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RESUMO 

  

Esta pesquisa teve como objetivo compreender a atribuição de sentidos à 

carreira fashion, a partir das representações sociais e dos discursos institucionais das 

Instituições de Ensino Superior (IES), e sua conexão com a constituição das identidades 

profissionais dos jovens graduandos em moda. Refletimos sobre o imaginário social 

acerca do universo da moda, do ponto de vista da idealização do cotidiano de profissionais 

dessa área. Realizamos este estudo na perspectiva da Comunicação e do Consumo, 

organizando-a em quatro eixos condutores de reflexão, a saber:  Comunicação, Consumo, 

Identidade e Moda. Nosso quadro teórico-conceitual está fundamentado principalmente 

em Maria Ap. Baccega, Marcia Tondato, Gilles Lipovetsky, Vander Casaqui, Don Slater 

e Simone Tuzzo, dentre outros diversos autores que contribuíram para a construção da 

pesquisa. Quanto ao material empírico, constituímos duas bases de dados: uma 

documental, formada por textos e imagens dos sites das IES, para compreender os 

discursos institucionais, e outra construída a partir da realização de três grupos focais 

compostos por estudantes de moda de três faculdades paulistanas, que nos permitiram 

entender o universo de crenças e as aspirações dos estudantes. Para a análise dos discursos 

dos jovens e das IES, adotamos princípios da Análise de Discurso de linha francesa, a 

partir principalmente de Eni Orlandi, por meio do qual identificamos a perspectiva dos 

entrevistados quanto à futura profissão e as articulações com a formação de sua identidade 

profissional. Sinteticamente, o resultado é que a esfera simbólica que a moda representa, 

e na qual está inserida, constrói um ethos da profissão estruturado em torno da 

glamorização e da espetacularização, mas não sem causar questionamentos devido à sua 

natureza efêmera e atrelada historicamente à frivolidade. Nossos achados nos mostram, 

contudo, que está em curso uma mudança que se manifesta em um desejo latente dos 

jovens em ressemantizar a moda a partir de uma dimensão social e política, calcada menos 

no indivíduo privado e mais na coletividade. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Consumo; Moda; Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to understand meaning attribution to the fashion career from the point 

of view of social representations and the discourses of higher education institutions. 

Furthermore, we looked at the connections with the constitution of professional identities 

of young graduates of fashion courses. We reflected on the social imaginary concerning 

fashion universe, from the point of view of the idealization of the daily life of 

professionals in this area. We carried out this study in the perspective of Communication 

and Consumption, organizing it into four axes to conduct our reflection, namely: 

Communication, Consumption, Identity and Fashion. Our theoretical-conceptual 

framework is based mainly on Maria Ap. Baccega, Marcia Tondato, Gilles Lipovetsky, 

Vander Casaqui, Don Slater and Simone Tuzzo, among other authors who contributed to 

the construction of the research. As for empirical material, we worked with two databases: 

a documentary, made up of texts and images from the higher education institutions sites, 

to understand the institutional discourse. Along with another one, constructed from the 

realization of three focus groups composed of students of fashion courses from three São 

Paulo colleges, which allowed us to understand the universe of beliefs and the aspirations 

of the students. For the analysis, we adopted French Discourse Analysis principles, 

mainly from Eni Orlandi, which allowed us to identify the interviewees' perspective on 

the future profession and the articulations with the formation of their professional 

identity. Synthetically, the result is that the symbolic sphere that fashion represents, and 

in which it is inserted, builds an ethos of the profession structured around glamorization 

and spectacularization, but not without questioning due to its ephemeral nature and 

historical link with frivolity. Our findings show, however, that a change is taking place, 

which manifests itself in a latent desire of young people to redefine fashion from a social 

and political dimension, less influenced by the private individual and more collectively. 

  

KEY WORDS: Communication; Consumption; Fashion; Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa discute-se o consumo simbólico da carreira fashion, a partir das 

representações sociais sobre a moda e dos discursos institucionais das Instituições de 

Ensino Superior (IES), por onde buscamos compreender as conexões com a formação da 

identidade profissional dos jovens estudantes da graduação em moda. O estudo parte do 

ponto de vista das práticas de consumo e insere-se na linha de pesquisa “Processos de 

recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo”, do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (PPGCOM-ESPM). 

Para adentrar o tema, entende-se que a moda deve ser compreendida em sua 

complexidade e que representa mais que uma indústria que produz bens de consumo. 

Mesmo objetivamente sendo uma indústria de produção de mercadorias, a lógica que 

caracteriza este campo como atividade profissional confere valores à produção de moda 

que vão além da busca por uma carreira. Àqueles que optam por trabalhar nela, lhes seria 

conferido um status de distinção, usando aqui o termo no âmbito do conceito de Bourdieu 

(2008).  

 Consumir ou trabalhar com moda significa pôr em movimento subjetividades 

relacionadas à interação social, à construção de identidades, ao anseio pelo pertencimento 

a um grupo exclusivo, e também, o que aparentemente é uma contradição, à expressão de 

individualidade. Entende-se dessa forma que, como campo de investigação, a moda pode 

oferecer um quadro comum de referências e reflexão sobre diversos aspectos da vida 

social.  

A modernidade é caracterizada como uma era na qual as tradições e os 

referenciais fixos, como família, comunidade e a herança cultural, que antes balizavam 

os sujeitos e suas relações, vão sendo paulatinamente substituídos por múltiplas 

possibilidades, devido a novos contextos sociais em que os sujeitos ressignificam e 

atribuem sentidos diferentes dos historicamente construídos. As identidades tornaram-se 

cambiantes e deslizantes e, dentre um leque de opções, opta-se por aquilo que melhor se 

encaixa no contexto que o indivíduo ocupa em um determinado momento. Kathryn 

Woodward (2011, p. 29) afirma que “as sociedades modernas [...] não têm qualquer 

núcleo ou centro determinado que produza identidades fixas, mas em vez disso uma 

pluralidade de centros”. A autora aprofunda essa visão ao dizer que: 
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Consideremos as diferentes “identidades” envolvidas em diferentes 

ocasiões, tais como participar de uma entrevista de emprego ou de uma 

reunião de pais na escola, ir a uma festa ou a um jogo de futebol, ou ir 

a um centro comercial. Em todas essas situações, podemos nos sentir, 

literalmente, como sendo a mesma pessoa, mas nós somos, na verdade, 

diferentemente posicionados pelas diferentes expectativas e restrições 

sociais envolvidas em cada uma dessas diferentes situações, 

representando-nos, diante dos outros, de forma diferente em cada um 

desses contextos. Em um certo sentido, somos posicionados – e também 

posicionamos a nós mesmos – de acordo com os “campos sociais” nos 

quais estamos atuando (WOODWARD, 2011, p. 31). 

Na mesma direção, Crane (2013) afirma que as escolhas das pessoas decorrem 

das avaliações e estimativas que fazem a todo tempo em relação aos benefícios à 

construção de sua identidade ou “às imagens que querem projetar” (Ibidem, p. 37). Lars 

Svendsen (2010, p. 129) concluiu que “não consumimos apenas para suprir necessidades, 

nós o fazemos para criar uma identidade”, ainda de forma mais enfática. Isso nos permite 

assumir que o consumo da carreira fashion ou de um estilo de vida que se relacione ao 

lifestyle associado ao mundo da moda também faz parte do processo de construção 

identitária. 

Nesse sentido, a indústria da moda é bastante representativa da noção de campo, 

aqui colocada no sentido que Bourdieu lhe atribui (2011a; 2011b), a saber: um espaço 

definido, onde os sujeitos e instituições travam lutas pelo poder, com dinâmica e leis 

próprias, respondendo a um habitus específico, constituindo um capital simbólico 

característico. No caso da moda, esse campo se constitui a partir não só de uma aura de 

espetáculo, de um imaginário de luxo, riqueza, mas também de criatividade e beleza, 

características que são constantemente reforçadas pela mídia, especializada ou não.   

Em “O costureiro e sua grife”, Bourdieu (2008) descreve como as diferentes 

maisons – empresas comerciais de moda e ateliês – disputam posições a partir de uma 

série de diferenciais possíveis. Cita, por exemplo, a tradição da localização geográfica 

dos criadores de moda em Paris, na rive droite ou na rive gauche1, divididos entre os 

dominantes, mais antigos e tradicionais, e os pretendentes. Os atributos da moda são 

amplamente divulgados nas revistas especializadas, e representam o capital simbólico do 

campo da moda, não só distinguindo quem os possui entre seus pares, mas também 

projetando ao exterior um imaginário da dinâmica desse universo sobre o prestígio 

conferido a quem dele participa, motivando, de certa forma, quem se identifica com o 

                                                           
1 Localização geográfica na cidade de Paris em relação ao Rio Sena: margem esquerda ou margem 

direita. 
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glamour, com a exposição contínua, a celebridade. Woodward (2011) explica que essas 

projeções exercem fascínio e provocam desejos. Diz a autora: “O conceito de 

identificação tem sido retomado, [...] para explicar a forte ativação de desejos 

inconscientes relativamente a pessoas, imagens, fazendo com que seja possível nos 

vermos na imagem ou na personagem apresentada na tela” (Ibidem, p. 19).  

De acordo com Giddens (2002, p. 79), “nas condições da alta modernidade, não 

só seguimos estilos de vida, mas, num importante sentido, somos obrigados a fazê-lo – 

não temos escolha senão escolher”. E escolher entre uma variedade de opções, sendo o 

produto final a adoção de um “estilo de vida”, definido pelo autor como sendo “um 

conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só porque 

essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma 

narrativa particular da autoidentidade” (Ibidem, p. 80). Indo além, “todas essas escolhas 

são decisões não só sobre como agir, mas também sobre quem ser [...] e a escolha do 

trabalho e do ambiente de trabalho constitui um elemento básico das orientações de estilo 

de vida” (Idem). 

A narrativa a que se refere Giddens passa pela aparência, pela composição de 

um tipo de pessoa, pela construção da identidade, que Goffman (2014) trata como 

“representação”. Em outras palavras, o estilo de vida traduz, ou projeta, o tipo de pessoa 

que o sujeito é, ou quer parecer ser, conforme explicado por Goffman ao asseverar que:  

Quando um sujeito desempenha um papel, implicitamente solicita que 

seus observadores levem a sério a impressão sustentada perante eles. 

Pede-lhes para acreditarem que o personagem que veem no momento 

possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que representa terá 

as consequências implícitas pretendidas por ele e que, de modo geral, 

as coisas são o que parecem ser (GOFFMAN, 2014, p. 25).  

Para explorar o conceito de representação, Goffman (2014) faz uso de diversas 

profissões – mascates, médicos, lutadores, cirurgiões, violonistas, policiais etc. –, 

exemplificando como cada atividade enseja algum tipo de encenação. No caso dos 

profissionais de moda, essa encenação é muito representativa, porque, ao trabalharem 

com o atrativo e espetacular mundo da moda, supostamente adquirem um status 

diferenciado. “Assim, longe de apenas diferenciar de forma neutra, o gosto tem o poder 

de alçar alguns poucos ao topo das camadas sociais e condenar muitos a periferia, à 

exclusão. Para esta perspectiva, o gosto se relaciona sempre, portanto, com a questão do 

poder” (BARROS, 2008, p. 106). 
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Considerando que “como toda cultura, a cultura de massa elabora modelos, 

normas” (MORIN, 1984, p. 109), e que as imagens midiáticas disseminam essas 

mensagens, incitando à imitação e gerando desejo de pertencimento, problematizamos os 

apelos midiáticos gerados nas representações do universo da moda e sua relação com as 

escolhas dos jovens em vias de decidir por uma formação em nível superior e, 

eventualmente, uma carreira profissional. Acreditamos que a comunicação midiática e as 

Instituições de Ensino Superior fazem sonhar a muitos jovens que idealizam a carreira 

fashion como uma atividade que possibilitará que seus futuros cotidianos laborais sejam 

momentos agradáveis, vividos em uma atmosfera cool – aqui entendida como um dia a 

dia sem a austeridade das profissões tidas como tradicionais. O trabalho com moda é 

idealizado ocorrendo em ambientes criativos e sem rotina.  

É partindo dessas considerações que damos início ao estudo, verificando o 

discurso institucional das principais Instituições de Ensino Superior que oferecem cursos 

de graduação em moda na cidade de São Paulo. Em um primeiro momento, analisamos 

as homepages dessas IES, com o propósito de compreender que tipo de narrativa está 

sendo construída sobre a carreira fashion. Interessa-nos investigar se os discursos das 

instituições seguem a mesma linha de abordagem e argumentação do discurso midiático 

da grande imprensa, geral e especializada, apelando de certa maneira, estrategicamente, 

para o imaginário social que disso resulta, caracterizado por (e reforçando) estereótipos 

sobre o trabalho com moda. 

Para empreender essa investigação, tomaremos as IES mais tradicionais 

localizadas na cidade de São Paulo, tendo como critério os cursos que obtiveram 

conceitos cinco e quatro, segundo o Guia do Estudante 2016, a saber: 

I. FASM 

II. UAM 

III. SENAC 

IV. BELAS ARTES 

V. FAAP 

VI. FIAM-FAAM 

Casaqui, Riegel e Budag (2011) realizaram um estudo sobre o estudante 

universitário de publicidade do qual nos valemos aqui. Embora verse sobre uma área 

diversa daquela que nos interessa, consideramos elucidativo no tocante ao que ocorre em 

relação à carreira em moda. Os autores afirmam que o desejo de fazer parte do universo 

da produção (no caso, publicitária):  
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seria, em parte, derivado do consumo cultural do discurso publicitário 

que vem acompanhado de sua imagem profissional, e do que se imagina 

dela [...] Talvez seja esse o lugar no qual projete seu imaginário, sua 

identidade, a vida que gostaria de levar, vinculando ao mundo do 

trabalho certo ideal de felicidade (CASAQUI; RIEGEL; BUDAG, 

2011, p. 36). 

Dessa forma, entendemos que o trabalho com moda é constituidor de identidade 

social, e seus significados e representações refletem nosso tempo e a cultura 

contemporânea. Esta investigação busca entender a atribuição de sentido pelo jovem 

imerso em uma sociedade midiatizada que idealiza um mundo, da moda, cercado de luzes, 

glamour, brilho, celebridades, levando-o/a desejar transformar esse imaginário em um 

projeto de vida, planejando sua carreira profissional a partir do que imagina sobre o 

universo fashion.  

Os projetos de pesquisa do PPGCOM-ESPM estão vinculados às concepções do 

eixo comunicação-consumo estabelecido pelo programa e organizados em duas linhas de 

pesquisa: 1) Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo; e 2) 

Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo. Esta última tem 

como objetivo:  

Investigar a interface comunicação/consumo no plano da recepção e dos 

contextos macrossociais. As diversas implicações da comunicação e do 

consumo no cotidiano, na cultura e na sociedade: recepção e audiências; 

educação; questões geracionais e de classe; novos sensórios, regimes de 

visibilidade, estetização e espetáculo; apropriações e ressignificações 

das tecnicidades; processos e ações socioculturais de engajamento 

característicos das culturas midiáticas e do consumo2. 

O presente trabalho é consoante com a linha de recepção, e também tem 

aderência com a pesquisa da professora orientadora, Prof.ª Dr.ª Marcia Perencin Tondato, 

que tem entre seus temas de estudo a constituição das identidades no âmbito da interação 

social e das relações com o universo midiático, procurando “entender a recepção não só 

daquilo que nos entrega a mídia, mas também os sentidos dados aos conteúdos que por 

ela passam nas intersecções com os reais vividos e desejados” (TONDATO, 2015, p. 4).  

Sendo assim, nosso objetivo é compreender a construção identitária profissional 

dos jovens estudantes de moda, tendo como norte a centralidade da comunicação 

midiática e o consumo de uma carreira idealizada a partir de um imaginário social 

(altamente) estereotipado e idealizado. Buscaremos apreender a aproximação dessas duas 

                                                           
2 Disponível em: http://www2.espm.br/cursos/doutorado-e-mestrado/ppgcom-novo-site/o-

programa/linhas-de-pesquisa. Acesso em: 02/07/2016. 

http://www2.espm.br/cursos/doutorado-e-mestrado/ppgcom-novo-site/o-programa/linhas-de-pesquisa
http://www2.espm.br/cursos/doutorado-e-mestrado/ppgcom-novo-site/o-programa/linhas-de-pesquisa
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esferas, problematizando o consumo desse imaginário construído a partir das narrativas 

midiáticas e do discurso das IES, na constituição das identidades.  

Com vistas a alcançar esse objetivo geral, estruturamos a dissertação em dois 

capítulos. No primeiro, apresentamos o universo da moda a partir do ponto de vista da 

comunicação e do consumo, especialmente no que se refere à dimensão midiática; então, 

abordamos o desenvolvimento das revistas femininas, desde os primeiros títulos, focados 

fundamentalmente nos moldes, passando para títulos posteriores, que dão enfoque às 

tendências das passarelas, até o surgimento dos blogs, que popularizam parte do conteúdo 

fashion, aproximando cada vez mais a moda ao cotidiano dos leitores. 

Por meio desta explanação, salientamos o papel estruturante da mídia na 

constituição do imaginário dos sujeitos, bem como o imbricamento existente entre a mídia 

e a indústria da moda. Acrescentamos a esta reflexão o surgimento e o desenvolvimento 

das Instituições de Ensino Superior focadas em moda, e que, inseridas na sociedade 

capitalista, também passaram a alimentar tal indústria. Com o intuito de nos 

aprofundarmos no papel das IES nesse cenário, e sob a ótica da comunicação e do 

consumo, apresentamos uma reflexão sobre o discurso contido nas homepages de seis 

tradicionais faculdades de moda da cidade de São Paulo: Santa Marcelina, FAAP, Belas 

Artes, Senac, Anhembi-Morumbi e FIAM-FAAM. As análises nos conduziram por um 

debate a respeito da glamorização do universo da moda, bem como do profissional que 

segue a carreira fashion. 

O segundo capítulo avança no sentido de estabelecer uma relação entre a 

representação estetizada do universo da moda e do profissional de moda pela mídia e 

pelas IES, em diálogo a uma compreensão da leitura e do processo de recepção como 

práticas sociais complexas, dialógicas e produtoras de sentidos. Assim, apresentamos a 

linguagem e o consumo como duas instâncias que são usadas pelos seres humanos como 

referência para a marcação de espaço, tempo e valores socioculturais.  

Ao defender a dimensão simbólica da linguagem e do consumo, apontamos o 

consumo da carreira fashion como uma prática imbricada à construção identitária. 

Acrescentamos à discussão o imperativo de felicidade que se impõe ao sujeito 

contemporâneo, calcado no processo da própria construção identitária e na 

autorrealização profissional. Assim, debatemos sobre as relações existentes entre 

comunicação, consumo e identidade, trazendo exemplos e destacando a centralidade da 

esfera do trabalho na constituição identitária. Apresentamos, ainda, a mobilidade do 

cotidiano contemporâneo, impelindo os sujeitos à realização de uma gama de escolhas: 
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escolhas de mercadorias, escolhas de estilos de vida, escolhas de projetos do eu. Essa 

abordagem nos direcionou a um debate sobre o empreendedorismo do sujeito para com a 

sua própria vida em diálogo à ânsia pelo sucesso, representado na fama e no prestígio 

alcançado na vida profissional – que, na carreira fashion, aparecem quase que fundidos, 

além de espetacularizados.  

Na segunda metade do Capítulo 2, abordamos o percurso metodológico da 

pesquisa, explicando o cunho qualitativo da investigação, bem como todas as etapas 

realizadas no processo de coleta de dados até que chegássemos ao corpus de linguagem 

analisado nesta dissertação. Discorremos, também, sobre o dispositivo de análise 

utilizado, a saber, as noções da Análise de Discurso de linha francesa, sob a luz dos 

objetivos da pesquisa. Em seguida, apresentamos as análises do material empírico 

dividido em três grandes temas: a) consumo midiático; b) motivações e perspectivas dos 

estudantes sobre o universo da moda; c) percepções sobre o curso. Em cada um deles, 

descrevemos, analisamos e trazemos citações do corpus coletado.  

Com essa estrutura, realizamos uma reflexão sobre a atribuição de sentidos dos 

estudantes de moda acerca da carreira fashion, colocando em evidência a forma como o 

imaginário do profissional da moda, tão espetacularizado pela mídia e pelo discurso das 

IES, dialoga com o projeto identitário que os estudantes relatam buscar.  

CAPÍTULO 1 – A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SOCIAL ACERCA DO 

UNIVERSO FASHION 

  

1.1 A  MÍDIA E A MODA – NARRATIVAS DA E SOBRE A MODA  

 

Um dos tipos de veículos mais popular e importante difusor dos discursos 

midiáticos da moda são as revistas femininas, que, de acordo com Schmitz (2010), ainda 

hoje, representam o segmento de mais destaque na mídia impressa brasileira. As 

publicações direcionadas ao universo feminino começaram a se consolidar a partir de 

1940, notando-se nas décadas seguintes que, além da expansão no número de títulos, 

ocorreu uma mudança expressiva no conteúdo, que começou a abordar as tendências, em 

detrimento do estilo “faça você mesma” que vigorava inicialmente. 

A grande imprensa feminina começa com “Capricho”, lançada em 1952 

pela Editora Abril, em São Paulo. A cada década, novas revistas vão 

surgindo: “Joia”, publicada a partir de 1957 pela Bloch Editores e que 

passou a chamar-se “Desfile” em 1969; “Manequim” (1959), a primeira 

revista de moda da Editora Abril; “Cláudia” (1961), que substitui o 



17 
 

molde para costurar em casa pelo endereço da confecção onde a mulher 

pode encontrar os modelos das tendências da moda (TESSER, 2005, p. 

5). 

No período pós-guerra, a quantidade de anúncios aumenta significativamente 

quando ganha força o prêt-à-porter3, definido por Crane (2013, p. 273) como “moda 

criada por grandes confecções, que vendem produtos parecidos entre si para grupos 

sociais semelhantes em diversos países, e por empresas menores, que se restringem a um 

país ou continente”. 

