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O funcionamento do sistema de moda, cujo início remonta ao século XIX e ao processo 

de industrialização ocorrido na Europa, mantém-se em constante aperfeiçoamento e promove 

mudanças no aspecto tecnológico e produtivo, assim como no aspecto social e cultural 

relacionado ao consumo e à estética. No Brasil, as discussões datadas do final da década de 1980, 

deram origem a questão, se havia ou não uma moda brasileira. Diversos professores e alunos 

reunidos nas universidades passaram a questionar os modelos e sentidos que se produziam no 

universo da moda e, a partir daí criaram uma discussão sobre as concepções e abordagens 

possíveis. 

O ensino técnico da costura, da modelagem e mesmo do desenho de moda é bastante 

antigo. As escolas profissionais e as de artes e ofícios sempre contaram, entre seus cursos, com os 

de costura, alfaiataria e modelagem. Em Santa Catarina, o ensino técnico de alfaiataria teve seu 

início com as primeiras turmas organizadas na Escola de Aprendizes de Artífices, em 1910 

(ALMEIDA, 2002). Mais tarde, chamou-se Liceu Industrial de Santa Catarina (1937) e, depois, 

Escola Técnica Federal de Santa Catarina (1968). Essencialmente compostos por homens, os 

cursos técnicos de alfaiataria ofereciam formação para jovens entre 10 a 14 anos de idade que não 

possuíam muitos recursos financeiros, para que, mais tarde, pudessem servir de mão de obra para 

as indústrias. Foi somente no ano de 1955, que a primeira mulher foi diplomada na instituição, 

hoje denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).  

Ao longo desta extensa história da educação brasileira e, em especial, do ensino 

profissionalizante, ao final do século XX, surgiram cursos superiores de moda, que optavam por 
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não colocar em suas justificativas de criação a herança das escolas de artes e ofícios. Apesar 

dessa escolha ideológica, há no domínio três áreas comuns nos cursos antigos com a atualidade: o 

desenho, a modelagem e a costura.  

O período de realização do projeto de pesquisa permitiu a ampliação de oportunidades aos 

conhecimentos, uma vez que, para a realização dos projetos, muitas pesquisas e estudos são 

realizados, aumentando tanto o leque de conhecimento adquirido pelo bolsista e o aprimoramento 

da aprendizagem prévia, quanto suas referências e fontes de pesquisa. 

As reuniões e atividades frequentes auxiliaram, não apenas com a pesquisa em si, mas 

também para a contribuição e continuação da aprendizagem, mesmo em um período tão 

conturbado como o que se apresenta à sociedade atual, na qual problemas de extensão global tem 

modificado as relações sociais em geral.  

Percebe-se que o projeto de pesquisa contribui para importantes estudos tanto nas áreas 

histórias quanto pedagógicas, pois traz construções do saber e novas maneiras de pensa-lo. 

Visualizamos de maneira reflexiva os pilares sociais hoje vistos como naturais e eficazes, 

identificando nessa análise o primeiro passo para a construção e aprimoramento de possibilidades 

diversificadas e inovadoras de ensino. A pesquisa em questão vem contribuindo com seus 

objetivos e auxiliando não apenas os atuais envolvidos no processo, mas também aqueles que 

posteriormente irão de aventurar na jornada do conhecimento. 
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