorias tendo como base as vivências dos grupos entrevistados, suas crenças
e valores (BARDIN, 2011).
Paralelamente à técnica de análise de conteúdo, as perguntas sobre imagem do graduado
e como se daria o curso se os entrevistados fossem diretores dessa organização, também
auxiliaram na construção dos resultados da pesquisa.
Essas três apropriações culminaram na proposição dos dois modelos figurativos, um para
cada grupo entrevistado. Esses modelos figurativos exemplificados caracterizam mais a
objetivação, no sentido de tornar concreto algo abstrato, de criar uma imagem social para se
apropriar do objeto pesquisado (BORGES, 2014).
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É importante lembrar que os modelos figurativos propostos são considerados como
hipótese interpretativa a partir da análise das entrevistas com esses vinte empresários, dentro
do contexto no qual eles elaboraram as representações sociais sobre a formação do graduado em
Moda. Dessa forma, é desejável oaprofundamento por meio de outras pesquisas.
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2002, os cursos de Moda do país iniciaram suas reestruturações de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design, consolidadas pela
Resolução CNE/CES nº 05, de 8 de março de 2004 (BRASIL, 2004). Foram alterados
conteúdos, ementas, incluídas disciplinas do campo do design e muitas outras ações que se
fizeram necessárias para essa adequação entre os cursos. O próprio nome do curso passou a ser
sugerido como curso de Design de Moda. Essa reestruturação foi necessária, pois os cursos de
Moda foram inseridos na área de Design, o qual já existia desde a década de 1960.
Frente a este cenário de mudanças, foi proposta a pesquisa com o objetivo geral de
investigar as representações sociais elaboradas por empresários da área de moda do Rio de
Janeiro (com e sem formação de nível superior na área) a respeito da formação do graduado em
Moda. Para fundamentar o objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos:
verificar as aproximações e divergências que cada grupo tem a respeito da formação do
graduado em Moda; investigar a relação que eles estabelecem entre a formação e a prática no
ambiente de trabalhoe contrastar as representações sociais formadas pelos dois grupos
pesquisados.
A pesquisa foi realizada com base em entrevistas de vinte empresários de moda, sendo
metade deles com graduação na área e a outra metade sem essa formação. Selecionamos
empresas de portes variados (de micro a grande empresa) que atuam nos ramos de confecção
de vestuário, de calçados, de acessórios e outros artigos. Todas as empresas estão estabelecidas
no estado do Rio de Janeiro e trabalham com graduados em Moda.
A distribuição geográfica dentro do estado também foi ramificada, sendo uma empresa
situada em Petrópolis, duas em Teresópolis, uma em Duque de Caxias e dezesseis no município
do Rio de Janeiro. Nesta cidade, duas estavam estabelecidas em São Cristóvão, duas na Barra
da Tijuca, duas no Estácio, duas na Tijuca, duas em Copacabana, uma em Vargem Pequena,
uma em Campo Grande, uma no Recreio dos Bandeirantes, uma no Centro da cidade, uma na
Gamboa e uma em Marechal Hermes. A dispersão das empresas demonstra que não há hoje um
polo industrial na cidade, como existe, por exemplo, em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Vilar
dos Teles e outros municípios do estado.
Para identificar o que permeava as representações sociais dos empresários, utilizamos a
análise categorial temática. Dessa análise, surgiram quatro temas sendo dois para cada grupo
participante da pesquisa. Esses temas foram relacionados com a graduação e o trabalho na área.
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Para o grupo com graduação em Moda, tivemos os temas “Formação em Moda na graduação”
e “Formação em Moda no trabalho”. Para o grupo sem formação na área, os temas foram “O
campo da Moda no trabalho” e “O graduado em Moda no trabalho”.
No tema “Formação em Moda na graduação”, os resultados encontrados apontam de
maneira mais proeminente a discriminação com relação ao curso. Ele não é visto como uma
graduação necessária, tendo ainda pouca legitimidade social. Ao optarem por esse curso, os
alunos encontram resistência por parte de seus pais, que não reconhecem essa graduação como
geradora de uma profissão que propiciará emprego e retorno financeiro suficientes para sustento
de vida.
Ainda de acordo com os resultados encontrados neste trabalho, esse preconceito inicial
em relação ao curso prossegue ao longo da vida acadêmica do aluno, persistindo ainda no
começo de sua carreira quando o mesmobusca estágios ou os primeiros empregos como
formado. Isso acontece devido aos seguintes fatores: pouca experiência, carências na formação
acadêmica, além do não reconhecimento de que a graduação em Moda oferecerá um diferencial
ao profissional formado.
O segundo ponto latente ainda dentro do tema “Formação em Moda na graduação” indica
a necessidade de busca contínua por atualização profissional. As mudanças no acesso às
informações, a tecnologia, a globalização, os processos de trabalho e a própria velocidade com
que essas transformações acontecem exigem a formação continuada.
O tema “Formação em Moda no trabalho” aponta para a fragilidade nos conteúdos dos
cursos de graduação em Moda. Esses são insuficientes para a formação de um profissional
capacitado a atender às exigências e necessidades das empresas. Essa insuficiência é enfrentada
pelo contínuo período de trabalho. Desta maneira, o ambiente profissional é apontado pelos
entrevistados como o local em que se dá efetivamente a aprendizagem do graduado.
Ainda tratando do tema “Formação em Moda no trabalho”, ressaltamos o seguinte ponto:
se por um lado há o descontentamento com a aprendizagem nos cursos, por outro, há o
desapontamento com os estudantes. O período de estágio é apontado como um período
importante para a complementação da formação do graduado; contudo, diversas foram as
críticas feitas a esses estagiários, entre elas a falta de envolvimento e a postura dos mesmos no
ambiente de trabalho.
Dentro do tema “O campo da Moda no trabalho”, um dos elementos mais relevantes
encontrados foram a instabilidade econômica do país, que alterna períodos de prosperidade
seguidos de fases de recessão. Durante as décadas de 1980 e 1990, com um bom desempenho