A partir de 1975 aportam no País títulos internacionais como Vogue (1975), Elle 

(1987) e Marie Claire (1991), entre outras, e surgem os editoriais de moda4, que 

representam uma mudança emblemática, uma vez que vão além do enfoque nos produtos 

que a propaganda tinha como objetivo vender (TESSER, 2005). Com a inserção de 

imagens, esses editoriais ampliavam o significado de suas mensagens: sai de cena a roupa 

por si só e o anuncio de cunho predominantemente funcionalista, e as ilustrações cedem 

lugar às fotografias que protagonizam a construção de um mundo imagético dotado de 

atitude e repleto de símbolos de distinção. Às leitoras-consumidoras, é oferecido um estilo 

de vida altamente atraente, acessível por meio do vestuário, dos acessórios, enfim, da 

moda e seu universo de significações.  

Se antes vendiam-se coisas, atualmente vendem-se, sobretudo, imagens 

e modos de ser. Verifica-se um investimento mais sutil do mercado nos 

próprios processos de subjetivação. Nesse sentido, a mídia desempenha 

uma função primordial ao veicular e induzir ideias, atitudes e padrões 

de comportamento que podem servir de modelo para a construção de 

identidades em nossos dias (CASTRO, 2008, p. 139). 

As revistas impressas destinadas ao público feminino acompanharam as 

mudanças decorrentes dos diferentes momentos históricos, bem como as transformações 

sociais e culturais. Os formatos midiáticos foram sendo diversificados – surgem os 

                                                           
3  Crane (2013) afirma que a moda de consumo substitui a de classe. A alta-costura teria sido substituída 

por três grandes categorias de estilo: moda de luxo, prêt-à-porter e moda de rua.  
4 De acordo com Rabaça e Barbosa: 1. Matéria jornalística, essencialmente fotográfica, elaborada por 

uma editoria de moda, geralmente em revistas especializadas nesse tema, em que são apresentadas 

informações sobre tendências, estilos, modismos e combinações relativas a vestuário, acessórios, cabelo, 

maquiagem, etc. Não existe um padrão rígido para esse tipo de matéria, que está sujeita, como a própria 

moda, a constantes transformações de estilo e de conceito. Mas o editorial de moda costuma seguir um fio 

condutor, um tema determinado, que pode ser a moda da estação ou da cor, um tecido, um acessório, uma 

grife ou mesmo uma personagem – p. ex., a roupa que uma atriz famosa gosta de usar no seu dia a dia. 

Seu texto, muitas vezes criado em função do ensaio fotográfico, limita-se em alguns casos à descrição das 

peças, geralmente com indicação de preços e lojas, mas pode também conter opiniões do editor ou dos 

jornalistas, depoimentos de pessoas focalizadas e mais informações sobre o tema em pauta; 2. Artigo 

opinativo em revista de moda, geralmente ilustrado, no qual o editor ou a equipe de editores expressam 

seus pontos de vista sobre tendências de vestuário, comportamento, atitude e estilo, novos lançamentos, 

etc. (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p. 256). 



18 
 

programas de TV especializados, as semanas de desfiles disseminam-se pelas principais 

capitais mundiais, as redes sociais e, acima de tudo, os blogs, que se popularizam no início 

do século XXI, tornando-se um fenômeno de comunicação ao se constituírem como um 

dos primeiros espaços realmente interativos e de produção individual, sem relação 

organizacional.  

Os blogs representaram uma relevante transformação no cenário midiático. 

Antes deles, a análise, a crítica e a difusão de fatos e opiniões, não só sobre a moda, eram 

exclusividade da mídia tradicional, institucionalizada, profissional. A partir da web 2.0, 

ganhou-se autonomia e liberdade de criação na divulgação de conteúdo, com 

possibilidade de interação produtor-receptor, dando origem a novas denominações, como 

“prosumer” e “interactor”. No universo fashion, não foi diferente; mas, digamos, até mais 

relevante, uma vez que para ter um blog e poder compartilhar na web suas ideias, 

concepções e opiniões a respeito da moda não era preciso ser um especialista, um 

fashionista, um designer, um profissional. Disso surgiu, por exemplo, o que foi 

popularizado como “look do dia”5. 

Nesse sentido, entendemos, portanto, que a mídia ajuda a construir o imaginário 

sobre a moda, representando “um de seus principais sustentáculos responsável pela 

prescrição de valores e do modelamento de práticas sociais, manifestando-se por meio de 

um discurso comum, articulado nos diversos estratos socioeconômicos” (DADALTO, 

2010, p. 75). As narrativas midiáticas da e sobre a moda mostram um universo 

espetacularizado, a partir de discursos caracterizados pelo glamour e pelo potencial de 

visibilidade, apresentando os profissionais da moda como mentores, criadores e 

personagens principais de um grande show. Constituiu-se assim um cenário em que 

alguns profissionais ganham notoriedade, bem como as modelos brasileiras tidas como 

referência de beleza em dimensão mundial.  

A partir disso, acreditamos que o aspirante à carreira fashion sonhe com a 

profissão principalmente pela possiblidade de trabalhar em um ambiente onde o 

referencial é a face cenográfica da moda: desfiles, festas, eventos, viagens. O imaginário 

construído sobre a profissão, e potencializado pelas características próprias das 

idealizações a respeito do próprio futuro pelos jovens, desconsidera que as empresas de 

                                                           
5 O look do dia é utilizado em posts nos quais as blogueiras mostram em detalhes o que estão vestindo e 

como estão compondo a produção. Via de regra, elas relatam as marcas e dão dicas sobre como combinar 

as peças e onde encontrá-las. Comumente esses posts não são espontâneos, ou seja, são publicidade de 

marcas que pagam para serem mencionadas naquele espaço.  
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moda são corporações como outras quaisquer, têm estruturas rígidas, igualmente 

submetidas à lógica capitalista, em mercados cada vez mais competitivos.  

Relacionando-se a esse contexto, citamos Sousa (2006), para quem, na 

contemporaneidade, os meios de comunicação se converteram nos principais formadores 

do imaginário coletivo. Indo além, Mendonça (2006, p. 35) diz que não mais podemos 

ignorar que:  

O caráter estruturante dos media faz com que seus conteúdos alimentem 

e permeiem o tecido das representações sociais, passem a fazer parte 

das orientações valorativas e do quadro de referências que são o núcleo 

mesmo da cultura e direcionem as transformações culturais. 

 

Dessa forma, buscamos neste trabalho, conforme sugerem Martín-Barbero e Rey 

(2001), uma reflexão crítica que não sobrevalorize nem demonize a mídia ou os meios de 

produção, mas compreenda seu papel nas dinâmicas culturais e sociais. Aqui 

questionamos os apelos gerados nas representações dos profissionais de moda pela mídia, 

que cremos são refletidos também nos discursos institucionais dos cursos de moda, 

entendendo representarem estes o espaço de estabelecimento das primeiras interlocuções 

entre as Instituições de Ensino Superior e os candidatos aos cursos.  

 

1.2 PANORAMA HISTÓRICO DA MODA NO BRASIL  

 

Diversos indicadores dão conta da crescente importância do campo da moda no 

Brasil. No item anterior, discorremos a respeito da relação desse campo com a mídia, 

sinalizando sua relevância ao junto a uma diversidade de setores econômico-culturais da 

sociedade, midiaticamente explorados – programas de televisão, revistas, blogs, semanas 

de desfile organizadas nas principais capitais. Relevância que se consolida na observação 

de uma significativa oferta de cursos livres e de graduação dedicados à especialização em 

moda, objetivamente fundamentada no cenário empresarial-industrial.  

Dados econômicos apontam que a cadeia têxtil brasileira já é responsável por 

5,6% do valor total da produção industrial de transformação, totalizando, no ano de 2014, 

126 bilhões de reais em negócios e gerando 1,6 milhão de postos de trabalho diretos – 8 

milhões se forem considerados os indiretos, o que equivale a 16,9% do total de 
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trabalhadores alocados na produção industrial6. O Brasil ocupa a quarta posição no 

ranking mundial dos produtores de artigos para vestuário e possui a maior cadeia 

produtiva integrada do ocidente, produzindo desde fibras até o produto acabado7. 

Vale notar, não obstante, que tal cenário era bem diferente até o final dos anos 

1980, dado que entre 1974 e 1989 o País operava num regime de proteção de mercado 

com restrições à entrada de empresas estrangeiras e à importação. O resultado dessa 

economia fechada foi uma indústria nacional obsoleta e sem condições de competição 

com outros países, que investiram na modernização do setor após a Segunda Guerra. 

(SIENA et al., 2007). 

De acordo com Gorini (2000) e Marinho (2005), foi necessário um processo de 

restruturação, modernização e a adoção de novas técnicas de gestão a fim de adequar o 

mercado local ao padrão internacional. Com a abertura do mercado em 1988, a 

estabilização da moeda nacional e a consequente ampliação do consumo, entrou em curso 

um processo de transformação estrutural na cadeia têxtil nacional, respondendo a uma 

nova lógica concorrencial.  

Um cenário de baixa competitividade gerou uma crise concorrencial, porém 

também impôs desafios a serem superados, delineando um contexto de transformação e 

evolução que incluía uma necessidade imperativa de profissionalização, demandando a 

abertura de cursos de moda brasileiros. Até então, os profissionais dedicados à moda 

aprendiam com o fazer, sendo selecionados os que demonstravam talento artístico 

advindo das mais variadas áreas. De acordo com Gibert (apud PIRES, 2002, p. 2) 

“acorriam para preencher os quadros das lides têxteis e de moda […] arquitetos, 

pedagogos, psicólogos, desenhistas industriais, economistas, artistas plásticos e 

advogados [...] carentes de qualificação profissional específica”. 

O momento de abertura da economia, na década de 1990, representou uma 

mudança no comportamento de consumo. Iniciava-se então a ampliação da oferta, com 

uma variedade de produtos importados que agora chegavam ao País livres de restrições 

alfandegárias, em quantidades praticamente ilimitadas. Decorrente disso, salvo os 

impactos negativos no setor produtivo nacional, o mercado nacional se viu obrigado a 

                                                           
6 Dados do Relatório Setorial da Indústria Têxtil, elaborado pelo IEMI – Instituto de Estudos e Marketing 

Industrial. Disponível em: http://www.iemi.com.br/press-release-iemi-lanca-relatorio-setorial-da-

industria-textil-brasileira-2/. Acesso em: fevereiro de 2016. 
7 Dados do relatório “O poder da Moda”, elaborado pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil. 

Disponível em: http://www.abit.org.br/conteudo/links/Poder_moda-cartilhabx.pdf. Acesso em: fevereiro 

de 2016. 

http://www.iemi.com.br/press-release-iemi-lanca-relatorio-setorial-da-industria-textil-brasileira-2/
http://www.iemi.com.br/press-release-iemi-lanca-relatorio-setorial-da-industria-textil-brasileira-2/
http://www.abit.org.br/conteudo/links/Poder_moda-cartilhabx.pdf
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modernizar-se para enfrentar a concorrência direta, na forma de inovações diversas a 

preço baixo. Douglas e Isherwood (2006, p. 102-103) consideram que “as decisões de 

consumo se tornam a fonte vital da cultura e do momento”. Diante da “inundação” de 

novos produtos, mais acessíveis, as práticas de consumo, este entendido como “uso de 

posse de materiais” (DOUGLAS e ISHERWWOD, 2006, p. 102), também sofrem 

modificações, promovendo o crescimento do mercado de moda como anunciante, 

exigindo maior sofisticação das estratégias de comunicação com o público, ganhando 

espaço midiático, aumentando sua visibilidade.  

Os sujeitos encontravam nas práticas do consumo, e de forma mais explícita no 

consumo de moda, subsídios para expressão de suas identidades e o exercício de poder 

na sociedade; conforme explica Alonso (2006, p. 102), “perdendo-se qualquer tom 

apocalíptico, as práticas aquisitivas se naturalizam e complexificam dentro das formas 

gerais de realização da socialização dos grupos e das instituições”. Após duas décadas de 

uma economia fechada, havia um grande potencial de consumidores desejosos por se 

inserir no universo da moda, que deviam ser atendidos por empresas com disposição para 

conquistá-los, tendo como consequência o aumento da demanda por profissionais. 

 

1.3 A MODA COMO CAMPO ACADÊMICO  

 

Do estudo realizado por Dorotéia Baduy Pires (2002), extraímos algumas 

informações sobre o surgimento dos cursos de moda no Brasil. Em 1950, Gilda de Mello 

Souza defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP: “A moda no século XIX” – posteriormente publicada sob o título “O espírito das 

roupas – a moda do século XIX”. Gilda foi pioneira ao tratar a moda como temática dentro 

do meio acadêmico brasileiro, numa época em que esse era considerado um assunto 

frívolo, não digno de atenção por parte da academia, conforme relata Pires: 

Adotou-se a pesquisadora Gilda de Mello e Souza como símbolo desta 

tessitura ao defender sua tese de doutoramento na década de 50. Assim 

como nós, enfrentou críticas e barreiras ao tratar da moda no meio 

universitário, mas contou com o valoroso apoio do orientador Roger 

Bastide. Após meio século, a mesma Universidade de São Paulo (USP), 

que na época recusou a pesquisa de Gilda de Mello e Souza, acolhe esta 

área de conhecimento ao fundar recentemente o Centro de Estudos em 

Moda, atualmente Instituto da Moda (PIRES, 2002, p. 10). 

Foi somente a partir de 1967, quando Roland Barthes publicou Systeme de la 

Mode, que o campo começou a adquirir alguma credibilidade no meio acadêmico. Em 
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1967, Eugenie Jeanne Villien, suíça radicada no Brasil, introduziu a disciplina de 

“desenho de moda” nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Desenho e Plástica, na 

Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. A inserção dessa disciplina seria a gênese do 

primeiro curso superior de moda, que passaria a funcionar em 1988 na mesma instituição.  

A partir da década de 1990, foram se estabelecendo novos cursos: 1990 – 

Universidade Anhembi-Morumbi (UAM); 1991 – Universidade Paulista (UNIP); 1999 – 

Senac; 2002 – Belas Artes, para citar os mais tradicionais. Tendo em vista que não existia 

curso em nível superior no campo da moda, o crescimento da oferta permitiu inferir a 

importância desse mercado no País: em setembro de 2014, os cursos de moda cadastrados 

no site e-MEC8 somavam 142, atendendo às modalidades bacharelado (B), tecnológico 

(T) e sequencial (S), existindo já opções em quase todos os Estados brasileiros, como 

podemos observar na Figura 1. 

Figura 1: Cursos superiores em moda em setembro/2014. 

 

Fonte: (AGUIAR, 2015, p. 6). 

 

1.4 OS MOLDES DA MODA: O DISCURSO DAS IES – ANÁLISE DAS 

HOMEPAGES. 

 

Pela disseminação de cursos de graduação em Moda, nas mais diversas vertentes 

como os focados em design (estilismo, design de moda etc.) e os direcionados para 

                                                           
8 O e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação. Pela internet, as 

Instituições de Educação Superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, buscam autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Em funcionamento desde janeiro de 2007, o 

sistema permite a abertura e o acompanhamento dos processos pelas instituições de forma simplificada e 

transparente. 
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negócios (negócios de moda, gestão, modelagem etc.), aferimos o interesse que o campo 

desperta como opção de carreira profissional. Interesse esse que, cremos, vai além das 

evidências mercadológicas brevemente comentadas, adentrando o espectro do 

imaginário, constituindo-se um campo de profissionalização, característica do Ensino 

Superior no Brasil, atraente devido à espetacularização de suas representações simbólicas.  

A espetacularização do universo fashion pela mídia se dá sistematicamente por 

meio de discursos imagéticos e textuais com forte potencial de estabelecimento de 

padrões comportamentais de apelo à visibilidade, à distinção, ao sucesso. Ainda que a 

recepção disso seja mediada por aspectos contextuais do cotidiano, a possibilidade de 

acesso ao que é espetacularmente apresentado por meio da formação educacional implica 

no estabelecimento de um “sonho de atuação profissional” viável. Com isso em mente, 

trabalhamos na primeira etapa de construção do nosso objeto de pesquisa com o ponto de 

vista de que também as IES de moda se valem de discursos fundados nesse imaginário de 

sucesso e de representações espetaculares com o objetivo de atrair estudantes para seus 

cursos. Para tanto, analisamos os discursos de algumas instituições, apresentados a seguir, 

partindo da identificação inicial de caracterizações da carreira fashion a partir de 

idealizações que necessariamente não correspondem à realidade laboral que os potenciais 

estudantes encontrarão em seu cotidiano profissional.  

Atentar também ao discurso institucional das IES, uma importante fonte de 

informação para os estudantes decidirem por qual curso/carreira optar, nos ajuda no 

entendimento da formação do imaginário sobre o trabalho com moda, nos capacitando a 

ampliar a compreensão sobre os significados culturais, as representações e as atribuições 

de sentido pelos estudantes de moda à carreira fashion. Em um artigo em que trata da 

relevância da publicidade no campo da comunicação/educação, Baccega (2005) defende 

que a publicidade é parte importante da construção dos sentidos sociais, influenciando no 

imaginário e nos alertando que hoje o desafio é 

a interpretação do mundo em que vivemos, uma vez que as relações 

imagéticas estão carregadas da presença da mídia. Trata-se de uma 

construção do mundo altamente influenciada pelos meios de 

comunicação, que selecionam o que devemos conhecer, os temas a 

serem pautados para discussão e, mais que isso, o ponto de vista a partir 

do qual vamos compreender esses temas (BACCEGA, 2005, p. 2). 

Casaqui (2011, p. 141) defende o conceito de publicização que referencia esta 

diversidade de formatos e estratégias de comunicação usadas para difundir 

posicionamentos comerciais entre os consumidores, muitas vezes fora da esfera 

publicitária. Segundo o mesmo autor, tal conceito nos servirá  
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para identificar modos de comunicação que tenham como pano de 

fundo o caráter comercial, de vinculação de consumidores a marcas, a 

mercadorias, a corporações, sem assumir diretamente a dimensão 

pragmática do apelo à aquisição de produtos, ou que disseminem essa 

função em níveis de interlocução e contratos comunicacionais de outro 

plano (CASAQUI, 2011, p. 141). 

As narrativas das IES, apetecíveis discursos sobre a carreira fashion, podem, 

assim, ser tomadas como verdades pelos jovens, validando, por sua institucionalidade, as 

representações midiáticas fantasiosas sobre a profissão, induzindo-os a considerar tal 

carreira a partir disso. Entretanto, não afirmamos com isso que o sujeito seja passivo 

diante da publicidade, pois concordamos com Lipovetsky (2000, p. 9) quando diz que “o 

consumidor seduzido pela publicidade não é um enganado, mas um encantado. Em 

síntese, alguém que acolhe uma proposição estetizada”. 

Baccega (2005, p. 3) chama a atenção para o fato de que “o mundo é editado e 

assim ele chega a todos nós; sua edição obedece a interesses de diferentes tipos, sobretudo 

econômicos, e, desse modo, acabamos por perceber até a nossa própria realidade do jeito 

que ela foi editada”. Assim, tanto as narrativas midiáticas quanto as das IES traduzem, de 

forma sutil e imperativa, a ideologia que permeia a moda: a eterna recorrência do novo e 

o caráter de espetáculo, que acabam por influenciar o estilo de vida dos sujeitos.  

 

1.4.1 Faculdade Santa Marcelina (FASM) 

 

Iniciamos a exploração analítica dos discursos das IES que oferecem cursos no 

campo da moda pela apresentação do curso “Desenho de Moda”, da Faculdade Santa 

Marcelina (FASM), que foi a primeira instituição a implementar um curso nessa área no 

Brasil e, portanto, é considerada uma das mais tradicionais escolas desse segmento no 

País.  

Tomamos como corpus os textos e imagens publicados na homepage da referida 

instituição9, por ser esse um espaço-referência em que os jovens buscam informações. 

Analisamos os textos e imagens que descrevem o curso, categorizados na página como 

“Apresentação”, “Diferenciais” e “Mercado de Trabalho”, além do “Folder resumido”. 

Para efeito de organização do texto, a transcrição da parte textual das figuras constará nos 

anexos. 

                                                           
9 Disponível em: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. Acesso em: 04/03/2016. 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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Figura 2: Fotografia da página inicial de apresentação do curso de moda da FASM 

 

 
Fonte: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. 

 

 

Jean Baudrillard (1992, p. 87) diz que a sedução dos olhos é a mais imediata, a 

mais pura, “a que prescinde de palavras; só os olhares enredam-se numa espécie de duelo, 

de enlaçamento imediato”. Um aspecto que fundamenta a abertura do diálogo da FASM 

com seus potenciais alunos é a foto utilizada como primeiro contato do leitor com as 

informações sobre seu curso de moda.  

 Com Bakhtin (2002, p. 32), temos que “um instrumento pode ser convertido em 

signo ideológico”, uma vez que a linguagem parte do signo. Apesar de Bakhtin estar 

interessado nos signos linguísticos, isto é, com a linguagem verbal, suas conclusões 

podem ser também estendidas às imagens, como bem o demonstram outros importantes 

teóricos. Citamos, por exemplo, os estudos de Roland Barthes (2006, 2015) sobre a 

fotografia e de Martine Joly (2012) sobre a análise de imagens, que deixam claro a 

importância da linguagem imagética no mundo atual. 

Barthes diz que somos cercados pelas fotografias, que elas nos chegam de todos 

os lados, mas que, entre as “que foram escolhidas, avaliadas, apreciadas, reunidas em 

álbuns ou revistas, e que assim passaram pelo filtro da cultura”, apenas algumas nos 

provocam “pequenos júbilos”, como se nos remetessem a algo em nós “enterrado” (2006, 

p. 31). Embora, ainda segundo o mesmo autor, a fotografia seja uma mensagem e, “em 

publicidade, a significação da imagem é seguramente intencional (...). Em publicidade 

estes signos [da imagem] são plenos, formados em vista da melhor leitura” (2015, p. 28). 

