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     A pesquisa realizada tem como principal objetivo a realização de um estudo detalhado sobre a 

história do jeans, buscando entender os diferentes processos de lavagens do jeans, e como esse 

processo tornou-se fundamental para o segmento Jeanswear. Juntamente com o artigo foi 

elaborado um glossário têxtil detalhado com amostras de diversos tipos de lavagens e gramaturas 

de jeans, além de uma breve explicação sobre contexto histórico e os processos de lavagens de 

cada amostra. 

     Para a elaboração do artigo e do glossário foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a 

história do jeans, sobre as diversas lavagens que o jeans pode ter e toda a sua importância para a 

moda. Assim como uma pesquisa para a elaboração de um glossário têxtil com informações sobre 

a história, os processos e utilidades das lavagens com as amostras têxteis organizadas de maneira 

clara para a consulta e de fácil entendimento. 

    Além da pesquisa bibliográfica sobre os diversos tipos de lavagens, foram analisadas amostras 

têxteis de jeans doadas pela teciteca da UDESC que também foram utilizadas na elaboração do 

glossário de lavagens. 

 A calça jeans revolucionou o mundo da moda. Desde o seu surgimento em 1847, quando foi 

criada pelo alemão Lévi Strauss, ela foi um produto que por sua funcionalidade tornou-se um 

objeto de desejo e muito consumido. Nos anos 50 tornou-se símbolo de uma juventude rebelde e 

foi popularizada com a figura de James Dean. Nos anos 70, com suas diversas lavagens, ganhou 

mais espaço na mídia e foi símbolo do movimento hippie. Nos anos 80 vestiu os punks e nos 

anos 90 subiu as passarelas em desfiles de grandes marcas e até hoje permanece como um dos 

produtos mais consumidos do mundo. Ao longo dos anos o jeans foi se popularizando cada vez 

mais e conseguiu tornar-se um produto que representa perfeitamente o sistema de moda e 

continua na moda. 

    O Jeans funciona na moda como um signo de pertencimento e ao mesmo tempo 

individualidade. Ao mesmo tempo em que o indivíduo pertence ao grupo com a caracterização do 

jeans, as lavagens servem como o fator que torna o signo comum individual, fazendo com que 

continue sendo altamente desejado e agregando às lavagens uma importância na história do jeans 

e em sua própria significação.   


