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Resumo: A presente pesquisa versa acerca das relações socioculturais, 

tecnológicas e mercadológicas que circunscrevem os desenvolvimentos dos 

cursos XXXXXXXX XX XXXX e Design de Moda da de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) entre 2000 e 2009. Para tanto, é necessária uma contextualização 

dos dados correspondentes à década anterior, que contribuíram para as 

linguagens e conceitos na cultura da moda. 

Palavras chave: Moda; ensino; mercado.  

 

Introdução 

          Nessa pesquisa propõe-se identificar, por meio de revisão bibliográfica, 

pesquisa de campo com entrevistas junto a coordenadores dos cursos da área 

de Moda, suas estruturas curriculares, tendo em vista as solicitações do mercado 

nesse período; propõe-se observar, nos anos subsequentes, a implantação e a 

estruturação do curso de Design de Moda. Com os dois cursos nessa área a 

instituição passa a oferecer a possibilidade de formações específicas em Moda, 

posição em que se destaca a referida IES (COUTO, 2008; LIPOVETSKY, 1989; 

MENDES, HAYE, 2009). 

        Nesse sentido, em complemento ao referencial teórico e outras fontes de 

pesquisa já discriminadas, serão estudadas as mudanças que ocorreram no 

curso de XXXXXXXX XX XXXX, sua grade curricular e projeto pedagógico com 

a introdução de outros conteúdos que se firmaram a partir do ano 2000 e se 

consolidam até 2009, a fim de verificar os temas abordados e sua interlocução 

com o momento socioeconômico e político existente no país (CHRISTO, 2008; 

POLLINI, 2012). Articulam-se também, como fontes, as referências visuais, 

sonoras, audiovisuais presentes em plataformas tecnológicas e redes sociais, 

necessárias no contexto de comunicação e compartilhamento de dados no 

período. 

 

Objetivos 

Essa pesquisa de Iniciação Científica propõe investigar os fatos e 

acontecimentos presentes no período entre os anos de 2000 e 2009, com vistas 

a identificar os fatores que contribuíram para a abertura de novos cursos na área 

de Moda, assim como o desenvolvimento daqueles previamente citados. Para 



tanto, mostra-se importante nessa investigação à contextualização dos dados 

estudados correspondentes à década anterior, por se tratar da segunda fase de 

uma pesquisa mais ampla denominada “Moda, Design e Gestão: Relações entre 

a academia e o mercado no processo de construção de conhecimento”, que visa 

estudar a instauração dos bacharelados em Moda no Brasil, e tem com objeto 

principal os cursos da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. Assim sendo, 

retomam-se dados referentes à instalação do primeiro curso – Moda – como 

fundamentos.  

 

Metodologia 

      O projeto de pesquisa “A Moda e a Academia: abordagens acerca dos cursos 

de XXXXXXXX XX XXXX e Design de Moda de uma Instituição de Ensino 

Superior” propõe uma investigação a partir de revisão bibliográfica, iconográfica, 

e de campo acerca das relações socioculturais e mercadológicas (CARMO, 

2003; MATTOS, 2015; PIRES, 2002; SEVCHENKO, 2001) presentes no período 

entre 2000 e 2009, e circunscreve os desenvolvimentos ocorridos no 

Bacharelado em XXXXXXXX XX XXXX e a implantação de um segundo 

bacharelado em Design de Moda pela XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.  

 

Desenvolvimento 

O primeiro momento dessa pesquisa revisa os fatos que marcaram a 

consolidação dos cursos de Negócios da Moda e Design de Moda da IES citada. 

Dessa maneira alinham-se os fatos que propiciaram a abertura dos primeiros 

cursos na década de 1990 e que projetam a ampliação da área na década 

seguinte. 

Os desdobramentos dos cursos da referida IES inserem-se como objeto 

principal, em paralelo com os acontecimentos do mercado e que justificam as 

mudanças em suas matrizes de acordo com documentos da instituição, em 

análise nessa etapa. Outra etapa volta-se para a pesquisa de campo que se 

estrutura nesse momento, de modo a trazer outros referenciais que colaborem 

na compreensão da presente pesquisa. A união de todos os referenciais, 

teóricos, da IES e das entrevistas, unem-se para a compreensão de todo o 

contexto no qual se desenvolveram os cursos estudados, assim como são 



inseridos, a título de verificação do crescimento da área, todos os demais 

bacharelados abertos no período que se encerra em 2009. 

 

Resultados Preliminares 

Observa-se, até o momento, que as relações entre a academia e o 

mercado mostram-se continuamente em sintonia. Identifica-se também um 

amadurecimento em ambos os lados, o que tem promovido as distintas 

mudanças ocorridas nos cursos estudados. Como continuidade, essa 

investigação visa trazer os fatores socioculturais e econômicos que fomentaram 

a implantação dos cursos analisados, em sintonia com os caminhos 

determinados por seus projetos com o propósito de estabelecer o percurso 

percorrido no período sobre o qual se detém esta pesquisa. 
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