Em consequência disso, Martine Joly (2012, p. 113) conclui que “uma mensagem visual 

é construída pela interação de diferentes ferramentas, de tipos de signos diferentes: 

plásticos, icônicos, linguísticos”. Desta forma, as imagens constantes nos sites das IES, 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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em conjunto com os demais elementos (cores, iluminação, linguagem escrita etc.) têm a 

intenção de levar aos seus consumidores, aqueles “pequenos júbilos” a que se referiu 

Barthes, um encantamento, um desejo de fazer parte daquele universo. 

Por meio da foto bem produzida que remete a um editorial de moda (Figura 2) e 

que enfatiza a vanguarda presente e na convocação ao fashion, a narrativa se impõe –  

uma imagem representa bem mais que uma simples foto com objetivo ilustrativo, ela 

também se transforma em um signo ideológico quando é utilizada para reforçar o universo 

de glamour e sedução. De acordo com Lipovetsky, 

longe de estar circunscrita às relações de interação entre as pessoas, a 

sedução se tornou um processo geral com tendência a regrar o consumo, 

as organizações, a informação, a educação, os costumes. Toda a vida 

das sociedades contemporâneas passou a ser comandada por uma nova 

estratégia que destronou a primazia das relações de produção em favor 

de uma apoteose das relações de sedução (2005, p. 1). 

O trabalho com moda nasce dentro de um contexto de glamour, e a moda como 

indústria, antes mesmo de apresentar seu produto, sabe, como poucas, beneficiar-se do 

poder de uma imagem e seus significados. Da mesma forma, as IES aguçam as 

expectativas e os sonhos dos sujeitos, estabelecendo contato com sua experiência de vida 

e criando uma imagem sedutora sobre a carreira.  

Avançando na homepage, para os textos relativos à “Apresentação do curso”, 

temos:  

Figura 3: Texto de apresentação do curso 

 
Fonte: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. 

 

Desse texto de apresentação (Figura 3), destacamos a retórica mercadológica 

segundo a qual egressos do curso da FASM obtêm “resultados significativos 

reconhecidos por empresas, mídia e associações de setor”. Um discurso que leva o leitor 

a pressupor que, se formado por essa instituição, adentrará o campo profissional da moda 

já com grandes chances de ter um cargo de destaque, significando um certificado pela 

FASM, quase um passaporte para a fama. Thompson (2008, p. 186) afirma que “os 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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indivíduos se tornam cada vez mais dependentes de um leque de instituições e sistemas 

sociais que lhe proporcionam os meios – tanto materiais quanto simbólicos – de 

construção de seus projetos de vida”. A menção aos 25 anos de existência da instituição 

remete à simbologia de tradição, correntemente associada a um status de solidez, valor, 

que, junto com o “reconhecimento pelo mercado, mídia e associações”, vai constituir um 

capital social e institucional de relevância. 

Os sentidos da narrativa ratificam o imaginário sobre a moda, que é representada 

como uma carreira não-convencional. O futuro graduando, cremos, arquiteta sua carreira 

influenciado por esse imaginário, projetando-se como um potencial participante ativo do 

espetáculo da moda. De acordo com Casaqui (2012, p. 170): 

os discursos derivados das plataformas midiáticas são cenários 

privilegiados de representações e sentidos relativos à esfera do trabalho, 

simultaneamente influenciando e sendo influenciado pela trama 

discursiva do momento histórico, da sociedade e da cultura em que se 

situam. As narrativas que nos são ofertadas para o consumo midiático 

– ou seja, as imagens e os imaginários que são dirigidos para os sujeitos 

– entranhadas nos embates discursivos de seu tempo, são apropriadas, 

alimentam visões de mundo, têm certa função.  

Essas representações e sentidos relacionados ao trabalho, neste caso 

especificamente falando das IES, privilegiam algumas narrativas com alto poder de 

atratividade para os jovens. Ao tratar dos diferenciais do curso, se utiliza o discurso de 

inovação e um suposto reconhecimento alcançado pelos egressos do curso de moda da 

FASM (Figura 4), em uma clara intenção de destacar a eventual potencialidade dos 

egressos da IES para responderem à dinâmica de trabalho no campo da moda, 

caracterizada por mudanças rápidas e constantes.  

O argumento encontra fundamento em Simmel (2008) quando defende que a 

moda tem por base dois princípios antagônicos: por um lado, a busca por coesão social e 

segurança, e, por outro, o desejo por distinguir-se e provar o novo. Ao reunir essas duas 

dimensões, a moda tanto prevê a imitação e a adaptação social quanto sustenta a 

diferenciação e o desejo de mudanças.  

Figura 4: Texto que trata dos diferenciais do curso 

 
Fonte: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. 

 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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Dando continuidade à nossa leitura do discurso da FASM, recorremos a Orlandi 

quando explica a importância dos “não-ditos”: 

o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um 

modo e o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito naquilo que 

é dito, como uma presença de uma ausência necessária. Isso porque [...] 

só uma parte do dizível é acessível ao sujeito, pois mesmo o que ele não 

diz (e muitas vezes ele desconhece) significa em suas palavras 

(ORLANDI, 2009, p. 34). 

 

Além da ênfase na excelência da capacitação de seus alunos, os “não-ditos” 

distanciam a rotina do trabalho com moda daquelas que caracterizam as carreiras 

tradicionais. Assim, com o texto “os jovens formados pela FASM levam para o mercado 

ideias com linguagem inovadora e de ponta provocando a quebra de estruturas rígidas”, 

sugere-se uma esfera de liberdade que não é real dentro de empresas de moda. Ou melhor, 

de nenhuma empresa inserida nas lógicas de mercado, reconhecidamente competitivas, 

cujo objetivo é cumprir metas de lucratividade. A indústria da moda não difere disso, com 

estruturas organizacionais comuns a qualquer outra categoria de indústria, a saber, seus 

profissionais sofrendo demandas e responsabilidades comuns às de qualquer outra 

profissão. 

Por outro lado, entre os ditos presentes no texto, chama atenção o material 

informativo que discorre sobre o mercado de trabalho (Figura 5) para os egressos do 

curso, caracterizado como tendo oportunidades diversas, abrangente. Ditos que trazem os 

“não-ditos” antes apontados na medida em que revelam uma amplitude de atuação que 

abrange, mas o leitor mais atento verá uma atuação de “bastidores”, que certamente não 

é atingida pelos “holofotes” imaginados para a carreira. 

 

Figura 5: Informações sobre o mercado de trabalho. 

 

Fonte: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. 

 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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Mesmo “afastando-se das passarelas” e adentrando o setor administrativo do 

campo da moda, as posições hierárquicas mencionadas remetem a cargos gerenciais e de 

diretoria, que só são alcançados por uma minoria, exigindo para isso muito anos de prática 

e competência comprovada. 

O próximo argumento que destacamos é a utilização de nomes de profissionais 

reconhecidos midiaticamente (Figura 6) e egressos da instituição. Ao citar os nomes de 

ex-alunos que se destacaram no mercado, a IES deixa implícita a possiblidade de todos 

os seus egressos virem a ser profissionais muito bem-sucedidos no cenário da moda. A 

comunicação da IES apresenta esses egressos como “figuras paradigmáticas”, “figuras 

exemplares do espetáculo, enquanto indivíduos notáveis, que se fazem ver em sua força 

visual e identitária e funcionam, como atratores modelares para narrativas de sucesso nos 

mundos imaginários” (AIDAR PRADO, 2013, p. 58). 

Como aponta Morin (1984, p. 107), as figuras públicas, com grande exposição 

na grande imprensa, ou celebridades, como são tratadas na atualidade, exercem fascínio 

e tornam-se “modelos de vida. São heróis modelos. Encarnam os mitos de auto-realização 

da vida privada”. Analisando sob essa ótica, também os profissionais de moda, devido à 

visibilidade promovida pela mídia, alimentam o imaginário de sucesso, transformando 

uma carreira divulgada apenas do ponto de vista dos episódios positivos em objeto de 

aspiração daquele público que tenha interesse nisso – além de, eventualmente, servirem 

como modelo de comportamento para aqueles que neles se inspirem.  

Porém, embora esse curso possa ser atraente para os alunos, sabemos que nem 

todos, farão parte desse “time estrelado”: todos querem estar entre os melhores, ou ainda, 

todos querem ser os melhores, mas a regra do jogo estabelece que poucos conseguem. 

Figura 6: Folder explicativo do curso dentro da homepage.  

 

Fonte: http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda. 

http://www.fasm.edu.br/graduacao/curso-moda
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Orlandi (2009, p. 30) nos lembra de que a linguagem materializa posições 

ideológicas, uma vez que as condições de produção dos discursos incluem o contexto 

sócio-histórico. Os dizeres não podem ser analisados apenas em si mesmos, como 

mensagens a serem decodificadas.  

O discurso sobre a carreira de moda dentro da homepage da IES é atravessado 

por outros discursos que circulam na grande mídia. Indo além, no contexto de uma 

sociedade midiatizada e de um posicionamento cada vez mais mercadológico por parte 

das IES, acreditamos que esses discursos não somente sejam “atravessados”, mas 

constituídos a partir dos mesmos. Verificamos isso na argumentação da IES que apresenta 

a carreira em moda como uma atividade glamorosa, relatada a partir das celebridades que, 

de acordo com Kellner (2006, p. 26), tornam-se “divindades fabricadas e administradas 

[...] ícones midiáticos” transfigurados em “deuses e deusas da vida cotidiana”.  

 

1.4.2 Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 

 

Iniciando a navegação pela homepage da instituição, na qual o destaque é um 

quadro em que são apresentados os “Diferenciais FAAP” (Figura 7), nota-se a exaltação 

da tradição e da exclusividade de uma instituição que, sob essa égide, estaria consolidada 

como instituição de ensino e, ao mesmo tempo, sintonizada com o que há de mais 

moderno, considerados aspectos positivos e atraentes para o potencial aluno, 

transformando a instituição em “objeto de desejo”. O discurso da tradição que se alia à 

modernidade fica evidenciado no vídeo institucional10: “Sou FAAP, sou tradição, cultura 

e inovação”. Do vídeo, destacamos a frase: “Não me encaixo (a instituição) em definições 

fechadas como conservadora ou contemporânea, sou ambas”. Segundo Maingueneau 

(2001, p. 107), o modo verbal “indica a atitude do enunciador face ao que diz, ou a relação 

que o enunciador estabelece com o co-enunciador por meio de seu ato de enunciação”. O 

discurso em primeira pessoa busca conferir uma “personalidade” à instituição, que se 

impõe como voz altiva e ilustre.  

 

 

                                                           
10 Disponível em: http://vestibular.faap.br/index.asp.Acesso em: 23/07/16. 

http://vestibular.faap.br/index.asp
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Figura 7: Texto tratando dos diferenciais FAAP. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Reforçando o argumento da instituição como referência de qualidade, conjuga-

se ao texto a imagem do pátio interno da entrada do edifício FAAP, uma construção 

imponente, projeto de Ramos de Azevedo da década de 1920 (Figura 7). Texto e imagem 

complementam-se na produção de sentido, aliando a sensação de segurança oferecida por 

uma instituição tradicional à segurança materializada em sua arquitetura. Argumentos 

eventualmente atraentes para um público detentor de alto poder aquisitivo, visto que a 

FAAP é uma das IES com maior valor de mensalidade.  

Na homepage são ainda apresentados diversos depoimentos, entre eles o da ex-

aluna, Andressa Nóbrega, estilista e proprietária da marca Amiki (Figura 8), que compara 

a IES com instituições internacionais, enaltecendo sua estrutura e qualificando 

positivamente o corpo discente como um grupo diferenciado, utilizando-se de um 

parâmetro de cunho pessoal, mencionando “ter morado fora” e “ter feito outras faculdades 

de moda no exterior”. Um argumento que traz implícito, por escolha da IES, que seus 

alunos seriam diferenciados, com alto capital cultural proporcionado pelo conhecimento 

de outros países.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
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Figura 8: Depoimento da aluna Andressa Nóbrega. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Ainda no espectro da prerrogativa do estabelecimento de relações internacionais, 

atendendo às mais recentes necessidades acadêmicas de parcerias com instituições 

estrangeiras, numa dinâmica de internacionalização da instituição (Figura 9), são 

mencionados convênios com instituições internacionais. Contudo, não é especificado o 

que preveem tais convênios; novamente, como no caso da aluna que “estudou no  

exterior”, assume-se que a particularidade de ser “no exterior” seja chancela de qualidade. 

Figura 9: Texto tratando da internacionalização da IES. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Na Figura 10, em que são apresentados os diferenciais do curso de moda da 

FAAP, o destaque agora fica por conta do pioneirismo na oferta de disciplinas 

relacionadas a inovações no mundo dos negócios de moda, das instalações e dos aparatos 

tecnológicos disponibilizados aos alunos, como também do corpo docente, qualificado 

como “constituído pelos melhores profissionais do mercado”. Como ensina Orlandi 

(2009, p. 83), “uma palavra apaga outras palavras”. Ao afirmar serem “os melhores 

profissionais”, há um silêncio que revela um enaltecimento aos profissionais vindos do 

http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
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mercado em detrimento dos docentes com formação essencialmente acadêmica. Nesse 

aspecto, cremos ser importante ressaltar que é evidente o reforço discursivo em 

notabilizar a sintonia dos cursos da instituição com o mercado. 

Figura 10: Texto sobre os diferenciais do curso de Design de Moda. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Assim como a FASM, também a FAAP se utiliza de vídeos11 com depoimentos 

de ex-alunos que atingiram posições de destaque no mercado, abrindo a perspectiva de 

que os futuros alunos, quando egressos da FAAP, serão também executivos bem-

sucedidos. Analisamos essa estratégia discursiva como uma intenção de aproximação a 

seus potenciais alunos, por intermédio de argumentos que exploram a convergência entre 

um “mundo possível” (porém ao qual poucos têm acesso) e os desejos e sonhos de um 

futuro brilhante, característicos dos jovens. Enunciados que, muito mais que reforçar um 

imaginário estereotipado, trabalham com valores que apelam para o lúdico (PRADO, 

2013), fornecendo um mínimo de informações que auxiliem os jovens em um importante 

momento de suas vidas, a escolha de um curso de formação em nível de ensino superior. 

Ainda versando sobre a escolha do curso de graduação pelos jovens, na 

homepage da IES existe um banner (Figura 11) convocando os candidatos para o processo 

seletivo. Novamente, o recurso utilizado é a menção a uma ex-aluna que hoje é executiva 

de um grande banco, sinalizando mais uma possibilidade de sucesso para quem estuda na 

FAAP. A partir do texto “Aluna da FAAP e agora diretora do Bradesco. Estamos falando 

                                                           
11 Disponível em: http://vestibular.faap.br/ex-alunos.asp. Acesso em: 24/07/2016. 

http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
http://vestibular.faap.br/ex-alunos.asp
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de Denise Pavarina, mas poderia ser de você”, promove-se a identificação do leitor-

candidato com aquela pessoa “de sucesso”, deixando subentendido que o curso é o 

passaporte para tal. Entendemos, então, que o banner, mesmo estando num contexto de 

discurso institucional da IES, dentro da homepage, tem um caráter explicitamente 

publicitário, caracterizando o que já apontamos como publicização, a partir de Casaqui 

(2012). 

Figura 11: Banner alusivo ao processo seletivo na homepage. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Sem a utilização de argumentos frontais de persuasão, usando de narrativas que 

fogem do formato tradicional da indústria da publicidade, por meio da voz de 

funcionários, especialistas, fornecedores, consultores – e, em nosso caso particular, de 

ex-alunos – a empresa se posiciona e se faz ouvir. Uma estratégia que cria “traços de 

legitimidade e autenticidade” (CASAQUI, 2012, p. 178) para os valores que a faculdade 

quer transmitir ao mercado.  

A publicidade, mesmo que dissimulada em um discurso institucional, posiciona 

as empresas e as aproxima de seus consumidores (CARRASCOZA, 2012) e, ao usar como 

exemplo a carreira trilhada por um ex-aluno, posicionando-o como modelo a seguir, busca 

obter uma identificação, criar empatia entre o que a instituição pode oferecer e o desejo 

de sucesso dos jovens candidatos.  

O pathos, a empatia que a publicidade logra estabelecer entre o público 

e o produto, é essencial para o contágio. Não é por acaso que, nas 

narrativas da publicidade, apareçam tantos tipos comuns vivenciando 

situações nas quais se ilustra um problema e uma solução, com o intuito 

de se obter a identificação do público. A identificação é uma maneira 

de lograr contágio (CARRASCOZA, 2012, p. 106). 

 

http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
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Não existe discurso neutro, e “o discurso publicitário é a voz que representa a 

estética da mercadoria e lhe atribui traços, características humanas que ‘lançam olhares 

amorosos aos consumidores’” (CASAQUI, 2011, p. 140); o que se diz tem a intenção de 

trazer o outro à sua causa – em nosso caso, atrair o estudante para o curso oferecido pela 

IES, usando o discurso do sucesso como forma de sedução.  

 

1.4.3 Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (Belas Artes) 

 

A análise da homepage do curso Design de Moda do Centro Universitário Belas 

Artes traz novos elementos para esta pesquisa, apresentando narrativas que estabelecem 

conexão com um cotidiano laboral menos “glamorizado”. A única imagem que vemos é 

a foto de abertura da homepage, que retrata alunas (e não modelos) na oficina de costura 

da IES (Figura 12) literalmente “com a mão na massa”. Uma imagem que remete a um 

cotidiano laboral bem distante do universo de glamour costumeiramente atribuído ao 

trabalho com moda.  

Figura 12: Alunas em oficina de costura. 

 

Fonte: http://www.belasartes.br/cursos/?curso=design-de-moda. 

 

No item “diferenciais”, a IES enfatiza que existem outras oportunidades dentro 

da carreira em moda além da criação (Figura 13), porém deixa abertas as portas para o 

sonho ao afirmar que seus egressos estão preparados para assumir uma diversidade de 

posições na área de estilo/criação (Figura 14).  

A informação acerca da oportunidade de participar de palestras proferidas por 

profissionais renomados busca validar o curso no contexto daquilo que é valorizado e 

conhecido pelo grande público, ao mesmo tempo em que oferece possiblidades no 

mercado de trabalho além das passarelas. Nesse contexto, as celebridades do mundo 

http://www.belasartes.br/cursos/?curso=design-de-moda
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empresarial são mostradas com disposição para ajudar àqueles que isso almejam, por 

meio de seus relatos de vida, alertando sobre os percalços que encontrarão pelo caminho, 

mas também, eventualmente, destacando aspectos que motivem a quem se predispuser a 

enfrentar desafios em busca de sucesso.  

Figura 13: Texto referente aos diferenciais do curso. 

 

Fonte: http://www.belasartes.br/cursos/?curso=design-de-moda. 

 

Figura 14: Texto sobre o mercado de trabalho. 

 

Fonte: http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp. 

 

Do ponto de vista das problematizações feitas no contexto do nosso interesse de 

estudo, tal posicionamento pode representar um movimento que busca aproximar o 

candidato-aluno de um universo fashion mais tangível, até porque, com a facilitação do 

acesso à informação, é possível que boa parcela dos aspirantes a essa carreira tome 

conhecimento e se sinta atraída por outras áreas além da cobiçada área de criação. Ao 

trabalhar sua comunicação com esse foco diferenciado, a instituição, ao mesmo tempo, 

incentiva e tira proveito de um novo perfil de estudante de moda, capitalizando um nicho 

http://www.belasartes.br/cursos/?curso=design-de-moda
http://www.faap.br/faculdades/artes-plasticas/moda.asp
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de mercado. O conjunto “foto e textos” responde ao que acreditamos ser o objetivo da 

instituição, a saber, apresentar uma perspectiva de trabalho mais próxima da realidade 

que os estudantes encontrarão no desenvolvimento de suas carreiras, desmistificando 

estereótipos ao mesmo tempo em que se diferencia de suas concorrentes que apelam para 

o glamour como atrativo.  

 

1.4.4 Centro Universitário Faculdades Integradas Alcântara Machado e 

Faculdades de Artes Alcântara Machado – (FIAM-FAAM) 

 

Na homepage do Centro Universitário FIAM-FAAM, constituída por uma única 

página, o que chama a atenção é a simplicidade. Assim como no site do Centro 

Universitário Belas Artes, a página conta com apenas uma foto (Figura 15), sem outros 

recursos imagéticos, como vídeos ou ilustrações, ou mesmo depoimentos de profissionais 

e/ou ex-alunos.  

Figura 15 – Imagem de abertura da homepage da FIAM-FAAM. 

 

Fonte: http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx. 

 

O texto descritivo da atividade profissional em moda (Figura 16) tem como foco 

a gestão de uma empresa de moda, apresentando possibilidades de carreira em áreas de 

pouca visibilidade, comuns a empresas de modo geral, como no controle de estoques, no 

departamento de vendas, entre outros. No que se refere à produção de desfiles, área 

comumente destacada em discursos tematizados no glamour e na visibilidade midiática, 

pouca ênfase é dada, praticamente sem diferenciação em relação às outras áreas. 

http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx
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Figura 16: Descritivo sobre a atuação do profissional de moda. 

 

Fonte: http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx. 

 

Vale informar que essa IES tem a mensalidade mais acessível entre aquelas aqui 

analisadas, hoje R$ 895,00, enquanto em algumas IES o valor ultrapassa os R$ 3.000. 

Inferimos que o descritivo das possibilidades de carreira com foco na atuação em 

departamentos e atividades menos prestigiosas indica uma estratégia de aproximação de 

um perfil de candidatos com menos recursos financeiros, e, extrapolando em vista do 

comentado a respeito das menções da FAAP às relações internacionais, com menor 

capital cultural. Com essa tática de trabalhar o aspiracional de uma carreira em moda de 

um ponto de vista mais de “produção” do que de “criação”, desenhando um futuro mais 

viável, a IES explicita os limites de seu “público-alvo”, numa demonstração clara de que 

a comunicação não apenas conecta a sociedade à realidade, mas também a constitui. De 

acordo com França (in FREIRE FILHO, 2010, p.135), 

a distância e a dificuldade de acesso ao lugar da fama, num primeiro 

momento, nos indicam que essa felicidade, se existe, não está ao 

alcance de todos – uma constatação e um sentimento controverso, que 

estimulam a projeção, mas também inibem a identificação, com forte 

risco de provocar frustações e ressentimento.  