94

da economia nacional, surgem os cursos de graduação em Moda. Hoje, porém, com o mercado
defavorável, estão indefinidos os rumos tanto dos profissionais como das universidades.
Outro elemento apontado por diversos entrevistados foi a participação de pessoas sem
formação na criação de peças de moda, o que demonstra o valor dado ao saber prático por parte
do empresariado. Para esse grupo, o diploma de Moda por si só não é um diferencial. O
essencial é a aplicação efetiva na produção a qual deverá ser traduzida em lucratividade/sucesso
para as empresas.
O quarto e último tema “O graduado em Moda no trabalho” aponta para a formação na
área e para o envolvimento dos graduados que estariam aquém das expectativas do
empresariado. A insuficiência de prática nos cursos e o pouco envolvimento dos profissionais
de Moda nas empresas comprometem o desempenho nos locais de trabalho. Portanto, os
empresários preterem o graduado a outros profissionais com maior prática e que tenham “pé no
chão”, conforme mencionaram alguns entrevistados.
Houve consonância entre os temas encontrados e as respostas obtidas diante das
perguntas “Se você fosse diretor(a) de uma escola de formação em Moda, como seria o seu
curso?” e “O que vem à sua mente quando eu digo primeira imagem do graduado em Moda?”.
Os seguintes elementos permeiam ambas as representações: insuficiência na formação e na
prática, além de egressos das faculdades com comportamentos inadequados em relação ao
ambiente de trabalho.
Contrastando os modelos figurativos da representação social da formação do graduado
em moda entre os dois grupos, observa-se uma discrepância na apreensão da importância da
formação superior em Moda. Para o grupo de empresários com graduação na área, a
centralidade do discurso é “insuficiência na formação” relacionada à quantidade insuficiente de
disciplinas práticas e ainda de matérias sobre gestão e empreendedorismo. Já para os
empresários sem graduação em Moda, a ideia que condensa as representações sociais foi
“aprendizagem acontece no trabalho”. Ela é compreendida como a vivência nas empresas, que
promove a efetiva capacitação do profissional.
Percebemos, portanto, que para o Grupo I a formação acadêmica é essencial ao
desenvolvimento profissional, devendo ser inclusive melhorada e aperfeiçoada. Já para o Grupo
II, é possível haver bons profissionais que não tenham tido acesso à formação superior, já que
a mesma não é condição imprescindível. Segundo os entrevistados do segundo grupo, o
verdadeiro aprendizado acontece no mercado de trabalho.
Além isso, dois aspectos quanto à formação não foram compartilhados entre os grupos:
alunos pouco envolvidos com o curso (Grupo I) e independência entre empregabilidade e
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graduação (Grupo II). Podemos relacionar o baixo envolvimento apontado pelos empresários
com formação (Grupo I) ao fato de os mesmos já terem frequentado o curso superior na área, o
que possibilita que eles façam uma análise criteriosa a respeito da dedicação dos alunos à
graduação. Por outro lado, a dissociação entre empregabilidade e formação feita pelo Grupo II
pode estar relacionada à ausência de conhecimento científico prévio na área.
A suposição que norteou esse trabalho, de que existiria pouco diálogo entre empresários
da área e os cursos de gradução em Design de Moda, foi confirmada. No entanto, podemos
identificar a possibilidade de aproximação entre ambas as partes.
Esta pesquisa buscou, por meio da TRS, identificar a relação entre a formação acadêmica
oferecida pelos cursos de graduação em Design de Moda e as demandas do mercado de trabalho.
Acreditamos que os resultados apresentados podem contribuir para que exista uma maior
aproximação as duas partes, universidade e empresariado, sem deixar de considerarmos,
obviamente, que a universidade precisa manter seu perfil crítico, não deixando de ser um espaço
de reflexão e debate.
As cristalizações das representações sociais dos empresários do Rio de Janeiro a respeito
da formação do graduado em Moda apresentadas nesse estudo podem incitar outras reflexões
que permitam aproximações entre academia e mercado de trabalho. Nesse sentido, novos
estudos, incluindo outros estados da federação, professores, alunos e egressos, podem ser
intensificados.
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APÊNDICE A- FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE PERFIL
1- Sexo
(A) masculino

