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Resumo: Este artigo apresenta através dos estudos de fatos 

socioeconômicos, culturais e mercadológicos, as relações entre a academia e o 

mercado, e os principais fatores influenciadores para a implantação dos cursos 

superiores de Moda no Brasil. 
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Introdução 

Esta pesquisa destina-se ao estudo da implantação dos cursos superiores de 

Moda no Brasil na década de 1990, com foco especial naquele instalado por uma 

IES em especial. Objetiva-se relacionar os fatos relevantes nos âmbitos 

socioeconômico, cultural e mercadológico que impactaram na abertura e estrutura 

desses cursos.  

A metodologia de pesquisa envolve revisão bibliográfica; iconográfica; e de 

campo no que concerne às relações as relações citadas acima (CARMO, 2003; 

PIRES, 2002; SEVCHENKO, 2010) que cercaram a implantação do Bacharelado de 

Moda pela IES, no período 1990/1999 [1]. 

 

Proposta e desenvolvimento da pesquisa 

A presente pesquisa de Iniciação Científica apresenta-se como parte do 

“Projeto ENTRE”, desenvolvido com estudantes dos cursos de Moda, da referida 

Instituição. Nesse sentido, em complemento ao referencial teórico e outras fontes 

de pesquisa já discriminadas, serão analisados os Trabalhos de Conclusão de 

Curso das seis primeiras turmas – 1993/1999 –, afim de verificar suas abordagens 

e interlocução com o momento social e político existente no país – 1990/1999. 

Articulam-se também, como fontes, as referências visuais, sonoras, audiovisuais 

presentes em plataformas tecnológicas e redes sociais, que contribuem com 

dados para este estudo.  

Este estudo vincula-se como a primeira parte de uma pesquisa mais ampla 

denominada “Moda, Design e Gestão: Relações entre a academia e o mercado no 

processo de construção de conhecimento”. Entende-se como relevante para a 

presente pesquisa fatos ocorridos em décadas anteriores, como a formação de 

alguns grupos de moda no país que se inserem como incentivo à criação, nas IES, 

dos cursos de moda e design de moda iniciados em São Paulo/SP, seguido por 

outras cidades em território brasileiro desde então. 



A juventude brasileira sofre influências de movimentos de décadas anteriores 

(CARMO, 2003). Pires afirma que a convivência entre os movimentos sociais e o 

mercado de moda, faz com que seja necessário um profissional qualificado a 

atender as necessidades de inovação e produção, premissa para dos primeiros 

cursos. 

Lipovetsky (2001), Mendes e Haye (2009), explicam que o aumento de 

designers propondo novas coleções e a situação econômica mundial contribuíram 

para que o uso da roupa passasse a ser comportamental, indo além do ato de vestir. 

Observa-se um momento de transição que promove impactos no ensino superior e a 

entrada dos cursos de moda no país. O primeiro a ser instituído foi o da Faculdade 

Santa Marcelina, FASM, em 1988; seguem em 1990 e 1991, respectivamente, os 

cursos da Universidade Anhembi Morumbi e da Universidade Paulista – UNIP 

(PIRES, 2002). Cada uma das escolas citadas contou com iniciativas de 

profissionais, associações de classe e instituições de ensino que reconheceram a 

necessidade de cursos com programas de capacitação e habilitação para a indústria 

de confecção.  

Apesar de um período conturbado na economia, surge um grande número de 

confecções no Brasil. Minas Gerais contava 4000 empresas em 1986, nos mais 

distintos segmentos de mercado (PIRES, 2002). Em paralelo, viu-se a expansão do 

ensino de moda em número, e também, em distintas regiões nacionais.  

A data de instalação do curso superior em Moda da IES estudada insere-se 

na pesquisa como seu objeto principal, e motiva estes estudos, na busca do 

entendimento das relações e influências que apontam para os distintos fatores 

regentes na sociedade, anteriores e em especial a partir desse ano. A pesquisa 

busca percorrer o histórico desse curso e suas mudanças, como quando ele passa 

por seu primeiro reconhecimento pelo, então, Ministério da Educação e do Desporto 

(documento da IES estudada, 1994).  

Outra mudança ocorre em 1997, quando por meio da Resolução Consun Nº 

13, de 27/11/97 altera-se o nome do Curso Superior de Moda para Curso Superior 

de Negócios da Moda (documento da IES estudada, 1997); esta mudança impacta 

sua estrutura e condução, pois consolida uma atitude voltada à oferta de 

habilitações na área, em sintonia com o mercado. No ano de seu primeiro 

reconhecimento já eram ofertadas três habilitações para a formação do estudante. 

Os documentos da instituição validam o percurso dessa investigação. Tal 



documentação, sob análise, visa revelar, o histórico do curso em paralelo às 

mudanças da sociedade no período estudado, assim como identificação da 

instalação de outros bacharelados na área no Brasil, dados que dão relevância à 

essa área do conhecimento. Acerca dos demais cursos, intenciona-se localizar sua 

implantação, localização e, identificação da IES. 

 

Considerações Parciais 

No presente momento nessa pesquisa é possível identificar que seus 

objetivos iniciais demostram sua pertinência e possibilita a sua continuidade, ao 

investigar as relações entre a abertura de cursos superiores em Moda no Brasil e o 

momento histórico, suas características sociais, comportamentais e o mercado.  

Contudo, verifica-se a necessidade de apontar os dados mais relevantes que 

circunscrevem os distintos anos do período de investigação, sem que, dessa 

maneira sejam subtraídas as informações mais representativas para a devida 

narrativa dessa proposta.  
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