 

A FIAM-FAAM deixa claro seu interesse em adaptar o discurso ao seu potencial 

aluno. Reforçamos que é importante lembrar que nossos discursos são constituídos de 

tantos outros, ou seja, em uma análise que prevê entender os argumentos de uma 

comunicação, não podemos nos ater somente ao texto; seu contexto e tudo o que o 

permeia deve ser considerado, entendendo com Baccega (2007, p. 21) que “a sociedade 

funciona no bojo de um número infindável de discursos que se cruzam, se esbarram, se 

anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem os novos discursos”. Em nosso caso, 

o contexto de vida dos estudantes (praticamente) obriga a IES a alterar o tom do discurso 

http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx
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vigente sobre o campo profissional da moda mais voltado para o glamour e 

reconhecimento o midiático. 

Sob o título “Referência no mercado” (Figura 17), a IES “somente” descreve as 

duas habilitações oferecidas, Coordenação em Moda e Gerencia de Produto, incorrendo 

em uma desconexão entre o que anuncia o conteúdo. Na descrição da apresentação não 

há nenhuma menção a algum indicador de validação dos cursos oferecidos como 

“referências”. Apenas é mencionado, de modo geral, o desenvolvimento de “qualidades 

valorizadas pelas empresas de moda” na formação dos alunos, sem maiores 

especificações. Pelo contrário, na habilitação Coordenação em Moda, cita-se que 

“desperta a capacidade de analisar as propostas internacionais da moda e aplicá-las ao 

mercado brasileiro”, sugerindo um foco não no processo criativo, tão destacado por outras 

IES, mas na adequação do que é criado no exterior ao mercado brasileiro.  

O subitem “Programa inovador” (também Figura 17) reforça o aspecto técnico, 

de produção, do curso, mencionando o conhecimento teórico oferecido em apoio ao 

desenvolvimento prático, entretanto ainda sem demostrar qualquer preocupação, ou 

mínimo de foco, em conteúdos relativos à criação, com vistas à formação de profissionais 

inovadores. A IES usa a chancela da concessão de quatro estrelas (Figura 18) aos seus 

cursos na área de moda pelo Guia do Estudante como forma de legitimação e argumento 

de identificação num contexto que é reconhecido pelos candidatos, o que analisamos 

como uma tentativa de posicionar-se como uma opção reconhecida no mercado.  

 

Figura 17: Subitens “Referência no mercado” e “Programa inovador”. 

 

             Fonte: http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx. 

 

 

 

 

http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx
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Figura 18: Banner referenciando as 4 estrelas concedidas pelo Guia do Estudante. 

 

Fonte: http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx. 

 

A homepage é finalizada com a afirmação de que o foco do curso são os “negócios 

relacionados a moda”, informação complementada com os comentários sobre a 

abordagem prática da atividade (Figura 19), que lista as disciplinas oferecidas como 

validação da característica prática-aplicada do curso: ateliês de costura, modelagem e uso 

de softwares da indústria da moda.  

 

Figura 19: Descritivo sobre a profissão e o foco do curso nos negócios da moda. 

 

                  Fonte: http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx. 

 

Então, ainda que a imagem de abertura da homepage da graduação em moda da 

FIAM-FAAM focalize supostos esboços de uma coleção de roupas junto aos lápis 

utilizados para a feitura do desenho, o que nos levaria a crer que a IES sustenta o discurso 

em prol do processo criativo, tal como fazem a FAAP e a Faculdade Santa Marcelina, o 

texto verbal desenvolvido logo abaixo da imagem nos conduz para uma posição contrária, 

afirmando objetivamente que o direcionamento do curso prioriza a área de negócios.  

Tal posicionamento, nos leva a interpretar que a IES produz uma fala, 

principalmente imagética, que se apropria do discurso glamorizado do estilista ao mesmo 

tempo em que adiciona a essa fala a argumentação de que a área da moda extrapola a 

atuação em design, atingindo os mais altos cargos empresariais como os que atuam em 

http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx
http://portal.fiamfaam.br/curso/134/0/moda.aspx
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“coordenação em moda” e em “gerência de produtos”. Assim, o status, conferido ao 

estilista nas faculdades como FAAP e Santa Marcelina, aqui recai sobre a figura do 

empresário, apresentado sem o glamour dos estilistas, mas como um símbolo de sucesso. 

  

1.4.5 Centro Universitário Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 

 

Na homepage do Senac, observamos chamadas para os mais variados cursos em 

Moda que a IES disponibiliza, em diferentes níveis: de graduação, de pós-graduação, de 

extensão universitária, técnicos e livres. Entre os cursos de graduação, estão listados dois: 

bacharelado em Design de Moda – Estilismo, e bacharelado em Design de Moda – 

Modelagem. Ambos se caracterizam por possuir uma estrutura de homepage em que 

observamos a descrição do curso no centro da página e um vídeo no canto superior direito.  

Assim, diferentemente das homepages analisadas até este momento, não há uma 

foto que abra ou ilustre os cursos de graduação oferecidos pelo Senac, motivo pelo qual 

não iniciamos a análise discutindo a imagem presente na página, mas refletindo sobre o 

texto verbal que ocupa seu centro e, em seguida, debatendo sobre o texto audiovisual 

contido no vídeo localizado no canto superior direito. 

Em ambas as páginas das graduações, o texto verbal está subdivido nos seguintes 

tópicos: descrição do curso, metodologia, mercado de trabalho, estrutura curricular, 

parceiros. Já os vídeos divergem na duração e na estrutura. De um lado, temos o vídeo da 

homepage do curso focado em estilismo, que possui duração de aproximadamente três 

minutos e meio e se pauta no depoimento da ex-aluna Gabriela Sakate, que explica o 

curso a partir de sua própria história de vida. De outro, temos o vídeo da homepage do 

curso focado em modelagem, que possui duração aproximada de um minuto e meio e se 

norteia pela parceria do Senac com a empresa Google, conduzindo o espectador por um 

indoor map, que nos leva para conhecer o centro universitário Senac, passando pelas salas 

de aula, os corredores, o pátio, a biblioteca, os laboratórios, a quadra etc.  

Ao centrarmos nossa análise na página da habilitação Estilismo, observamos que 

o texto verbal possui linguagem concisa e objetiva, se atendo a descrever o curso como 

uma habilitação focada na criação e no preparo do profissional para o desenvolvimento 

de coleções, estamparias e acessórios de moda. Na parte da metodologia, o destaque é 

dado para as parcerias com escolas internacionais e para a fartura de equipamentos e de 

tecnologia disponibilizados pelo Senac para o desenvolvimento do aluno, tais como 



42 
 

bustos e máquinas de costura e a biblioteca voltada exclusivamente para moda (Modateca 

e Tecidoteca).  

Ao abordar o quesito “mercado de trabalho”, a atuação em estilismo é a primeira 

a ser citada, mas vem acompanhada de outras como designer de produtos, ilustrador, 

consultor de moda, figurinista e até empresário. Por fim, temos a grade curricular do 

curso, com a listagem de todas as disciplinas e cargas horárias. Além disso, são 

apresentadas as parcerias com as empresas Singer (fabricante de máquinas de costura), 

Lectra (soluções tecnológicas em moda), French in Normady (escola de idiomas), 

Newcastle College (IES da Inglaterra) e University of Victoria (IES Canadense). 

Figura 20: Informações sobre o curso Design de Moda – Estilismo  

 

 

Fonte: 
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDat

aServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=

G&sub=1#. 

 

Constatamos, portanto, que o texto verbal é descritivo e objetivo (Figura 20), 

trazendo informações técnicas. A comunicação mais persuasiva fica centrada no vídeo da 

instituição, o que demonstra ser uma estratégia eficaz, uma vez que os recursos 

audiovisuais são apreciados pelos jovens, público-alvo das universidades. Assim, no caso 

da habilitação Estilismo, o vídeo (Figura 21) faz diversas referências ao viés glamoroso 

da moda, ao trazer o depoimento da ex-aluna Gabriela Sakate, vencedora de um concurso 

de estilismo promovido pela instituição. A fala da aluna egressa discorre sobre o sonho 

de ser estilista. Sobre as fases do concurso, cita Alexandre Herchcovitch como jurado e 

enfatiza o fato de ter apresentado sua coleção na SPFW em 2008. Gabriela afirma que 

moda sempre foi seu objetivo e que estudar no Senac a ajudou a atingi-lo, passando a 

impressão de que vencer o concurso foi quase uma consequência desse percurso.  

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
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Nesse vídeo, a IES usa o estereótipo do glamour comumente relacionado à 

moda, trazendo elementos que remetem ao sonho, como o de fazer um desfile para a 

SPFW, um dos principais eventos de moda do País. E, ao dizer dessa forma, instiga o 

desejo de consumo para o tipo de vida apresentado, sugerindo que, estudando na 

instituição, o aspirante à carreira poderá também se tornar um profissional como o modelo 

apresentado.  

Ao colocar uma aluna argumentando a favor da própria instituição, o Senac 

transmite a ideia de que a fala da ex-aluna legitima o seu próprio discurso, porém 

sabemos, pela ADF, que há aqui um esquecimento de ordem ideológica. Ao proferir esse 

discurso, a ex-aluna fala como se fosse um discurso fundador, um discurso que se origina 

em suas próprias convicções; mas, ao contrário, ela reproduz o discurso institucional. Seu 

vínculo com a instituição não possibilita distanciamento, ou seja, não é um 

pronunciamento imparcial.  

Figura 21: Imagens do vídeo na homepage do curso Design de Moda – Estilismo.

 

Fonte: 
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataSe

rver,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub

=1#. 

 

Quando centramos nossa análise na habilitação Modelagem, observamos que a 

estrutura do texto verbal, tal como na habilitação Estilismo, é bastante objetiva e concisa, 

se atendo à descrição do curso (Figura 22). O texto inicia apresentando o enfoque da 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=465&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1


44 
 

habilitação: formar profissionais que atuem no desenvolvimento de projetos a partir de 

profundo conhecimento sobre técnicas, materiais e processos de produção. Neste sentido, 

o curso de modelagem apresenta uma abordagem distinta do de estilismo, pois não alude 

ao universo do glamour, mas faz referência ao universo empresarial.   

No que tange à metodologia, o Senac afirma seu pioneirismo ao ser o primeiro 

curso de modelagem do Brasil e cita que o curso vem sendo reestruturado, o que pode 

indicar uma não aceitação do formato pelo público, que ainda opta preferencialmente pela 

habilitação mais popular, estilismo, ou ainda pelos cursos focados em business, que vêm 

ganhando a preferência dos jovens aspirantes à carreira fashion.  

Ao tratar sobre o mercado de trabalho, a IES descreve a atuação do estudante 

formado em modelagem como um profissional que atua na gerência dos processos de 

fabricação em série e bastante próximo aos empresários do ramo da moda. No tópico da 

estrutura curricular, apresenta a listagem de todas as disciplinas com suas respectivas 

cargas horárias e, por fim, mostra as mesmas parcerias que constam na habilitação 

Estilismo, citadas anteriormente.  

Figura 22: Informações sobre o curso Modelagem e o mercado de trabalho

 

Fonte: 
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataSe

rver,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub

=1. 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
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O vídeo exibido na homepage de modelagem não traz um conteúdo audiovisual 

especifico para a habilitação, mas um conteúdo generalista, que poderia ser de qualquer 

curso da universidade e que se refere fundamentalmente ao suposto caráter inovador e 

tecnológico da instituição. O vídeo apresenta o projeto Indoor Map, fruto de uma parceria 

entre o Senac e a empresa Google (Figura 23), que consiste em um tour virtual pelas 

dependências da IES.  

O vídeo evidencia a intenção do Senac em demonstrar aderência com a 

convergência tecnológica, explicitada nessa parceria com o Google, empresa globalmente 

reconhecida por sua expertise em tecnologia e inovação. A ação foi divulgada com a 

chamada “A instituição referência em educação no Brasil criou um projeto especial com 

a marca sinônimo de inovação no mundo todo”, o produto dessa parceria não vai além de 

um serviço que o Google já presta, com o mapeamento em vídeo e fotos de regiões, 

bairros, lugares com atrativos turísticos etc., e que, no caso, foi feito dentro das instalações 

do Senac. Claramente, a intenção da menção de tal parceria na comunicação de um de 

seus cursos é a aproximação das marcas Senac e Google, um argumento que, 

eventualmente, atrairia a atenção dos jovens, seus potenciais futuros-alunos.  

Figura 23: Vídeo Indoor Map 

 

    

Fonte: 
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataSe

rver,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub

=1#. 

 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=464&template=409.dwt&unit=NONE&testeira=1006&type=G&sub=1
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Outro ponto a se destacar  é o banner que conduz o leitor ao Indoor Map, no 

qual vemos a imagem da ex-aluna Marina Russo (Figura 24). No banner, a jovem aparece 

sorridente, com roupas informais, porém, ao contrário do que a descontração da imagem 

sugere, a legenda informa que a garota é uma empresária, dona de um hostel. Ressaltamos 

que o visual informal passa a impressão de liberdade, e o sorriso alude a uma carreira de 

sucesso, compondo um discurso atraente aos jovens, que buscam a possibilidade de um 

ambiente profissional com menos regras e mais autonomia. O fato de serem quase sempre 

mulheres os modelos usados demonstra o desejo de lograr identificação, uma vez que nas 

carreiras relacionadas ao universo fashion existe predominância do gênero feminino.  

Figura 24: Banner que dá acesso ao Indor Map: imagem da aluna Marina Russo – empresária 

 

Fonte: 
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataSe

rver,selectCourse2&course=464&template=409.dwt&testeira=727&unit=CAS#. 

 

Nesse contexto, ressaltamos o tratamento diferenciado dado às duas habilitações 

do curso de Design de Moda. Na comunicação sobre modelagem, o discurso, embora com 

uma mensagem menos personalizada para moda, vem da tecnologia e do 

empreendedorismo. Já em estilismo, os argumentos têm como base elementos de 

glamour, apelo ao imaginário, muito próximo do já comentado em relação às primeiras 

IES analisadas.  

 

1.4.6 Universidade Anhembi-Morumbi (UAM) 

 

A Universidade Anhembi-Morumbi oferece dois cursos na área de moda: 

Negócios da Moda e Design de Moda, apresentados em homepages separadas, de mesmo 

formato e estilo argumentativo. A descrição dos dois cursos (Figuras 25 e 27) aborda a 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse2&course=464&template=409.dwt&testeira=727&unit=CAS
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse2&course=464&template=409.dwt&testeira=727&unit=CAS
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estrutura curricular dos mesmos, e um segundo tópico trata da carreira (Figuras 26 e 28), 

apresentando um escopo de atuação dos profissionais de cada habilitação. Diferente do 

que foi comentado acerca do discurso das outras instituições, no geral o texto dos cursos 

da UAM não apela para o lado espetacular da moda e se limita a apresentar uma 

perspectiva sobre as atividades rotineiras dos profissionais de moda. Mesmo quando fala 

da carreira em Design, uma habilitação que tem como pressuposto a criatividade, faz um 

contraponto com referências à necessidade de atender ao mercado, tendendo a um 

discurso objetivando mais o cotidiano da atuação e prático e menos os eventuais aspectos 

de glamour.  

Figura 25 – Descritivo sobre o curso de Design de Moda. 

 

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#sobre. 
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Figura 26 – Descritivo sobre a carreira em Design de Moda. 

 

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#carreira. 

 

Figura 27 – Descritivo sobre o curso de Negócios da Moda. 

 

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#sobre
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Figura 28 – Descritivo sobre a carreira em Negócios da Moda. 

 

 

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#carreira. 

 

O destaque na homepage de cada habilitação é um vídeo de abertura com 

depoimentos de ex-alunos. O discurso sobre Design de Moda busca uma aproximação da 

moda como fenômeno social, afastando-se da moda-espetáculo. No vídeo intitulado “Está 

na Moda Fazer Moda” (Figura 29), Priscila Curse, egressa do curso, comenta: “A moda 

é muito além do somente vestir, ela constrói sua identidade, ela é seu cartão de visita, ela 

conta histórias”; ou, como na fala de Cacau Martins, também egressa: “No meu 

entendimento a moda é a alma das pessoas, porque você se expressa através da sua roupa 

o tempo inteiro. A gente coloca um pouco da nossa personalidade ali no dia a dia para 

contar para o mundo quem a gente é”. As relações metafóricas utilizadas (“a moda é a 

alma das pessoas”) nos apontam a compreensão da depoente sobre a atividade que 

escolheu como profissão. Referir-se à moda como sendo “a alma” nos remete a algo que 

é essencial para as pessoas, em consonância com o que é dito pela egressa Priscila, que 

fala em “construção de identidade”.  

Tanto o olhar menos midiático das alunas Priscila e Cacau quanto a necessidade 

de se considerar a moda como indústria, e não somente como espetáculo, atenuam o 

discurso de moda-espetáculo, principalmente considerando-se que essa comunicação é a 

de um curso de design, tradicionalmente relacionado aos estereótipos do campo 

http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#carreira
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profissional da moda. Depoimentos que refletem e revelam o posicionamento da IES 

naquilo que é transmitido a seus alunos, remetendo-nos ao que ensina Crane (2013, p. 21) 

quando diz que “o vestuário, sendo uma das formas mais visíveis de consumo, 

desempenha um papel da maior importância na construção social da identidade.”  

O posicionamento da IES em seus cursos no campo da moda é reforçado ainda 

no depoimento do ex-aluno Igor Dadona, que discorre sobre a importância de ser criativo, 

porém sem fazer uma relação direta com a espetacularização da atividade, mas sim 

referindo-se a necessidade de estar atento aos movimentos do mercado: “Hoje em dia unir 

o conceitual com o comercial, e mesmo assim conseguir mostrar uma história... e está ali 

também uma coisa voltada ao mercado, porque não dá para fugir”. A referência do 

depoente ao “não dá para fugir” nos leva a inferir também a existência de uma 

compreensão da moda de um ponto de vista mais lúdico, mais imaginoso, característica 

que fica mais clara no final da fala quando Igor abandona o discurso de mercado e, 

demonstrando até por sua linguagem corporal estar mais à vontade, fala de sua paixão 

pela moda, comparando a produção de uma coleção a um filho: “Eu costumo brincar que 

a coleção é como se fosse um filho, porque você acompanha desde o comecinho, fazendo 

e tal… daí você vê aquilo saindo do papel. É emocionante, eu sempre fico meio mexido 

na hora do desfile, é como se você estivesse dando vida a um sonho mesmo...”. Sem nos 

aprofundarmos neste aspecto, importante mencionar ainda que a UAM é a única das IES 

analisadas a apresentar depoimentos também do gênero masculino, ampliando assim sua 

perspectiva de identificação com os candidatos a seus cursos de moda.  

 

Figura 29: Imagens do vídeo da homepage da habilitação Design de Moda – “Está na Moda 

Fazer Moda”. 

   

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#tab1. 

 

Ao término do vídeo “Está na Moda Fazer Moda”, segue-se automaticamente 

um pot-pourri de vídeos disponibilizados diretamente por um link do Youtube (Figura 

30). É interessante destacar que este pot-pourri apresenta depoimentos, entrevistas e 

http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#tab1
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reflexões dos mais variados pontos de vista sobre a carreira fashion. Em sua variedade, 

apresentam posições tanto sobre o lado glamoroso da moda quanto visões mais realistas, 

sobre o cotidiano dos profissionais da área; até mesmo vídeos que discorrem sobre outras 

instituições podem ser vistos. A seguir, destacamos dois desses vídeos com visões 

antagônicas sobre o campo da moda:  

Figura 30 – Pot-pourri de vídeos sobre a carreira fashion. 

 

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#tab1. 

 

Sthefanie Suero, em seu vídeo: “Tudo sobre a faculdade de Moda – FASM”12 

conta que decidiu estudar moda porque não tinha afinidade com as matérias tradicionais 

do currículo escolar – “O porquê eu decidi fazer moda? Eu nunca gostei de exatas, ou 

português, enfim, matérias mais comuns, e eu sempre tive uma ligação muito forte com 

desenhos” –, dando a entender que ao fazer moda o estudante não necessitaria dominar o 

currículo tradicional de um curso universitário.  

Já Lu Ferreira, destacada blogueira do mundo fashion, apresenta o vídeo13 

“Como trabalhar com moda? Bate-papo com Luiza Bomeny”, em que a convidada, 

representante do Instituto Marangoni, escola italiana de moda, dá um panorama realista 

sobre a carreira e comenta: “Eu vejo muitas vezes administradores que me dizem ‘eu não 

aguento mais a vida que eu levo, eu estou de saco cheio, eu tenho vontade de jogar tudo 

para o alto, eu quero ser feliz, eu não aguento mais ficar dentro daquele escritório 

burocrático’, e aí ele acha que ele tem que virar estilista!”; e segue: “Moda também é 

ralação! Todo mundo acha que é glamour total! [...] é trabalho, e trabalho duro, para ser 

um bom profissional no mercado de moda, você tem que ser o melhor, trabalhar muito, 

estudar e ser exigente”. A consultora, nesse caso, tenta promover uma face mais realista 

da moda, lembrando que é uma profissão que exige dedicação e trabalho duro, como 

tantas outras.  

                                                           
12Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ly8-24IMmBc. Último acesso em: 02/11/16. 
13 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=w7MfzBZJ2Ms. Último acesso em: 30/11/16. 

http://portal.anhembi.br/cursos/design-de-moda/#tab1
https://www.youtube.com/watch?v=Ly8-24IMmBc
https://www.youtube.com/watch?v=w7MfzBZJ2Ms


52 
 

Essas duas posições antagônicas são representativas da complexidade do campo, 

que ainda é ancorado na face glamorosa, mas que dá indícios de que uma nova visão, 

menos idealizada, vem emergindo. 