(B) feminino

2- Qual sua faixa de idade:
(A) de 20 a 30 anos
(B) de 31 a 40 anos
(C) de 41 a 50 anos
(D) de 51 a 60 anos
(E) mais de 60 anos
3- Escolaridade:
(A) E. Fundamental completo
(B) Ensino Médio incompleto
(C) Ensino Médio completo
(D) Superior incompleto. Qual curso?
(E) Superior completo. Qual curso?
(F ) Pós-Graduação. Qual?
(G) Outra. Qual?
4- Porte da empresa:
(A) Micro
(B) Pequena
(C) Média
(D) Grande
5- Segmento de mercado
(A) Vestuários
(B) Calçados
(C) Acessórios
(D) Outro. Qual?

6- Utiliza a terceirização? Caso positivo, em quais áreas?

7- Número de funcionários da empresa

8 - Número de funcionários graduados em Moda que trabalha para a empresa
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – Grupo com
graduação em Moda

1- Eu gostaria que você me contasse um pouco como é o seu trabalho no campo da Moda
Como você começou nessa área?
2- E a sua empresa? Como você enxerga as possibilidades e as dificuldades?
3- Que profissional é responsável pela criação dos modelos da sua empresa?
4- Como você avalia esse profissional?
5- E a sua formação em Moda, como foi?
6- Que diferenças você percebe entre a formação que teve e a dos profissionais com quem
lida no cotidiano de trabalho?
7- O que você tem a dizer a respeito da formação dessas pessoas que emprega?
8- Como você vê o futuro profissional desses formados em Moda que emprega?
9- O que outros empresários que você conhece dizem a respeito da formação do graduado
em Moda no Brasil?
10- Se você fosse diretor(a) de uma escola de formação em Moda, como seria o seu curso?
11- O que vem à sua mente quando eu digo ‘primeira imagem do graduado em Moda’?
12- Você teria algo para acrescentar ao que nós conversamos?
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – Grupo sem
graduação em Moda

1- Eu gostaria que você me contasse um pouco como é o seu trabalho no campo da Moda...
Como você começou nessa área?
2- E a sua empresa? Como você enxerga as possibilidades e as dificuldades?
3- Que profissional é responsável pela criação dos modelos da sua empresa?
4- Como você avalia esse profissional?
5- Você teve alguma formação na área de Moda? Qual foi e como foi ela?
6- Caso a resposta 5 tenha sido positiva, que diferenças você percebe entre a formação que
teve e a dos profissionais com quem lida no cotidiano de trabalho?
7- Em outros momentos da tua empresa, você já teve outros profissionais formados em
Moda?
8- Caso a resposta 7 tenha sido positiva, você identifica diferenças entre a formação deles?
9- O que você tem a dizer a respeito da formação dessas pessoas que emprega?
10- Como você vê o futuro profissional desses formados que emprega?
11- O que outros empresários que você conhece dizem a respeito da formação do graduado
em Moda no Brasil?
12- Se você fosse diretor(a) de uma escola de formação em Moda, como seria o seu curso?
13- O que vem à sua mente quando eu digo “primeira imagem do graduado em Moda?
14- Você teria algo para acrescentar ao que nós conversamos?
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