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1.Resumo   

Esse projeto de pesquisa de Iniciação Científica parte de um estudo da História do 

Brasil, mais especificamente 1808, com a chegada da família real portuguesa ao 

país. Tal fato causou uma revolução na antiga colônia, até o ato da Proclamação da 

República, em 1889.   

As mudanças ocorridas no contexto sociocultural, político e econômico do Brasil 

serão avaliados mediante ao modo de vestir das distintas classes sociais e o uso 

das vestimentas como parâmetro social, a fim de refletir seus anseios e frustrações. 

O intuito da pesquisa é o de contemplar as diferentes parcelas da sociedade e os 

seus modos de interação e contribuição no sistema no qual estavam inseridos, no 

intuito de levantar características que se perpetuaram com o tempo, por meio de 

ideologias, tradições e comportamento, refletidos nitidamente no vestuário.  

2. Introdução   

Dentre o período abordado, será estabelecida uma discussão sobre a manutenção 

de valores e costumes do passado colonial e a herança que possuímos desse 

momento da história brasileira, focado no estudo do vestuário. O processo de 

pesquisa terá como cerne o estudo da indumentária do período, e de questões 

políticas, socioeconômicas e culturais sobre a razão pela qual essas peças foram 

escolhidas para representar e traduzir os hábitos daquela conturbada e emblemática 

sociedade.   

3. Objetivos   

Discutir o conceito de “moda de classe”, em torno da indumentária e do 

comportamento das diferentes camadas sociais do século XIX, e de como esse 

conceito prevalece nas relações da sociedade atual.  

4. Metodologia   

A configuração metodológica da pesquisa terá caráter exploratório, uma vez 

que se pretende aprofundar o trabalho mediante a pesquisa bibliográfica e 

documental nas áreas de História, Antropologia e Sociologia, com o intuito de 

esclarecer questões referentes aos hábitos, costumes e comportamento daquela 

sociedade, para então, estabelecer as relações pertinentes ao Design e Moda.  

5. Desenvolvimento   

Para a realização do estudo será necessário pontuar e esclarecer acontecimentos 

marcantes, como a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, fato que 

acarretou em inúmeras alterações que serão observadas no decorrer do trabalho, 



assim como menores agitações, porém de impacto equivalente. Pretende-se 

explorar a indumentária da época, ou seja, a moda do período, de maneira 

minuciosa, a ponto de se compreender a prevalência de determinados tipos de 

tecidos, formas e aviamentos, como indicadores sociais e até mesmo econômicos.  

6. Resultados Preliminares   

O estudo inicia com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, e assim no 

desembarque simultâneo de parcela da sólida cultura milenar europeia, que entrará 

em choque com os valores da colônia, Brasil. A partir de uma interação forjada e 

forçada surgiram encontros e desencontros entre a recém-chegada corte portuguesa 

e os habitantes da colônia, que marcaram a constituição da cultura urbana e a qual 

queremos com essa pesquisa compreender com maior profundidade em relação aos 

modos e modas constituídas a partir dessa reestruturação sociocultural.  
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