No vídeo referente ao curso Negócios da Moda, destaca-se a possibilidade de 

sucesso por meio da atividade em moda (Figura 31). Os depoimentos têm em comum o 

sonho das jovens que ingressam na moda para tornarem-se mulheres independentes e 

bem-sucedidas. Carolina Cavazzoni, egressa e atualmente diretora de imagem de sua 

própria empresa, começa seu relato afirmando que na infância “era louca” por Barbie e 

que na adolescência tornou-se blogueira, mas, não sendo suficiente, abriu um negócio 

próprio. Karem Dias (egressa e gerente de produto) tem uma trajetória similar: 

customizava suas roupas no colégio e, ao decidir entrar no Ensino Superior, optou pela 

moda, tendo de convencer a família de que seu desejo era tornar-se “uma mulher de 

negócios”, e não uma estilista da SPFW. Muito decidida, Karem afirma que os resultados 

foram alcançados, pelo que é hoje aplaudida em casa. 

 As duas egressas reforçam o papel que a universidade tem na formação e 

preparação do estudante para a inserção no mercado de trabalho. Embora não tenham 

citado especificamente o nome da Anhembi-Morumbi no vídeo, o fato de ambas serem 

ex-alunas desta IES e ocuparem uma posição de sucesso na carreira fashion nos leva a 

crer que a instituição possui capacidade comprovada para impulsionar a carreira do jovem 

que sonha com um futuro promissor na área da moda. Também cabe ressaltar que mesmo 

as egressas que demostram uma visão de negócios, partem de um início de carreira.  

Obviamente, como se espera de uma mensagem do caráter do presente nas 

homepages dos cursos das IES, o discurso da homepage do curso de Negócios da Moda 

também induz o candidato a um imaginário acerca do que deseja para seu futuro. Nesse 

caso, entretanto, sai de cena a aspiração pelo glamour dos grandes criadores e entra o 

sucesso profissional como padrão referencial, tendo a determinação e a escolha da 

universidade como os promotores da realização na carreira. O testemunho de ex-alunas 

que já estão no mercado ocupando posições de responsabilidade – diretora e gerente – 

confere credibilidade às mensagens, explicitando a viabilidade da conquista, do sucesso. 

Na relação dos argumentos apresentados pelas duas egressas, é relevante o potencial de 

identificação das candidatas num contexto de movimentos pelos direitos feministas, nas 

suas mais diversas vertentes. 
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Figura 31: Imagens do vídeo da homepage da habilitação em Negócios da Moda. 

  

Fonte: http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#sobre. 

 

1.4.7 O discurso das IES: signos de glamour e sucesso como atrativos para o 

universo da moda 

 

Fica evidente que as IES usam o imaginário estereotipado sobre a moda como 

argumento em suas homepages, principalmente para as habilitações mais próximas da 

criação, como Estilismo e Design, usando como argumentos referências às celebridades 

do mundo da moda, destaques das passarelas e o reconhecimento midiático. Nas 

habilitações relacionadas ao gerenciamento dos negócios da moda, como Modelagem e 

Negócios da Moda percebemos um movimento em direção à face menos espetacularizada 

da atividade, direcionando o foco para um imaginário sobre o sucesso empresarial.  

Assim, as faculdades Santa Marcelina e FAAP, que possuem habilitação 

exclusivamente focadas em criação, são as que mais se alinham ao discurso da 

glamorização do profissional criativo, visto que o reconhecimento profissional e a 

visibilidade midiática aparecem como consequências quase diretas da formação na 

graduação. Ambas destacam a posição empresarial alcançada por ex-alunos e a menção a 

celebridades como argumento testemunhal dessa construção.   

Somado a elas, temos a estratégia de comunicação do curso de Design de Moda 

da Anhembi-Morumbi e a da habilitação em Estilismo do Senac, que também se 

aproximam desse universo glamorizado da moda. Isso porque ambas se apropriam de 

imagens que aludem à espetacularização da criação artística, do desenho e dos editoriais 

de moda. Quando a imagem é estática, quase sempre há um enquadramento focando 

papéis e lápis sobre uma mesa, deixando visíveis desenhos que seriam esboços de futuras 

coleções a brilharem nas passarelas. Quando a referência ao desenho não é direta, vemos 

a imagem dos alunos com bustos de costura ao fundo ou, ainda, fazendo composições 

com tecidos, como nos vídeos da Anhembi-Morumbi e no do Senac. No vídeo do Senac, 

por exemplo, a alusão ao São Paulo Fashion Week e a menção ao profissional (e 

http://portal.anhembi.br/cursos/negocios-da-moda/#sobre
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celebridade) Alexandre Herchcovitch são diretas, alinhando a IES à espetacularização da 

carreira fashion. Já o vídeo da Anhembi segue uma abordagem menos glamorizada e mais 

poética, mas ainda assim fazendo referência a um discurso conceitual e até erudito, no 

qual a moda aparece como “a alma das pessoas” e a coleção criada se assemelha a “um 

filho que nasce”, dando ênfase à autorrealização com o processo criativo, ainda que ele 

seja relativizado com uma preocupação comercial. 

O curso de graduação da Belas Artes, a habilitação em Modelagem do Senac e 

o curso de Negócios da Moda da Anhembi-Morumbi têm em comum o destaque sobre o 

universo empresarial. Mesmo quando dão voz aos depoimentos de ex-alunos, que contam 

sobre o curso a partir de suas histórias de vida, as frases em destaque quase sempre focam 

nos resultados obtidos pelos egressos no mercado de trabalho, diferentemente do que 

ocorre com os cursos de Design, nos quais o foco recai, predominantemente, sobre a 

realização pessoal com o processo criativo. Ressaltamos o destaque dado pelas IES para 

o perfil empreendedor do jovem profissional em moda. 

Cabe fazer um adendo sobre o caso específico do Centro Universitário Belas 

Artes, pois houve uma mudança na homepage da instituição no decorrer do 

desenvolvimento deste estudo. Na comunicação dos cursos de moda da BA, saem de cena 

as fotos de alunos trabalhando junto às máquinas de costura e que remetiam a uma 

atividade ancorada na produção para dar lugar à chamada “Manifesto – Você de Verdade” 

(Figuras 32, 33, 34), que convoca o aluno a “mudar o mundo”, “ultrapassar limites”, 

afirmando que “ser legítimo é não ter vocação para marionete”. Discurso que pode ter 

muita aderência aos anseios dos jovens e que, além de procurar atribuir novos sentidos à 

moda, também se coloca de forma mais crítica diante do processo sociopolítico do País.    

 

Figura 32 – Campanha “Manifesto – Você de Verdade”. 

 

Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwivwYOE1NDSAhXMTCYKHel8DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fww

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwYOE1NDSAhXMTCYKHel8DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dartes-visuais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwYOE1NDSAhXMTCYKHel8DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dartes-visuais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
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w.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dartes-

visuais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025. 

 

Figura 33 – Nova campanha na homepage.  

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwiA84ys1NDSAhUI7iYKHQFMAwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww

.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-

digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025. 

 

Figura 34 – Nova campanha na homepage. 

 

Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwi7m9md1NDSAhXETSYKHYNDDIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fww

w.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-

digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025. 

 

Orlandi (2009, p. 53) afirma que “o imaginário faz necessariamente parte do 

funcionamento da linguagem”, e nos apropriamos dessa referência para sintetizar aqui 

como a comunicação dos cursos de moda se alimenta de diferentes discursos, compondo 

mensagens que sugerem certos imaginários, alguns mais ligados à glamorização do 

universo da moda, outros fazendo referência ao status do universo empresarial e do 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwYOE1NDSAhXMTCYKHel8DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dartes-visuais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwYOE1NDSAhXMTCYKHel8DSEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dartes-visuais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA84ys1NDSAhUI7iYKHQFMAwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA84ys1NDSAhUI7iYKHQFMAwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA84ys1NDSAhUI7iYKHQFMAwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA84ys1NDSAhUI7iYKHQFMAwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m9md1NDSAhXETSYKHYNDDIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m9md1NDSAhXETSYKHYNDDIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m9md1NDSAhXETSYKHYNDDIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m9md1NDSAhXETSYKHYNDDIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.belasartes.br%2Fcursos%2F%3Fcurso%3Dmidias-sociais-digitais&psig=AFQjCNENUpokJ4jexu7k3wXOPaGgko9bvQ&ust=1489397430106025
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empreendedorismo. A partir do modo como as IES apresentam seus cursos de graduação, 

elas se posicionam no mundo e se dirigem a determinados públicos, que eventualmente 

vêm a se identificar com aquele curso.  

É importante ressaltar que a maioria das IES usa o recurso dos vídeos, que 

apresentam reportagens que notabilizam os cursos oferecidos, ora pela fala de ex-alunos, 

ora por parcerias com artistas ou outras empresas. Outra característica que se repete nos 

discursos das diferentes IES é a menção às celebridades ou aos ex-alunos bem-sucedidos, 

seja no âmbito empresarial ou de destaque midiático, destacados como “celebridades-

inspiracionais”, pertencentes a uma espécie de “olimpo fashion”, sugerindo ser este um 

espaço que o aluno também pode vir a ocupar naturalmente. Procurando interpretar a 

utilização de tais argumentos, recorremos a Carrascoza, que nos ensina que o propósito 

da linguagem publicitária é promover a sedução, encantar; que as empresas concorrem 

no mercado não somente com seus produtos, “mas também por meio de sua própria 

publicidade, usina geradora do universo simbólico que a posiciona de maneira mais ou 

menos próxima dos consumidores” (2012, p. 106). 

Dada a importância do trabalho para os jovens nesse momento de escolhas e 

(in)definições sobre a carreira, a estratégia do uso de pessoas narrando histórias 

motivacionais torna-se uma importante estratégia comunicativa na medida em que 

a dimensão do trabalho na vida dos sujeitos é mais ampla do que os 

agenciamentos corporativos, e, dessa forma, narrar a própria história é 

atribuir significados e reconstruir experiências, estabelecer relações de 

causas e consequências, em montagens de fatos e acontecimentos que 

mais correspondem a autoficções (CASAQUI, 2012, p. 178). 

 

Através do discurso das IES, fomos capazes de identificar uma rede de 

significados que traduz valores sociais. Esses discursos nos remetem a Baccega (2007, p. 

6), quando afirma que “as palavras têm vida. Vestem-se de significados. Mascaram-se. 

Contagiam-se com as outras palavras próximas. “Dançam conforme a música”, tocadas 

no salão de baile onde estão”. Um salão que hoje é cada vez mais constituído por aquilo 

que é exposto e celebrizado pela mídia, que alude aos holofotes e ao sucesso como 

prerrogativa de vida.  



57 
 

Figura 35: Quadro síntese com as características marcantes da homepage de cada IES. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

CURSO / HABILITAÇÃO FOTO TEXTOS VÍDEOS ARGUMENTO    PRINCIPAL
FINANCIAMENTO/BOLS

AS 
MENSALIDADE

SANTA MARCELINA -        

Moda

remete a produção 

de revistas, ao 

universo das 

passarelas 

remetem ao glamour, 

reconhecimento midiatico e 

do mercado, cargos em 

altas hierarquias, 

celebridades. 

video instituicional que remete ao lado 

criativo, a face-show, passarelas, 

estudio fotografico, além de citar um 

suposto "alto nivel de empregabildadde" 

e "profissionais renomados formadados 

na instituição". 

glamour das passarelas e 

reconhecimento midiatico
não cita 

R$ 2.358,35 

mensais. Valor 

referente ao 1º 

semestre de 2017

FAAP-Moda

ex-alunos com 

sucesso na trajetória 

profissional ou 

reconhecidos 

midiaticamente 

tradição x inovação, 

exclusividade, sucesso, 

reconhecimento midiático e 

do mercado. 

dois videos institucionais: -o primeiro, 

em destaque,  apresenta o curso e as 

amplas possiblidades no  mercado de 

trabalho, a estrutura da IES, corpo 

docente e do foco no processo criativo. 

No outro o tema central é a ampla 

estrutura da IES.

sucesso empresarial,  altos 

escalões hierarquicos. 
não cita 

Mensalidade: R$ 

3.230,00*  - valor 

para o 1º semestre 

2016

alunas em uma 

oficina de costura 

tenta estabelecer conexão 

com a moda menos 

glamourizada, mas ainda 

tem pilares em celebrização. 

matutino: 3623,75 

vespertino 2664,91         

noturno 2442,05 

fotos da campanha 

"manifesto" que 

convocam os alunos 

a "mudar o mundo"

Convocação a quebra de 

paradgmas, a "ultrapassar 

limites", "inventar o futuro", 

"ser legítimo", "mudar o 

mundo". A IES apela ao 

inconformismo do jovem. 

SENAC           Estilismo

apresenta um descritivo 

sobre as possiblidade de 

atuação do profissional 

ex-aluna apresenta o seu case pessoal 

de sucesso como vencedora de um 

concurso promovido pela faculdade e 

por meio do qual foi apresentou sua 

coleção na SPFW. 

glamour passarelas R$ 1.792,00

SENAC Modelagem 

inovação, 

empreendedorismo, porém 

o discurso é comum a 

outros cursos que não 

especifico ao de moda 

todos os cursos na area de moda e 

desing tem um video especifico para 

habilitação do curso. No caso de 

modelagem fala-se sobre inovação e 

empreendeorismo, associando a marca 

senac ao google, mas sem relacionar-lo 

ao curso em si. O banner traz uma aluna 

ex- empreendedora.Existem diversos 

outros videos relativos a eventos.

inovação e 

empreendedorismo 
R$ 1.598

ANHEMBI-MORUMBI    

Design de moda 

alunos exercitando a 

prática do curso nos 

laboratorios da IES

defende o discurso da 

moda como expressao do 

design, e mantém foco no 

mercado 

ex alunos apresentam a moda como 

fenomeno social, como expressão de 

identidade. Busca unir o mundo criativo 

ao mercado, traz elementos do glamour 

das passarelas. 

carreira focada ns 

criatividade mas com foco 

no mercado

matutino R$1716           

vespertino 

R$1287,00   

noturno R$1608 

,00

ANHEMBI-MORUMBI -

Negócios da Moda 

alunos estudando 

num laboratorio da 

IES

remete ao sucesso 

empresarial e a moda 

como industria e negócio. 

duas ex-alunas que desenvolvem uma 

narrativa que transforma o sonho da 

moda em uma carreira de sucesso na 

área de gestão da moda. Após o video 

fica disponivel um poutpourri de videos 

do youtube que trazem os mais diversos 

pontos de vista sobre a carreira. 

carreira na área de gestão 

do negocio da moda

matutino e noturno  

R$1298,00  

FIAM-FAAM -         

Coordenação de Moda 

Mesmo sendo um curso 

voltado para design, 

mostra uma orientação 

prática voltada para o 

negocio. 

FIAM-FAAM - Gerencia de 

Produto 

Foco nos negócios da 

moda, abordando a prática 

da profissão e afastando-

se do universo de glamour

não tem 

tem dois banners, 

um trata da 

possiblidade de 

bolsas e outro 

sobre financmento 

estudantil 

manhã: 895,00              

noite: 995,00

croquis que remetem 

ao campo da moda, 

porém com apelo 

meramente ilustratvo. 

moda na práticanão tem 

não tem 

BELAS ARTES - Design 

Moda (antes e depois da 

reformulação da 

homepage)

destaca que nem todo 

profisisonal quer ser 

estilista, e cita outras 

opções de carreira na area 

de gestão. 

não tem 

não tem 

tem dois banners, 

um trata da 

possiblidade de 

bolsas e outro 

sobre financmento 

estudantil, além de 

um link que amplia 

as opções. 
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CAPÍTULO 2 – CONSUMIR O QUE SE ASPIRA. 

2.1 ATRIBUIÇÕES DE SENTIDO À CARREIRA FASHION 

 

Em um estudo com o objetivo geral de compreender a atribuição de sentidos 

sobre a carreira fashion por jovens estudantes de cursos superiores no campo da moda, 

do ponto de vista de suas motivações para constituírem-se profissionais de um campo 

midiaticamente espetacularizado e glamorizado, faz-se necessário refletir sobre o 

consumo dessa carreira do ponto de vista das atribuições de sentido.  

Mas, como os sentidos são construídos? Para responder a essa pergunta, 

recorremos a Baccega que, em “Palavra e discurso. História e literatura” (2007), 

argumenta que os sujeitos, embora possuam autonomia, não são independentes (p. 14) na 

medida em que ocorre uma relação permanente entre o eu e o meio social, entre os sujeitos 

e os discursos circulantes, disso então nascendo os significados atribuídos ao que nos 

rodeia.  

A sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos 

que se cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam: dessa 

dinâmica nascem os novos discursos, os quais ajudam a alterar os 

significados dos outros e vão alterando seus próprios significados. Essa 

dinâmica tem seu momento mais importante quando a materialidade do 

discurso-texto que circula é captada pelo “receptor”. Este “lê” o 

discurso a partir do seu universo, também constituído pelo diálogo 

estabelecido entre discursos (p. 21). 

 

Baccega trabalha com o conceito de dialogismo, desenvolvido por Mikhail 

Bakhtin, segundo o qual o fundamento da linguagem é “produto da interação do locutor 

e do ouvinte” (2002, p. 113). As palavras funcionam como pontes conectando os seres 

falantes. O que não quer dizer que sua significação seja um ato arbitrário e isolado. Ela 

parte de alguém, de uma Instituição de Ensino, por exemplo, mas é recebida por um 

sujeito que a ressignifica. “O mundo interior [diz Bakhtin] e a reflexão de cada indivíduo 

têm um auditório social próprio, bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 

deduções interiores, suas motivações, apreciações, etc.” (2002, p. 112, 113). Portanto, a 

comunicação deve ser compreendida não apenas como circulação de sentidos, mas 

fundamentalmente como processo de construção de sentidos. É nessa relação das muitas 

vozes sociais com o sujeito, ou seja, na polifonia (BACCEGA, 2007, p. 22), que se 

constitui a subjetividade.  

Mas, há outra dimensão fundamental que opera na atribuição dos significados 

de nossas mais diversas práticas, que é a dimensão do consumo, aqui entendido como 

sendo muito mais do que o uso dos bens para satisfazer necessidades. Ou, como ensinam 
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Douglas e Isherwood (2013, p. 100), uma prática que está além do comércio, bens, 

materiais ou imateriais, funcionando como verdadeiros “conjuntos de marcações dentro 

de um referencial de espaço e de tempo” (idem, p. 111). Uma compreensão que nos apoia 

neste estudo preocupado com a constituição das identidades profissionais dos jovens 

estudantes de moda, na medida em que insere o fenômeno do consumo em uma dimensão 

simbólica fundamental na constituição e na comunicação da identidade.  

Usar marcas de roupas, ter a posse de um carro, frequentar um restaurante ou 

optar pela formação universitária em moda são marcadores sociais, formas de obter 

prestígio, de dizer quem somos e a que círculo pertencemos. Evidentemente, mesmo o 

sentido de prestígio e destaque é socialmente construído e disseminado coletivamente, 

com uma ênfase nos meios de comunicação que se não definem, como já defendido pelos 

apocalípticos, mas colaboram para a construção do ponto de vista da população, pois “o 

mundo passa a ter sentido a partir deles” (BACCEGA, 1998-A, p. 58).  

Mesmo assim, e apesar disso, é preciso levar em conta que também o consumo 

se reveste do princípio dialógico que Bakhtin atribuiu à linguagem. Os consumidores não 

são seres passivos, que mecanicamente adquirem bens e serviços mediante a simples 

oferta e publicidade. Martín-Barbero ensina que “nem toda forma de consumo é 

interiorização dos valores de outras classes” (2009, p. 291) e que não somos meros 

reprodutores, mas também criadores, pois quando ressignificamos e damos sentidos 

diferentes ao que está posto, nós alimentamos o círculo do dialogismo, ou seja, a 

sociedade reflete, mas também refrata os sentidos em circulação.  

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção 

de sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, 

pois passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhe dão forma 

social e nos quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação 

provenientes de diversas competências culturais (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 292). 

 

Dessa forma, os sentidos atribuídos pelos jovens à carreira fashion resultam da 

interação dos discursos circulantes a respeito desse universo, bem como da percepção que 

os mesmos possuem de como o consumo desse produto serve como um marcador social, 

de prestígio e de diferenciação. Assim, os discursos das IES são importante suporte para 

a formação da crença sobre o curso e sobre a profissão que o estudante cogita seguir, o 

que nos leva a ponderar sobre a utilização de argumentos que reforçam os estereótipos 

sobre a moda, que mostram um mundo ancorado em valores de fama, glamour e prazer, 

“ativando desejos e criando identificações com imagens e personagens”, mesmo quando 
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é impossível negar que a indústria da moda compartilha da mesma lógica que outras 

indústrias (KONOPKA, 2015, p. 11). 

Neste contexto, trazemos o pensamento de Lippmann, que debate os estereótipos 

relacionando-os com o modo como interpretamos o que nos é apresentado pela cultura e 

pela sociedade:  

dizem-nos (os estereótipos) tudo sobre o mundo antes que o vejamos. 

Imaginamos a maioria das coisas antes de experimentá-las. E, a menos 

que a educação nos tenha tornado conscientes, essas preconcepções 

governam profundamente todo o processo de percepção (LIPPMANN, 

1972, p. 156). 

 

Os estereótipos constroem memórias acerca dos fatos ou indivíduos e 

simplificam o processo cotidiano imediato da percepção sobre a realidade (TONDATO, 

KONOPKA, PATROCINIO, 2016), e somam-se a eles, no caldeirão cultural, as 

abundantes representações da moda advindas da mídia, do meio social e da experiência 

pessoal. Para os estudantes, a escolha da carreira é um momento em que informações são 

coletadas e vão sendo assimiladas e ressignificadas, com o propósito de se construir, 

formar um entendimento do processo de aprendizagem e do mercado de trabalho, com 

vistas a uma tomada de decisão sobre o futuro profissional; é aí que as IES, de forma 

geral, divulgam seus discursos institucionais como depositárias de conhecimento e 

experiências, como caminho para a vida ideal. 

 A lógica utilizada pelas IES em seus discursos converge com o pensamento de 

Lipovetsky (2015, p. 30) quando afirma que “o processo de estetização hipermoderno 

extrapola em muito as esferas da produção, tendo alcançado o consumo, as aspirações, os 

modos de vida, a relação com o corpo, o olhar para o mundo”, ou seja, há, por parte das 

IES, uma tentativa de estetizar a carreira, representando-a a partir das referências da 

moda-show e induzindo os estudantes a acreditar que sua escolha profissional será 

também guiada pelos signos de glamour, fama e prazer. Dessa forma, a escolha da carreira 

representa um consumo simbólico, pois se consome, para além da profissão, os seus 

significados, sonhos e representações, que vão sendo constituídos a partir do universo 

particular do indivíduo e que formarão parte da identidade profissional do estudante. 

Ainda no que tange à questão da identidade, cabe ressaltar que este é um período 

de muitas dúvidas e (in)decisões e que a “identidade não deve ser tratada rigidamente, 

que os significados não são fixos ou completos e que sempre existem deslizamentos” 

(KONOPKA, 2015, p. 7). E principalmente em se tratando de jovens, que ainda têm pela 
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frente a oportunidade de vivências e experiências diversas, sujeitos a transformações, em 

especial numa era caracterizada pela fluidez da identidade, como nos ensina Hall: 

têm a ver não tanto com as questões “quem somos nós” ou “de onde 

nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos 

tornar”, “como nós temos sido representados” e “como nossa 

representação afeta a forma  como nós podemos representar a nós 

próprios” (HALL, 2000, p. 109). 

Como título deste capítulo, adotamos “Consumir ao que se aspira”, 

intencionando remeter à construção de um ideário de vida que passa necessariamente 

pelos discursos que circulam ao redor do sujeito. E grande parte desse ideário está 

norteado pela ideia de felicidade. Em “Ser feliz hoje”, João Freire Filho (2010) argumenta 

sobre como na sociedade contemporânea ser feliz transformou-se em um imperativo, um 

projeto de vida, repleto de prescrições, receitas, especialistas e consultores, que indicam 

os caminhos, comportamentos e procedimentos para se atingir a felicidade.  

Após analisar textos da psicologia positivista, que pretende servir de guia para 

os que almejam a felicidade, Freire Filho (2010, p. 75) resume assim os postulados 

encontrados: “não desperdice energias arrumando desculpas e criando problemas; invista 

suas forças no planejamento de estratégias para o próprio desenvolvimento”. Ou seja, a 

felicidade não seria, desse ponto de vista e como se pensa no senso comum, algo a ser 

encontrado, mas “uma construção sustentada”, um eterno work in progress.  

Transportando isso para a escolha do mundo fashion como espaço da profissão 

a seguir, o mesmo é visto como uma espécie de sonho prometeico, capaz de conduzir à 

felicidade. Deseja-se a felicidade, e ela está ao alcance daqueles que se esforçam, que se 

dedicam, que ingressam numa faculdade de moda, pois ele abre as portas para esse 

universo. Consome-se o curso de moda, pois se deseja ser feliz.  

Temos, assim, que é na interface comunicação-consumo que se constroem os 

sentidos que despertam aspirações nos jovens entrantes no mundo universitário. A 

comunicação faz os sentidos circularem (conforme Capítulo 1), e o consumo é uma forma 

de apropriação desses sentidos. No panorama contemporâneo da comunicação e do 

consumo, consumir é uma maneira – extremante relevante e eficiente – de se comunicar, 

de se constituir identitariamente, de mostrar seu lugar de fala.  

Esclarecedora é a reflexão de Slater (2002) entre a cultura “do” consumo e a 

“de” consumo. De acordo com o autor, a cultura do consumo estaria atrelada às escolhas 

que o sujeito faz na esfera do consumo e que estariam sujeitas à lógica de valor dos bens, 
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por onde se questiona sobre esse suposto poder de escolha do sujeito, que na verdade 

estaria atrelado a interesses econômicos de grandes grupos. Do outro ponto de vista, na 

cultura de consumo essas escolhas estariam submetidas a uma rede de significados, que 

contemplariam as práticas e valores culturais, arranjos sociais, subjetividades e 

identidades em que se consideram “os valores dominantes de uma sociedade com valores 

que não só são organizados pelas práticas de consumo, mas também, de certo modo, 

derivado delas” (SLATER, 2002, p. 32). Não se pode compreender a sociedade 

contemporânea sem a presença de uma “cultura de consumo”, cujas práticas sustentam 

diferentes dimensões culturais, são suportes comunicacionais que informam e conformam 

estilos de vida e identidades, e na qual, ao usar essa expressão “cultura de consumo”, 

enfatizamos que “o mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais 

para a compreensão da sociedade contemporânea” (FEATHERSTONE, 1995, p. 121).  

Nesse mesmo contexto, a comunicação adentra ao sistema de consumo, não 

apenas como mero suporte publicitário, mas como estruturador de práticas e lógicas na 

medida em que “a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, 

nas relações de caráter político, etc.” (BAKHTIN, 2006, p. 40). Graças a essa qualidade 

da palavra, que aqui tomamos como equivalente à própria comunicação, a cultura de 

consumo é disseminada para outras esferas da vida: educação, saúde, trabalho.  

A título de exemplo, recorremos a Casaqui (2012, p. 173) quando se refere ao 

mundo do trabalho representado midiaticamente, demonstrando que a retórica utilizada é 

da esfera do consumo, já que é a “comunicação que produz significações relativas ao 

mundo do trabalho e o aproximam do consumo, compreendido em suas bases materiais, 

imateriais (simbólicas) e midiáticas”. Portanto, pensamos primeiramente numa 

comunicação-consumo numa interface em que ambas estão conectadas de maneira 

irreversível. A comunicação, principalmente a midiática, e o consumo, simbólico ou 

material, imbricam-se, e seus sentidos e imaginários são compartilhados coletivamente. 

Essa relação é esclarecida na relação que fazem Rocha e Hoff (2013, p. 128) sobre o tema, 

dizendo que “consumir, hoje, é consumir cultura midiaticamente mediada, digitalmente 

interligada, imaginariamente compartilhada, imageticamente realizada”, algo que fica 

mais evidente quando analisamos filmes que exaltam as construções identitárias por meio 

do consumo, e, particularmente, do consumo de moda.  
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Discorrendo sobre a predominância da cultura veiculada pela mídia, Kellner 

(2001) cita “Uma linda mulher”14, uma comédia romântica americana de 1990, 

protagonizada pelos atores Richard Gere e Julia Roberts. A história gira em torno da 

aproximação entre uma prostituta (Julia Roberts, como Vivian) e um milionário (Richard 

Gere, com Edward) que se apaixonam, e, à medida que o homem possibilita a ela o acesso 

a bens de consumo de luxo, roupas e acessórios caríssimos, as atitudes e comportamentos 

da personagem vão se alterando, até que uma nova identidade surge, revelando uma 

mulher que, então transformada, tem “direito” e “predicados” para relacionar-se com 

aquele homem.  

Da mesma forma, em “O Diabo veste Prada” (2006)15, a personagem principal, 

Andrea Sachs (Anne Hathaway), assistente de uma poderosa editora de moda, Miranda 

Priestly (Meryl Streep), é pressionada a mudar seu estilo de se vestir para ser aceita no 

ambiente de trabalho, parte do mundo fashion, importando mais até do que sua 

competência como profissional. Em função da pressão, ela deixa no passado a moça 

pouco vaidosa e despreocupada com a aparência, assimilando os signos da moda até 

transformar-se em uma fashionista (KONOPKA, 2015). O filme é uma adaptação do livro 

escrito por Lauren Weisbeger, uma ficção inspirada na experiência de vida da autora, que 

trabalhou como assistente de Anna Wintour, editora-chefe da edição americana da revista 

“Vogue”. 

Uma ficção que ilustra motivações “reais” em relação ao consumo de moda que 

vão além da necessidade de possuir um determinado bem. O desejo por “estar na moda” 

está intimamente relacionado àquilo que um determinado bem possa representar, sua 

conexão com o pertencimento, a partir do que o desejo de pertencer se traduz no desejo 

de ter, como no caso da personagem Andy. 

Giddens (2002) defende que é impossível dissociar a constituição das sociedades 

modernas, em sua complexidade atual, sem levar em conta as consequências dos 

contextos sociais em que o indivíduo está inserido. O autor ressalta ainda como as grandes 

transformações e mobilidades da modernidade alteram de forma radical o cotidiano onde 

“os indivíduos são obrigados a escolher, construir, manter, interpretar, negociar, exibir 

                                                           
14 Título original em inglês, Pretty Woman.  
15 A obra cinematográfica “O Diabo veste Prada” foi dirigida por David Frankel (2006) e é uma adaptação 

do best seller de mesmo nome, escrito por Lauren Weisbeger. Na trama, Andrea Sacks é uma jornalista 

recém-formada que persegue o sonho de trabalhar em algum renomado jornal em Nova York mas e é 

contratada para uma importante revista de moda, a “Runway”. A personagem não tem identificação com o 

universo fashion e sofre com o desajuste, situação que vai se alterando com o desenrolar da trama, quando 

ela muda seu visual com o objetivo de se adequar aos padrões da empresa. 
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quem eles devem ser ou parecer, usando uma variedade fantástica de recursos materiais 

e simbólicos” (SLATER, 2002, p. 87). Dessa forma, “não temos outra escolha a não ser 

escolher”, e num caminho em que as identidades não dependem mais exclusivamente dos 

pilares tradicionais, como a tradição, a religião, a posição social, mas sim das escolhas 

dos sujeitos que determinam o projeto do eu e os estilos de vida (GIDDENS, apud 

SLATER, 2002, p. 87). Por meio do consumo se constroem identidades, e por meio da 

comunicação os sentidos do consumo circulam.  

Veloso (2010, p. 208) defende que “especificamente no trabalho, a identidade 

social ganha uma dimensão importante, porque esta atividade constitui, para alguns 

autores, um dos principais elementos que norteiam a vida social do indivíduo”. Assim, a 

escolha de trabalhar com moda diz muito sobre a identidade profissional do sujeito, pois 

o posiciona pela forma como ele almeja ser reconhecido, já que, ao ser um profissional 

deste meio, lhe seria conferido o status referente a este universo, trazendo um significado 

social deste pertencimento.  

 

2.2 IDENTIDADE PROFISSIONAL E O CONSUMO DA CARREIRA 

 

A Revolução Industrial e o sistema de produção fordista promoveram uma série 

de transformações sociais, que atravessam todas as atividades humanas. Do ponto de vista 

espacial, as cidades sofreram intervenções para criar grandes bulevares, passagens, 

galerias e grandes magazines, tudo para se ajustar às novas formas de produzir e às novas 

práticas de consumo (HOBSBAWM, 2007; BERMAN, 2008). Paris, que Benjamin 

(1985) chamou de “Capital do século XIX”, tem suas antigas ruas estreitas e bairros 

pobres substituídos por grandes avenidas e equipamentos públicos para refletir um novo 

estilo de vida. Materiais como ferro, aço, vidro são largamente usados na construção dessa 

nova paisagem, verdadeiros “espaços fantasmáticos da cidade de Paris, cuja infraestrutura 

é baseada na mercadoria” (MATOS, 2010, p. 195).  Uma referência simbólica desse novo 

tempo são as Exposições Universais. Elas conectam a um só tempo o trabalho e sua 

produção, a mercadoria com o consumo, relações captadas com precisão por Benjamin: 

as exposições universais foram precedidas por exposições nacionais da 

indústria [... que surgem para] divertir as classes trabalhadoras, 

tornando-se uma festa de emancipação para elas. Aí o operariado tem o 

primado enquanto freguesia (1985, p. 35).  
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É nesse cenário que surge a loja de departamentos, um marco e uma revolução 

para o comércio da época, constituindo-se o gene do varejo como o conhecemos na 

atualidade. Boucicault foi o pioneiro ao inaugurar, em 1852, em Paris, a Le Bon Marché, 

trazendo duas das principais mudanças, que, segundo Sennet (1998), foram: preços fixos 

e claramente marcados e diminuição da margem de lucro – essa a grande e, acreditamos, 

polêmica, revolução comercial. Contrariamente ao que era praticado até então como 

princípio de lucratividade, o preço mais baixo fez com que mais pessoas tivessem acesso 

aos produtos, aumentando, portanto, as vendas. Além disso, as lojas agora eram abertas a 

quem quisesse entrar, mesmo sem a intenção de comprar, outra prática inovadora, o que 

também contribuiu para o aumento das vendas.  

Pese a importância dos fatos acima; foi preciso ir além para que o modelo de loja 

mais acessível, por assim dizer, tivesse sucesso, pois muitos dos produtos em exposição 

não tinham uma utilidade “explícita” ou eram novidades vindas de outros países, com 

sentidos consolidados em outras culturas, geralmente orientais, e que tiveram que ser 

“apresentadas” ao Ocidente. Para “estimular as pessoas a comprar mercadorias tão 

indefinidas”, os varejistas Boucicault e Palmer criaram “uma espécie de espetáculo do 

lado de fora da loja”, procurando “dotar as mercadorias, por associação, de um interesse 

que a mercadoria poderia intrinsicamente não ter”16 (SENNET, 1998, p. 182). 

Vitrinas envidraçadas eram inseridas nos andares térreos das lojas, e o 

arranjo dos artigos dentro delas era feito com base no que havia de mais 

inusitado na loja, e não no que havia de mais comum. As próprias 

decorações das vitrinas tornaram-se cada vez mais fantásticas e 

elaboradas (idem, p. 183). 

 

Desse cenário do final do século XIX para as práticas atuais, o que muda é a 

sofisticação das técnicas e materiais utilizados, aprimorando-se o que Marx denominou 

de fetichismo da mercadoria. Conceituação apropriada pelas técnicas mercadológicas 

resultando no que hoje é denominado visual merchandising, que explicamos a partir de 

Baccega (2008, p. 3), quando diz que “as imagens parecem ocupar o lugar do concreto. 

Através delas, os objetos, mágicos e atraentes, oferecem-se para ser adquiridos”. Uma 

importante estratégia de atração de consumidores por meio do emprego de uma série de 

                                                           
16 Tais transformações foram ficcionalizadas por Émile Zola, no romance “O paraíso das damas”, que tem 

a (enorme) loja de departamentos de Octave Mouret e a tradição decadente da lojinha familiar como cenário. 

Zola descreve a Paris de meados do século XIX, época da grande reurbanização pelo Barão Haussmann, e 

do início do emprego de novas técnicas e materiais de construção. O ferro aparente da torre Eiffel é o 

mesmo que seria usado no interior das lojas de departamentos. Da produção televisiva, citamos Mr. 

Selfridge, série britânica que narra a vida do empresário Harry Gordon Selfridge e a criação e evolução dos 

grandes armazéns Selfridges em Londres, no início do século XX.  
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técnicas de exposição dos produtos que envolvem arquitetura, decoração, design, cores; 

todo um layout criando cenários capazes de apreender o olhar e conquistar o interesse do 

consumidor, induzindo-o à compra. 

Olhando para uma linha do tempo, podemos interpretar essas transformações na 

maneira de comercialização de bens tangíveis como um processo que a cada etapa exige 

inovações e criatividade para que se cumpra um caminho a ser trilhado pela sociedade em 

busca de seu desenvolvimento dentro do sistema dado. Se fizermos um paralelo dessas 

transformações econômico-sociais com o percurso do profissional de moda, veremos que 

também a moda percorreu um caminho correlato e que traduz seu tempo.   

Hobsbawm e Benjamin descrevem e refletem sobre o quanto o ambiente físico 

das cidades se alterou privilegiando a exposição das mercadorias, conferindo-lhes um 

sentido que vai além do utilitarismo, adentrando a dimensão simbólica. Da mesma forma, 

a moda também se reconfigurou, deixando de ser privilégio de poucos e sendo 

massificada. Seu percurso é de grandes transformações: partimos de uma moda sob 

medida, com que as revistas de moldes marcaram época; surgiram as grandes lojas de 

departamentos, que posteriormente cederam às lojas especializadas a preferência da 

clientela; houve uma relevante expansão dos shopping centers; e recentemente o 

fenômeno das redes de moda-rápida; tudo isso sem contar a revolução que a venda online 

representa no segmento de varejo atualmente.  

No final do século XIX e início do século XX, os meios de comunicação de 

massas se multiplicaram, produzindo um novo regime de visibilidade: a lógica do 

espetáculo. Segundo Debord (2003, p. 13), “toda a vida das sociedades nas quais reinam 

as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de 

espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”. O trabalho 

adquire também um caráter espetacular, torna-se um lugar de representação do próprio 

sujeito. Trabalhar já não é apenas atividade para prover necessidades, possui também uma 

dimensão simbólica. Paulatinamente, o mundo do trabalho vai se moldando a esses novos 

contextos. 

Um olhar em retrospectiva para o consumo de moda nos leva a perceber que os 

diversos discursos sobre esse universo formam um merchandising social, discursivo e 

imagético, e que as transformações no mundo do trabalho ocorrem ao lado de outras 

consequências da modernidade, “uma vez que o trabalho é entendido como constituidor 

de identidade social, principalmente sob a égide da Era Moderna” (VELOSO, 2010, p. 

211). Uma dessas transformações, e que se interconecta às atividades laborais, é a 
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individuação. Dentre os vários autores que refletem sobre esse tema, destacamos 

Zygmunt Bauman, que, em “Modernidade Líquida”, afirma que “a apresentação dos 

membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade moderna [...] uma 

apresentação que é uma atividade reencenada diariamente” (2001, p. 40). Segundo o 

autor, a era moderna é caracterizada pela ideia central da existência do indivíduo e do 

individualismo, substituindo um estilo de vida mais ligado à comunidade nas fases 

precedentes, consistindo “as atividades dos indivíduos na reformulação e renegociação 

diárias da rede de entrelaçamentos chamada ‘sociedade’” (BAUMAN, idem). 

Na mesma linha de raciocínio, Anthony Giddens escreve que as sociedades 

tradicionais foram caracterizadas por laços comunitários e familiares, estáveis e longevos, 

o que conferia aos seus membros uma sensação de segurança e estabilidade. Mas,    

a modernidade, pode-se dizer, rompe o referencial protetor da pequena 

comunidade e da tradição, substituindo-se por organizações muito 

maiores e impessoais. O indivíduo se sente privado e só num mundo em 

que lhe falta o apoio psicológico e o sentido de segurança oferecido em 

ambientes mais tradicionais (GIDDENS, 2002, p. 38). 

 

A lógica individualista adentra ao mundo do trabalho. O sujeito passa a ser 

responsável por si mesmo e por sua carreira. Ehrenberg (2010) assinala que o trabalhador 

contemporâneo “deve realizar a façanha de tornar-se alguém pela sua própria 

singularização” (idem, p. 170), acrescentando que “deve viver sua vida e ter sucesso nela, 

já que não há um mais além político ou religioso” (p. 174). Segundo o autor, a atividade 

profissional adquire um ethos competitivo, muito semelhante ao das práticas esportivas. 

A performance passa a ser medida, controlada, perseguida, não mais apenas por uma 

cadeia hierárquica, mas pelo próprio trabalhador. Sennett, também nessa linha, afirma 

que “o fracasso é o grande tabu moderno” (2012, p. 135).  

O sujeito é, portanto, responsável por empreender-se a si mesmo, construir sua 

carreira, obter sucesso, “performar”, exigências que são fundamentais, já que, “de agora 

em diante, é por meio do sucesso que construiremos o laço social. A sociedade de 

concorrência abre ao infinito o campo do sucesso e estende potencialmente sua 

credibilidade a todos os seus membros” (EHRENBERG, 2010, p. 177). Sob esse prisma, 

questionamos esse discurso de sucesso e performance, adotado por algumas IES e 

direcionado para esses jovens que, tendo entre 18 e 19 anos, 17 se levarmos em conta as 

expectativas já no Ensino Médio e preparativos para o vestibular, em seus períodos 

iniciais na graduação, em sua maioria ainda não são sequer capazes do exercício da 
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autonomia pessoal, mas que com tão pouca idade são convocados a serem 

empreendedores da própria vida. 

Trabalhar com moda se insere nessa lógica. Empreendimento de si e obtenção 

de sucesso são prescrições não apenas do mundo do trabalho, como também determinadas 

pelas representações próprias do campo que trazem a fama e o sucesso como se fossem 

inerentes à profissão. A esse respeito, Moscovici (2007, p. 35, 36) argumenta que a 

representações sociais possuem duas funções: primeiro, elas convencionam pessoas, 

acontecimentos, objetos, transformando-os numa espécie de modelo para os sujeitos; 

segundo, elas possuem o condão de prescreverem comportamentos, de forma que eles se 

tornam irresistíveis.  

Em outras palavras, as mensagens que circulam sobre a carreira fashion 

comunicam modelos ao mesmo tempo em que prescrevem comportamentos. Poucos 

campos de atividade têm suas representações em circulação como a atividade da moda. 

Revistas especializadas, cursos de graduação e escolas livres de moda, programas de TV, 

como reality shows, além dos eventos característicos do campo – desfiles, fashion weeks 

etc. – promovem uma superexposição dos profissionais da área, de forma a dar 

visibilidade publicitária às suas performances criativas. Tornam-se ícones, representantes 

de uma atividade laboral que passa ser desejada. Na visão de Bourdieu, os nomes 

tradicionais da moda, que ele chama de “dominantes”, são na verdade desafios para os 

pretendentes, aqueles que adentram esse mercado. “Os recém-chegados buscam romper 

com certas convenções em vigor, mas dentro dos limites da conveniência e sem colocar 

em questão a regra do jogo e o próprio jogo” (BOURDIEU, 2008, p. 121). 

O trabalho é um elemento importante para o sujeito social, uma vez que é um 

espaço referencial para o indivíduo, principalmente porque existe uma conexão entre o 

eu-trabalhador e o eu-consumidor. Nesse cenário, o jovem é um consumidor dos 

significados da profissão e “sujeito de um corpo social com demandas das mais diversas 

e é o receptor/consumidor da cultura para a qual trabalha” (CASAQUI, 2011, p. xi).  Ao 

escolher a carreira fashion, como via de regra, a elege já possuindo algum tipo de 

afinidade devido à sua experiência e também pelos sentidos que atribui aos significados 

daquele universo simbólico, de maneira que “o indivíduo tende cada vez mais a se auto-

referenciar, a procurar em si o que antes procurava no sistema social de sentidos e de 

valores no qual a existência se inscrevia. A procura de sentidos é fortemente 

individualizada” (Le BRETON, 2007, p. 88). 
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A partir da percepção favorável de sua experiência como consumidor de moda, 

que se soma ao imaginário social sobre a carreira, cria-se uma cultura de fantasia sobre a 

profissão, onde “a exploração das imagens do trabalho serve à interseção com as 

promessas do consumo; a produção da ‘felicidade’” (CASAQUI, 2012, p. 174), por onde 

podemos afirmar que também o trabalho com moda está sujeito às lógicas do consumo 

contemporâneo. 

Nesse sentido, Birman (2006) discute a obtenção do prazer e a evitação do 

desprazer com o objetivo de o indivíduo manter-se num estado supremo de estar feliz, o 

que, acreditamos, possa ser um dos valores que os estudantes buscam em suas futuras 

carreiras no mundo da moda, uma vez que “ser feliz” parece ser um dos atrativos da 

carreira, isso concretizado na possiblidade de um cotidiano criativo e com mais liberdade 

que em outras profissões tradicionais. Campbell (2000, apud BARBOSA, 2004) defende 

que o hedonismo moderno evoca o poder da imaginação, proporcionando experiências 

agradáveis e sem restrições, já que não dependeriam de nenhum fato externo. Assim 

como, na mente dos estudantes, as emoções se transformam em emoções agradáveis ao 

visualizarem uma carreira em moda sonhada como uma maneira de fugir de uma rotina 

maçante de trabalho. Lipovetsky defende que  

a cultura hedonista estimula cada um a tornar-se mais senhor e 

possuidor de sua própria vida, a autodeterminar-se em suas relações 

com os outros, a viver mais por si próprio […]. À medida que o efêmero 

invade o cotidiano, as novidades são cada vez mais rápidas e cada vez 

mais bem aceitas; seu apogeu, a economia-moda engendrou um agente 

social à sua imagem: o próprio indivíduo-moda, sem apego profundo, 

móvel, de personalidade e de gostos flutuantes (2009, p. 205). 

 

Com essas inquietações, nosso questionamento é sobre a atribuição de sentidos 

pelos estudantes à carreira fashion e sobre a constituição de suas identidades profissionais 

tendo em conta este contexto social de midiatização e transformações sociais. Assim, não 

é apenas o glamour e a celebrização da atividade que a tornam atraente. É também a 

possibilidade da fantasia, de realizar um sonho, a crença de que é possível e desejável ir 

além, destacar-se, diferenciar-se por meio da criatividade ou do sucesso num ambiente 

agradável e diferenciado das profissões ditas tradicionais. Por tudo isso, ser um 

profissional de moda é também algo a ser consumido. Mais do que outras atividades, a 

carreira de moda insere-se numa dimensão de trabalho-não-obrigação, num espaço para 

cada um representar sua própria encenação.  
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Cada ator só pode hoje em dia responder de maneira pessoal à questão 

da significação e do valor da existência. As respostas são mais pessoais, 

solicitam os recursos criativos do indivíduo. Daí a desilusão ressentida 

pelos atores quando confrontados às questões cujas respostas não estão 

presentes. A amplitude alargada das escolhas se paga paradoxalmente 

numa incerteza sem precedentes (LE BRETON, 2007, p. 88). 

 

Mediante o cenário exposto, questionamos a relação entre viver na sociedade de 

consumo, midiatizada e espetacularizada e que oferece amplo material para alimentação 

do imaginário, e a escolha de uma carreira no mundo fashion, em que o “indivíduo-sujeito 

dialoga com a sociedade de seu tempo por meio do caráter simbólico do consumo, 

informando os interlocutores a respeito de seus hábitos, sua identidade, posicionando-se 

no mundo” (TONDATO, 2014, p. 199).  

 

2.3 BUSCANDO SUJEITOS, COLETANDO DIZERES E INTERPRETANDO 

SENTIDOS 
 

As reflexões realizadas no capítulo anterior nos permitiram observar as 

representações midiáticas da moda pelas IES em diálogo com a sociedade 

contemporânea, marcada pelo consumo e pelo hedonismo. Neste capítulo, debatemos 

sobre a atribuição de sentido a respeito da carreira fashion pelos jovens, explicitando as 

principais etapas percorridas na construção da pesquisa empírica, bem como a explicação 

sobre como realizamos a análise do material coletado.  

Com o compromisso e a consciência de que a ciência busca a compreensão da 

realidade, descrevendo o objeto de estudo com retidão e preocupação com os melhores 

métodos como garantidores da lisura na pesquisa, nos atentamos às palavras de Morin, 

que traz a necessária reflexão sobre o papel do observador e sua visão sobre o objeto de 

estudo:  

assim, vemos que o próprio progresso do conhecimento científico exige 

que o observador se inclua em sua observação, o que concebe em sua 

concepção; em suma, que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica 

e auto-reflexiva em seu conhecimento dos objetos (MORIN, 2005, p. 

30). 

 

Tendo em mente que “o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da 

realidade. O conhecimento é sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução” 

(MORIN, 2002, p. 32), e mesmo este estudo sendo estruturado sobre uma base 
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bibliográfica e pesquisa de campo, é importante destacar minha experiência não apenas 

como investigadora, mas também como sujeito inserido no universo dos pesquisados, 

uma vez que atuo profissionalmente na indústria da moda há 24 anos e possuo vivências 

como discente e docente na área.  

Por um lado, minha trajetória na moda me ajudou a entender o universo dos 

pesquisados, já que estou familiarizada com grande parte dos referenciais que constituem 

esse universo. Por outro, me colocou o desafio de questionar minhas próprias convicções 

sobre ele, bem como colocá-las sob um novo prisma, o científico. Ao me aproximar dos 

pesquisados, por meio da realização de grupos focais, pude confrontar minhas 

perspectivas às deles e, a partir dos distanciamentos e das aproximações identificadas, foi 

possível trabalhar interpretativamente, avançando em direção às análises. 

De acordo com Simone Tuzzo:  

toda pesquisa carrega em si o olhar do pesquisador porque ninguém 

pesquisa o que, pelo menos já em parte, já não conhece. Se assim fosse, 

não estaria apto sequer a formular as questões sobre as quais deseja 

conhecer as respostas. Assim, pesquisar é também aprender em um 

processo que avança (TUZZO, 2016, p. 133).  

 

Dessa forma, buscamos ampliar a compreensão sobre o instigante universo da 

moda, enfrentando a sua dinâmica complexa e associando ao estudo feito a interpretação 

do que foi discutido nos grupos focais, vivências e percepções próprias da investigadora 

e uma curiosidade genuína acerca das transformações que acontecem no dia a dia da 

moda, não só da parte que está sob as luzes do glamour, mas principalmente naquilo que 

impulsiona este campo, desde a formações dos profissionais que neles atuam. Partindo 

do conhecido sobre o universo da moda, buscamos avançar em direção ao ainda 

desconhecido, mas relevante e, por isso, intrigante – no caso, as perspectivas e motivações 

do estudante de moda a respeito da carreira fashion. Conforme exposto nos Capítulo 1 e 

início do 2, vivemos um cenário em que a importância econômica e midiática da moda é 

cada vez mais representativa, então, nos perguntamos sobre a maneira como ocorre o 

consumo dessa carreira, detalhando como se expressam os imaginários profissionais do 

estudante de moda e de que maneira as narrativas midiáticas (especialmente as elaboradas 

pelas Instituições de Ensino) se relacionam a esses imaginários.  

Tais questões nos levaram a desenhar uma investigação de campo de cunho 

qualitativo, que pudesse contribuir para uma compreensão mais aprofundada e detalhada 

dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar 

de verificações quantitativas, que privilegiariam um olhar fixo em características ou 
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comportamentos predeterminados. Nesse sentido, cabe detalharmos as principais 

diferenças entre as abordagens qualitativa e as quantitativa: 1) a quantitativa busca a 

generalização dos resultados, em uma visão dedutiva, útil quando queremos “verificar” 

as características de um fenômeno, podendo fazer um estudo de causalidade, a partir dos 

princípios da estatística; 2) a outra abordagem, dita qualitativa, parte do específico, em 

uma visão indutiva, que busca o aprofundamento, o conhecimento das diversas variáveis 

de influência no fenômeno, mais preocupado com a geração de ideias do que com a 

generalização dos resultados. Pelas características dos fenômenos da comunicação, sua 

dinamicidade e complexidade, cada vez mais essa última abordagem é utilizada, a não ser 

nos estudos em que há a necessidade de previsão de comportamento ou confirmação de 

hipóteses. Segundo Tuzzo (2016, p. 144), “enquanto a pesquisa quantitativa se preocupa 

com a mensuração de intensidade, frequência ou quantidade, a qualitativa se preocupa 

com a interpretação, ressaltando o processo e seu significado”. 

Tradicionalmente, a pesquisa qualitativa já foi considerada apenas um estágio 

exploratório do processo de pesquisa, com a finalidade de explorar distinções qualitativas, 

a fim de se desenvolver mensurações ou para que se tivesse certa sensibilidade com o 

campo de pesquisa (BAUER e GASKELL, 2000). Entretanto, formulações mais recentes 

têm considerado abordagens menos estruturadas igualmente importantes, como uma 

estratégia de pesquisa independente, sem qualquer conexão funcional com o 

levantamento ou com outra pesquisa quantitativa. O propósito do estudo qualitativo não 

é de apenas registrar mudanças na aparência ou na essência do fenômeno estudado, mas 

revelar a natureza dinâmica da relação entre a aparência e a essência desse fenômeno.  

Longe de estabelecer uma oposição entre as metodologias quantitativa e 

qualitativa, nosso intuito é apresentar as diferenças entre elas para que seja possível usá-

las de modo adequado, ou seja, segundo o propósito da investigação. 

Diferentes tipos de informação sobre o homem e a sociedade são 

coletados em maior profundidade e de forma mais econômica de 

maneiras diferentes, e é o problema sob investigação que dita o método 

de investigação; a contribuição que os cientistas sociais podem 

acrescentar à compreensão da sociedade é um produto da forma como 

ele define seu problema, das questões que ele coloca sobre os dados e 

da adequação dos mesmos às perguntas colocadas e à geração de novas 

questões (HAGUETTE, 1999, p. 101). 

 

Neste estudo, a questão de fundo é entender a atribuição de sentido à formação 

superior no campo da moda pelo jovem imerso em uma sociedade midiatizada que 

idealiza o mundo da moda cercado de glamour, celebridades e intensa exposição 
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midiática, o que, acreditamos contribua para o desejo de transformar esse imaginário 

idealizado em um projeto de vida profissional. Sendo assim, a abordagem qualitativa é a 

mais adequada na medida em que nos permite verificar o movimento dessa relação, 

buscando elementos que nos permitam explorar esse fenômeno, na sua complexidade, 

tornando visíveis as diversas variáveis que compõem o processo de significação 

engendrado no campo da comunicação e das práticas do consumo.  

Tendo em mente que chegar a conclusões válidas e confiáveis procede da 

adequação da coleta de dados oriundos de objetivos bem especificados, adequados às 

necessidades de resposta ao problema colocado, e de procedimentos criteriosos e 

sistemáticos, definimos que o objeto empírico a ser trabalhado nesta pesquisa são as 

narrativas dos estudantes sobre a carreira fashion, já que temos como objetivo 

compreender a atribuição de sentidos sobre a mesma do ponto de vista do discurso 

institucional das IES e sua relação com a constituição das identidades profissionais dos 

estudantes. 

Para alcançar essa meta, definimos a coleta de dados a partir da realização de 

grupos focais com estudantes de moda, durante os quais esses jovens compartilharam 

conosco e debateram com os demais membros do grupo suas impressões acerca do tema 

da pesquisa, a carreira fashion. Tal método se mostrou adequado pois nos permitiu 

focalizar os temas de discussão interessantes à pesquisa ao mesmo tempo em que 

concedeu suficiente liberdade para que os entrevistados pudessem narrar suas histórias de 

vida no âmbito das escolhas feitas em relação à sua formação educacional/profissional17.  

O grupo focal foi, portanto, nossa porta de entrada para mapear, montar 

esquemas interpretativos e compreender as narrativas dos participantes, identificando 

suas crenças, valores, motivações e comportamentos nos contextos sociais da escolha de 

uma carreira em moda. Além disso, ter optado pelo grupo focal nos permitiu ater-nos 

mais às preocupações comuns dos entrevistados, seus consensos e divergências, do que 

às suas experiências, ainda que elas emergissem e, logicamente, constituíssem a base de 

argumentação e elaboração de suas falas. Com isso, pudemos detalhar interesses e 

preocupações comuns a cada grupo de estudantes. 

Entendendo que as questões da pesquisa constituem o roteiro (ou tópico guia), 

“as perguntas são quase que um convite ao entrevistado para falar longamente, com suas 

próprias palavras e com tempo para refletir”, podendo o pesquisador “obter 

                                                           
17 Lembramos que no Brasil, via de regra, a formação no Ensino Superior está diretamente relacionada à 

futura carreira profissional do/a jovem.  
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esclarecimentos e acréscimos em pontos importantes com sondagens apropriadas e 

questionamentos específicos” (BAUER e GASKELL, 2000, p. 73).  

Os temas condutores do roteiro trabalhado junto aos estudantes entrevistados 

foram: 1) o consumo midiático e as representações do universo da moda pelos 

entrevistados; 2) as motivações dos estudantes para a escolha de uma carreira profissional 

e suas perspectivas sobre o trabalho com moda; 3) as práticas de consumo de moda dos 

entrevistados; e 4) a opinião sobre o curso escolhido. Adotamos tais temáticas com vistas 

a compreender as motivações dos estudantes na escolha de suas futuras/eventuais 

carreiras profissionais do ponto de vista da busca por informações que os tenham 

auxiliado nessa escolha, entendendo que seus hábitos de consumo midiático atravessam 

esse processo, bem como suas relações cotidianas com o universo da moda. Do conjunto 

das vivências relatadas, caberá a nós a interpretação dos discursos que, acreditamos, se 

constituem reflexos de suas visões de mundo, especificamente de nosso interesse, 

representações e idealizações sobre o universo da moda.  

Conceitualmente, o objetivo da realização dos grupos focais foi explorar os 

sentidos construídos pelos jovens acerca desse importante momento de suas vidas, em 

que têm que fazer a opção pela escolha da carreira, procurando reproduzir a situação de 

interação que acontece nas relações cotidianas, quando, sabemos, ocorre uma intensa 

troca de informações com familiares e amigos. O número de participantes em cada grupo 

foi entre cinco e dez pessoas, quantidade que se mostrou adequada para a condução da 

discussão, sendo possível perceber diversidade suficiente de opiniões e de tempo de fala 

relativamente equilibrado, de modo que todos os entrevistados tivessem a chance de se 

expressarem sem priorização de participantes. As discussões ocorridas nos grupos focais 

foram gravadas, transcritas integralmente e analisadas à luz dos objetivos da pesquisa.  

Os grupos foram definidos por amostragem intencional com base em 

características delimitadas por ambientes sociais específicos, determinados pelo 

pesquisador, como nos sugerem Bauer e Gaskell (2000), que dizem que o pesquisador 

deve selecionar os grupos do ambiente social do seu interesse a partir de sua percepção e 

“imaginação social científica”. 

O pesquisador terá de tomar algumas decisões entre os benefícios de se 

pesquisar determinados segmentos e os custos de ignorar outros. Para 

tais escolhas, é indispensável uma imaginação social científica. Não 

existem respostas corretas. [...] Embora características sócio-

demográficas padrões possam ser relevantes, e certamente o são para as 

questões políticas e de consumo, seria mais eficiente e produtivo pensar 
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em termos de ambientes sociais relevantes para outros tópicos em 

questão (BAUER e GASKELL, 2000, p. 70). 

 

Pautamos a seleção de nossos entrevistados com base nos ambientes sociais. 

Elegemos três principais ambientes sociais, selecionados segundo o perfil das faculdades 

pesquisadas, da maneira como detalhamos a seguir. 

Foram realizados três grupos focais com alunos de cursos de graduação em moda 

de 1º, 3º e 4º anos das Instituições de Ensino Superior FIAM-FAAM (nove entrevistados), 

Anhembi-Morumbi (dez entrevistados) e FAAP (cinco entrevistados). A opção por essas 

instituições se deu pelo perfil socioeconômico prioritário de seus alunos18, dentre as seis 

mais tradicionais em moda na cidade de São Paulo, com conceito quatro ou cinco segundo 

ranking do Guia do Estudante19. A opção por realizar tal segmentação nos abriu a 

oportunidade de traçar possíveis relações socioeconômicas em nossas análises, ainda que 

esse recorte não fizesse parte dos objetivos principais, além de nos permitir trabalhar com 

apenas três grupos, ao invés de seis, caso optássemos por realizar grupos com todas as 

instituições, o que viabilizou um maior aprofundamento das observações. O resultado da 

segmentação socioeconômica foi a seleção das seguintes instituições: FIAM-FAAM, 

graduação em Moda e habilitações em Gerência de Produto e em Coordenação em Moda, 

correspondendo a um perfil socioeconômico médio-baixo; Universidade Anhembi-

Morumbi, graduações em Design de Moda e em Negócios da Moda, representando um 

perfil socioeconômico médio; e FAAP, graduação em Design de Moda, equivalendo a 

um perfil socioeconômico médio-alto.  

A escolha por realizar grupos com alunos cursando diferentes semestres de 

graduação (1º, 3º e 4º anos) se deu pela intenção de conversar com alunos em diferentes 

fases do curso, acreditando que isso nos ajudaria na exploração de distintos graus de 

amadurecimento pessoal e relacionamento com o curso e, até, da inserção no mercado de 

trabalho. Tais critérios de seleção e segmentação por categoria econômica também 

resultaram de contatos exploratórios preliminares com professores e estudantes de moda, 

o que se mostrou eficiente, nos oferecendo maior variedade de espectros acerca dos 

imaginários sobre a carreira fashion, contribuindo, assim, para a compreensão da 

                                                           
18 Esse perfil foi definido a partir do valor das mensalidades das instituições de ensino. Na FIAM-FAAM, 

o valor é de R$ 895,00; na Anhembi-Morumbi, o valor começa em R$ 1.298,00 e vai até R$ 1.717,00, a 

depender da habilitação e do período; e na FAAP, é de R$ 3.230,00. 
19 Publicação do Grupo Abril que é referência para muitos dos jovens que desejam ingressar no ensino 

superior. Possui uma edição especial anual intitulada “Profissões”, que funciona como um guia para o 

estudante escolher qual profissão e carreira seguir.  Disponível em 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/guia-do-estudante. Último acesso em: 19/01/17. 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/guia-do-estudante
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articulação entre esses imaginários e as realidades vividas, nos proporcionando insights e 

enriquecendo nossas análises.  

Ressaltamos, ainda, que os grupos foram mistos, compostos por estudantes dos 

gêneros masculino e feminino, visto que o recorte de gênero não foi critério primordial 

da pesquisa. Constatamos, todavia, a predominância do gênero feminino nos grupos 

pesquisados e até no universo dos estudantes de moda como um todo.  

A limitação da pesquisa de campo a três grupos focais se deu por considerar que 

as experiências narradas pelos entrevistados já apresentavam semelhanças suficientes 

para a análise do fenômeno em questão, ainda que houvesse particularidades. A 

corroboração de certas imagens e percepções nos indicou que era possível trabalhar com 

o material coletado até então e partir para as análises. Além disso, cada grupo durou em 

média uma hora e meia, o que se converteu em um corpus significativamente grande. A 

ampliação ainda maior desse corpus nos pareceu inviável, pois não teríamos tempo hábil 

para nos aprofundar nos dados e identificar as nuances das entrevistas.  

 A abordagem dos entrevistados foi feita por meio da rede de contato da 

pesquisadora com os professores das instituições que, por sua vez, convidaram os alunos, 

indicando aqueles considerados como os que melhor respondiam aos parâmetros 

estabelecidos e que se mostraram interessados em participar da entrevista. Em seguida, 

entramos em contato com os alunos por telefone e agendamos o grupo focal em cada 

escola respectivamente, sendo que dois dos grupos foram realizados em sala de aula, 

reservadamente, com total liberdade para conversarmos longamente (Anhembi e FIAM-

FAAM) e o último (FAAP) foi realizado em um café, conforme disposição e 

disponibilidade dos entrevistados. Todos os procedimentos técnicos – informação sobre 

o objetivo acadêmico do grupo, garantia de confidencialidade, autorização verbal para 

gravação – foram devidamente seguidos. 

Ainda que os três grupos focais tenham nos fornecido material suficiente para a 

continuidade das reflexões, cabe reforçar a parcialidade da investigação, pois 

concordamos com Tuzzo quando diz que “até quando julgamos estar diante de uma 

totalidade, ela é sempre parte, é sempre elemento de uma outra pseudo-totalidade” 

(TUZZO, 2016, p. 132). Assumido o viés inerente à prática científica, podemos caminhar 

com honestidade rumo às análises dos processos de significação e representação social 

identificados no material coletado, inscritos no movimento entre as nossas perspectivas e 

entendimentos enquanto pesquisadoras e as perspectivas e entendimentos dos 

entrevistados. 
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Seguindo os princípios de construção da amostra em uma abordagem qualitativa, 

nosso corpus de análise foram as transcrições das falas dos entrevistados. Para a 

interpretação, ainda que não tenhamos feito estritamente uma Análise de Discurso de 

linha francesa, trabalhamos dentro de seus princípios, que identificam na espessura 

semântica das palavras a dimensão ideológica e as estruturas de poder a ela atreladas 

(BACCEGA, 1998-A). Conforme nos explica Orlandi (2009), o analista do discurso deve 

trabalhar entre o “dito” e o “não dito” do texto, pois é na distância entre o que de fato foi 

dito e as outras possibilidades de dizeres que é possível acessar a manifestação do 

inconsciente, da interpretação e da ideologia.  

Além disso, não é exagero repetir que a análise também contou com a 

experiência da pesquisadora enquanto sujeito inserido no universo dos entrevistados, 

como profissional há 24 anos no universo da moda, com formação superior na área, 

considerando, portanto, as próprias percepções acerca do contexto de fala dos 

entrevistados para além do texto verbal explicitado em suas narrativas. Nesse sentido, nos 

apropriamos do que salienta Tuzzo (2016) ao discorrer sobre o método de observação 

participante, ainda que não tenhamos aplicado estritamente essa metodologia: 

o pesquisador inserido no universo dos entrevistados faz com que seja 

possível se descobrir como algo efetivamente funciona ou se desenvolve. 

Para além das respostas às perguntas de uma entrevista, os olhares 

subjetivos que precisam ser desvendados e que estão além das palavras 

tornam-se acessíveis pela inserção no local (TUZZO, 2016, p. 149). 

 

Com a finalidade de dar conta dessa estrutura de análise, organizamos o material 

empírico de acordo com três grandes temas: a) consumo midiático; b) motivações e 

perspectivas dos estudantes sobre o universo da moda; c) percepções sobre o curso. Cada 

um desses agrupamentos temáticos nos permitiu reunir as respostas dos entrevistados em 

grandes grupos e analisá-las à luz dos conceitos chave atrelados a cada um dos temas. A 

seguir, analisamos as atribuições de sentido dos estudantes à carreira fashion em cada 

uma dessas dimensões.  

 

2.3.1 Consumo Midiático: a moda glamour  

 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa e retomando o pressuposto de que a 

mídia desempenha papel fundamental na sociedade contemporânea, na qual “o rádio, a 

televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos 

daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou 
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impotente” (KELLNER, 2001, p. 9), consideramos pertinente analisar o consumo 

midiático dos estudantes de moda, tendo como objetivo compreender como o processo de 

atribuição de sentido dos entrevistados é dinamizado por esse consumo. 

Ainda que nosso foco tenha sido colocar em diálogo a fala dos entrevistados em 

relação aos discursos das IES, sabemos que os modelos presentes nos discursos das 

instituições circulam e ecoam em variadas mídias (KONOPKA, MERTEN, 2016). No 

âmbito do consumo midiático dos entrevistados, a maneira como se relacionam com as 

diferentes mídias (rádio, televisão, internet etc.), bem como o modo como leem as 

mensagens veiculadas por esses meios de comunicação, pudemos constatar um discurso 

unânime acerca da aderência da internet ao cotidiano dos jovens. Todos os entrevistados 

se revelam adeptos da internet, defendendo-a como principal fonte de informação. 

Percebe-se, então, que são novos tempos, ou talvez outra maneira de decifrar o cotidiano, 

em que o dia a dia é vivenciado parte no ambiente físico e parte no virtual. Nas palavras 

de Baccega (2008, p. 1) são “novos modos de estar no mundo”, ou novas maneiras de 

entender a realidade buscando experiências, integração e uma fácil comunicação.  

Nas entrevistas, os estudantes explicitam saber que a informação contida na rede 

pode ser superficial ou até mesmo contraditória e que necessita de verificação com outras 

fontes, mas são contundentes ao afirmarem que a internet é hoje, sem dúvida, sua 

principal ferramenta para obter informação. Seus argumentos se apoiam no ritmo agitado 

e fragmentado de suas vidas cotidianas, bem como na dinâmica acelerada da cidade, duas 

características da modernidade que contribuem para que o celular com acesso à internet 

seja percebido como um objeto que traz praticidade à rotina, permitindo acesso à 

informação de diferentes partes do mundo instantaneamente.  

“Eu não fico em casa o dia inteiro, eu saio de manhã e fico até de noite, 

então não tenho tempo de ficar vendo o jornal na televisão, pra mim, a 

internet tá ali no celular. Tô na academia, eu pego, abro e fico vendo as 

notícias”20 (Grupo focal Anhembi-Morumbi). 

Outro ponto recorrente a favor da internet é o discurso sobre as múltiplas 

possibilidades de abordagens ou pontos de vista sobre um mesmo tema que a web 

consegue reunir. Quando questionados sobre seus hábitos de pesquisa e suas buscas por 

informação, os entrevistados descrevem a diferença entre as pesquisas em que utilizam o 

                                                           
20 Reproduzimos alguns trechos das entrevistas que consideramos que representam a opinião que circulou 

no momento da realização do grupo focal e explicitam a maneira como se expressaram a respeito dos temas 

explorados. Essas falas estão agrupadas por temas, sendo comentadas as especificidades de grupo para 

grupo na medida em que estas ocorrerem.  
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livro como principal fonte de informação e as pesquisas em que usam a internet como 

referência primordial, opinião que justificam por considerarem que a internet permite o 

acesso a uma diversidade de pontos de vista, ao passo que o livro (somente) apresenta um 

ponto de vista específico, embora com maior profundidade. 

Sobre isso, argumentamos que, mesmo sem negar que a internet contribui para 

que minorias historicamente silenciadas pelos meios de comunicação de massa possam 

se expressar, favorecendo a pluralidade de pontos de vista, não podemos ter a ilusão de 

que todas as vozes presentes na rede circulam igualmente na sociedade. Como diz 

Baccega (1998a), prestígio, legitimidade, detenção de suportes tecnológicos e sistemas 

informacionais são alguns dos elementos que atuam sobre a circulação dos discursos na 

internet, e a preferência dos entrevistados, em vista da diferenciação que fazem, é um 

indício da necessidade de debates mais amplos a respeito dos caminhos que tomam as 

buscas por informação, em especial junto aos jovens. Em referência ao estudo realizado, 

nossas preocupações se tornam mais relevantes na medida em que o discurso das 

instituições, com poucas variações, reforça os discursos da grande mídia a respeito do 

universo da moda, com implicações na motivação dos jovens para essa carreira e, por 

vezes, deslocamento, ou até desilusão, quando do enfrentamento da realidade da mesma. 

Avançando a reflexão para além da escolha de uma carreira, argumentamos que 

as informações disponíveis na web muitas vezes não contribuem para o desenvolvimento 

de um olhar crítico e para a construção do conhecimento, pois sua condição fragmentada 

desfavorece a inter-relação dos fatos. Conforme nos explica Baccega (1998b, p. 8): “o 

conhecimento implica crítica. Ele se baseia na inter-relação, e não na fragmentação”. 

Nesse sentido, constatamos que os entrevistados percebem a fragmentação das 

informações disponíveis na internet, porém não demonstram compreender o que isso pode 

significar para o processo de construção do conhecimento e da criticidade. 

“Eu fiz um trabalho sobre a Rita Lee. Eu achei... acho que... dois livros 

falando dela sobre a moda. Era sobre a carreira dela musical. Essa 

dificuldade. Agora se eu for pesquisar ‘ah, Rita Lee, como ela se vestia 

nos anos 70’, na internet eu vou achar. Mas, por exemplo, no livro tem 

uma vertente só. Agora, você vai fuçar na internet, você acha 

comentário, você acha... uma coisa puxa a outra. Aí você fica “meu 

Deus”, aí você vê pessoas relacionadas a ela... Você abrange muito mais 

do que em um livro. Não que a informação seja completa, mas tem mais 

informação...” (Grupo focal FIAM-FAAM, 1º ano). 

Outra importante reflexão acerca do consumo midiático é a leitura que os 

entrevistados realizam das mensagens sobre o universo e a carreira fashion. É recorrente 
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a discussão com foco na temática acerca de padrões estéticos. A maioria dos entrevistados 

são ferrenhos defensores da diversidade, e entre suas aspirações está a de que a moda 

possa se tornar mais “inclusiva”. Existe uma visão clara de que a mídia enaltece padrões 

muitas vezes inalcançáveis, e os estudantes tanto expressam inconformismo com a 

situação como se colocam como futuros responsáveis por modificar essa visão. É notório 

também que o próprio aprendizado na graduação proporciona uma visão mais abrangente, 

pois ao vivenciar o dia a dia do curso muitas das técnicas usadas na propaganda são 

descortinadas. 

Notamos que os entrevistados identificam a magreza e a altura do corpo, bem 

como o cabelo liso e sua tonalidade loira como elementos de um padrão de beleza 

dominante no universo fashion, que é repetido e reforçado pela mídia diariamente. Os 

estudantes demonstram possuir criticidade suficiente para saber que os meios de 

comunicação editam o mundo, privilegiando conteúdos e comportamentos de grupos 

sociais específicos que respondem ao padrão hegemônico, tornando invisíveis os demais. 

Criticidade essa, porém, que podemos atribuir a uma dinâmica contemporânea de 

movimentos em prol do reconhecimento da diversidade e da inclusão do “diferente” nos 

mais variados aspectos da vida social. Dinâmica essa que, necessário mencionar, também 

é decorrente de um processo de expansão de mercados, caracterizada pelo atendimento a 

“nichos”, possibilitando às empresas ampliarem sua clientela. Em relação às expressões 

dos entrevistados, não demonstram reconhecer a importância da mídia para o 

funcionamento da indústria da moda, alimentada pela obsolescência material e simbólica 

das mercadorias, no formato da retórica publicitária ou na abordagem mercadológica 

estrategicamente adotada em relação aos produtos da indústria cultural.  

“Então, tipo, a mídia, ela fecha... Poxa, eu não sou magra, eu não sou 

loira, eu não tenho cabelo liso. Eu sou o quê? / Eu gostaria de entrar no 

fashion week e ver plus size, as baixinhas, ver pessoas normais. / Ver 

gente como a gente, não ver uma artista de TV ou uma modelo famosa 

e só ela é maravilhosa e ninguém mais é. / Eu cresci vendo ‘Capricho’, 

eu cresci vendo todos aqueles corpos esbeltos e maravilhosos e aí 

quando tive aula de imagem digital, eu percebi que tudo era Photoshop” 

(Grupo focal FIAM-FAAM). 

Percebeu-se que os entrevistados enxergam a carreira a partir de um cenário no 

qual o real e o imaginado são separados por linhas tênues.  Por exemplo, quando, ao 

opinar a respeito das relações entre o mundo fashion e a escolha de um curso/carreira, 

não explicitam reconhecer os limites entre o que mídia diz sobre a carreira fashion e o 
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que eles vivenciam no dia a dia. Podemos notar o entrelaçamento entre real e imaginário 

quando dizem que acreditavam que trabalhar com moda significasse desenvolver 

editoriais com figurinos glamorosos, pesquisar tendências ou desenhar croquis que se 

tornariam peças dignas de filmes como “O Diabo veste Prada”, produção cinematográfica 

que aparece como uma importante referência da carreira que escolheram, mencionada por 

vários dos entrevistados.  

Porém, quando questionados acerca da ilusão que circunda o universo fashion, e 

que nem só de holofotes e palco vive a moda, se revelaram frustrados. Não significando 

isso que desistam do desejo de fazerem parte daquele universo espetacular 

midiaticamente criado e alimentado. A maior parte se encontra seduzida e influenciada 

pelo imaginário do glamour, refletindo um cenário em que “a sedução funciona cada vez 

menos pela solicitude, pela atenção calorosa, pela gratificação, e cada vez mais pelo 

lúdico, pela teatralidade hollywoodiana, pela gratuidade superlativa” (LIPOVETSKY, 

2016, p. 217).  

Mesmo não compartilhando de uma visão apocalíptica acerca da mídia, 

reconhecemos que, para os jovens aspirantes à carreira fashion, esta engendra o desejo 

pelo glamour apresentando-lhes predominantemente a face cenográfica da moda, 

caracterizada por um cenário no qual as figuras de charme representadas pelas 

celebridades formam um contexto sedutor, que alimenta o imaginário. A moda encanta, 

seja pelas páginas de revistas, pelos desfiles ou pelos inúmeros blogs que alardeiam a 

moda-show. É possível identificar na fala dos jovens a referência aos editoriais de moda 

como os da revista Vogue, além do já citado filme “O Diabo veste Prada”, sinalizando a 

aderência de tais produtos na memória e no imaginário dos entrevistados.  

“É, isso, eu gostava de fazer. Isso. Eu adorava ler a Vogue, ficava 

fascinada pelas matérias, arte, assim. [...] Daí, eu entrei num curso 

querendo fazer, na verdade, trabalhar como jornalista de moda. 

Entendeu?! Trabalhar em revista, fazer editoriais, escolher os looks e 

tal. / Eu acho que a mídia é a grande responsável por disseminar ideias, 

assim, que não são tão verdadeiras. Muita gente diz ‘ah, vai estudar 

moda?’ e imagina ‘O Diabo veste Prada’, mas não é assim. Você entra, 

você demora conseguir emprego, um estágio legal.” (Grupo focal 

FAAP; Grupo focal Anhembi-Morumbi).  

 Conforme verificamos e comentamos na análise feita sobre o discurso das 

IES, estas colaboram com a criação de um imaginário de sedução e beleza acerca do 

universo da moda ao promover o sonho das passarelas e dos executivos de sucesso em 

suas homepages. Um discurso, entretanto, que é mudado tão logo tem início o ano letivo, 
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indicando o reconhecimento das IES de que o mundo que os egressos encontrarão no 

mercado de trabalho é bem diferente do apresentado em suas homepages. No momento 

de recepção dos novos alunos, buscam reverter a mensagem antes utilizada para atrair os 

estudantes para o curso, promovendo palestras e aulas de conscientização dos alunos 

sobre as dificuldades da carreira. 

É evidente que o passar dos semestres e a conscientização decorrente do que é 

visto e desenvolvido em sala de aula proporcionam um amadurecimento da percepção do 

estudante em relação à carreira escolhida. Sem sombra de dúvida, assim como ocorre em 

outras áreas profissionais, também a moda oferece uma diversidade de possibilidades de 

colocação no mercado, além de ser um campo em transformação, o que contribui para 

que os estudantes consigam se adequar à carreira. Porém, para os jovens que ingressam 

nos cursos superiores oferecidos atraídos fundamentalmente pela face midiática, o 

estranhamento é inevitável. Nesses casos, percebemos nas falas dos entrevistados um 

posicionamento de resistência, a persistência no estado de sonho, uma insistência na 

capacidade individual de “chegar ao estrelato”, de participação na São Paulo Fashion 

Week e muito além. Claramente num processo de elaboração de um discurso de 

dissonância cognitiva, protegendo-se de um desencantamento, tendo como eventual 

consequência, ou saída, a desistência do curso. O que, para aqueles com recursos 

financeiros mais limitados, não seria a opção mais desejável, inviabilizando até a 

continuidade da formação em nível superior. 

“Moda é muito difícil, moda não dá dinheiro, você vai morrer de 

trabalhar. [...] Primeira coisa que falaram pra gente na faculdade foi 

isso. Foi um choque! / Algumas vezes eu acho que as faculdades de 

moda te vendem um sonho que não é realidade. Não vai se tornar 

realidade” (Grupo focal FAAP).  

“Aí, sempre repetem a mesma coisa, a mesma coisa. Tipo, ‘a gente foi 

avisado’. Aí, conforme as coisas iam acontecendo, as pessoas iam 

saindo, sabe? / Quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia, o 

pessoal falando, eu disse que não queria fazer isso. Na primeira semana 

eu já mudei e falei ‘não, não é isso que eu quero fazer’” (Grupo focal 

FAAP). 

“Não, eu não quero só chegar no Fashion Week, eu quero vender pro 

mundo inteiro!! Não, porque, antes de eu entrar na faculdade... eu ainda 

tenho vontade de vender pro mercado de luxo. É a minha ideia. Tenho 

vontade. Mas, eu também tenho vontade de ter duas marcas. Entendeu? 

Quero vender... quero que o pessoal gaste R$ 3.000,00 numa camiseta 

minha. Mas quero vender uma moda acessível também. Eu quero as 

duas vertentes. Por isso que eu escolhi uma faculdade ampla pra eu 

conseguir fazer isso” (Grupo focal FIAM-FAAM, 1ºano). 
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2.3.2 Por dentro da moda, além do glamour  

 

Neste tópico a ênfase da análise é a discussão sobre as mediações culturais que 

permeiam a vida cotidiana dos jovens e que balizam a significação que eles constroem 

sobre a moda e, diferentemente do que vimos quando o foco era consumo midiático/busca 

por informações explicitando a glamorização da carreira fashion, aqui foram revelados 

imaginários negativos e até preconceituosos sobre a carreira.  

Observamos, por exemplo, a percepção de que existem poucas oportunidades 

para os profissionais de moda, e que uma das principais oportunidades de colocação no 

mercado é o desenvolvimento em lojas de shoppings, como vendedor, ou como 

costureiro, relato predominantemente presente nas opiniões dos familiares e amigos dos 

entrevistados dos grupos focais de classe média e média baixa e que não condiz em grande 

parte com a opinião dos estudantes. Salientamos que esses entrevistados sofreram/sofrem 

preconceito em relação à profissão por eles escolhida por não optarem por profissões 

tradicionais e consagradas, que ofereceriam mais oportunidades de colocação no 

mercado.  

Conforme explica Orlandi (2009), os discursos de um sujeito são constituídos 

pela relação que estabelecem com as condições materiais de sua existência. A partir disso, 

temos que as falas de nossos entrevistados provêm de um contexto social que nem sempre 

possui como referência a imagem glamorosa do estilista. Ainda conforme Orlandi (2009), 

isso mostra que uma fala faz sentido, entre outros motivos, porque faz referência, ainda 

que inconscientemente, a outras falas que a antecederam e que servem de base ao seu 

dizer. É pela alusão a discursos anteriores à própria fala que opera um dos mecanismos 

da linguagem: o esquecimento ideológico, segundo o qual é possível afirmar que todo 

dizer se apoia em um “já dito”, que condiciona o dizível.  

Nesse caso, a imagem glamorosa do profissional de moda não é interpelada por 

todos os sujeitos de forma linear, pois não há um “já dito” que lhes permita produzir tal 

expressão. Logo, a privação do acesso à imagem atrativa do profissional de moda não 

permite que esses sujeitos enxerguem a moda como uma carreira promissora. Sendo 

assim, temos que o dizer não se origina em nós, mas remonta a um processo histórico que 

nos antecede e nos ultrapassa (ORLANDI, 2009), e a desigualdade de acesso aos 

diferentes dizeres em curso na sociedade contribui para reforçar desigualdades sociais e 

restringir possibilidades de compreensão e de ação no mundo. 
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O contexto socioeconômico de onde parte esse discurso provavelmente não tem 

acesso a editoriais de publicações divulgadoras das características glamorosas dos 

bastidores do universo da moda, personalidades, tendências internacionais, ou, 

principalmente, oportunidade de proximidade concreta. Ou ainda, tal conteúdo não possui 

penetração nesse contexto. Disso inferimos que o desconhecimento a respeito da 

versatilidade do profissional de moda e a falta de exemplos de sucesso desses 

profissionais com visibilidade junto a grupos específicos impedem a visibilidade da 

carreira de moda como promissora.  

Inferência da qual derivamos que o desconhecimento gera “pré-conceitos”. O 

novo pode trazer estranhamento, e neste estudo cabe-nos a reflexão e o questionamento 

sobre os “pré-conceitos” (no nosso caso, acerca da moda), como nos faz refletir Tuzzo ao 

discorrer sobre a tendência ao julgamento, muitas vezes com base apenas no senso 

comum ou em estereotipias.  

Olhamos com reverência ao sujeito que senta ao lado numa viagem (de 

trem ou avião, pouco importa) e fixa sua atenção em um grosso volume 

de literatura (mais ainda se for filosofia ou qualquer outro 

conhecimento que consideramos obscuro ou impenetrável), mas nosso 

julgamento de valores, de posicionamentos políticos e sociais se revela 

na leitura de um simples jornal ou revista semanal. Há muito que se 

pode dizer a partir destas escolhas (TUZZO, 2016, pp. 17-18). 

 

Como no exemplo de Tuzzo, as falas dos entrevistados nos permitiram perceber 

que os conhecimentos considerados eruditos são admirados, assim como as profissões 

tradicionais são cultuadas como símbolos de status, enquanto a opção pela carreira em 

moda ainda é vista com ressalvas, ainda que constitua um importante segmento industrial 

para o País21. Este último fato, não tão divulgado, por exemplo quanto à importância de 

outros setores reconhecidos como “motores na economia nacional”, o que colabora para 

que os pais daqueles alunos mencionados pressionem seus filhos para que mudem sua 

opção de formação. E, quando reconhecida como símbolo de status, isso se dá pela 

referência à moda-show, pois, em sua complexidade, se a carreira por um lado atrai pelo 

glamour, por outro repele por ainda não ser consagrada como uma carreira que agrega 

valor econômico e social para a sociedade como um todo e, principalmente, para o 

indivíduo que por ela opta. 

“Eu acho que moda é ligada à imagem de vendedor de loja ou que 

costura. Falta de oportunidade, vai ficar desempregada, vai ter salário 

                                                           
21Fonte:  http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#sthash.0sc1uj5I.dpuf. Acesso em: 21/01/17. 

http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#sthash.0sc1uj5I.dpuf


85 
 

baixo, não vai crescer, sabe? Vai vender em loja, vai trabalhar de 

domingo a domingo pro resto da vida. Minha mãe pensava isso.” 

“Porque eu entrei em moda, assim, eu sempre gostava de escolher roupa 

da minha mãe. Escolher o que é que ela vai usar. Escolher das minhas 

irmãs. Ajudar o pessoal... minha vó, minhas amigas, entendeu?!” 

(Grupo focal Anhembi-Morumbi; Grupo focal FAAP).  

Além da percepção referente ao glamour ou ao preconceito relacionado à 

carreira fashion, nos foi possível apreender uma nova chave de leitura: a que relaciona a 

moda a um ideal de trabalho prazeroso, menos maçante que o de outras carreiras. Um 

aspecto marcante na fala dos entrevistados foi o de uma perspectiva hedonista em que a 

carreira em moda seja vivida de uma forma livre e flexível.  

O que essa perspectiva deixa de lado, todavia, é o fato de que o mercado 

empresarial, seja qual for o segmento ou o porte, funciona sob as leis da economia 

capitalista, que exigem resultados (financeiros). Conforme salienta Casaqui e Riegel 

(2009), o caráter lúdico que reveste as novas formas de trabalho ressemantiza o sentido 

de criatividade em favor de uma estratégia mercadológica em que a própria esfera do 

trabalho se torna uma mercadoria e um chamariz para atrair valores intangíveis aos 

produtos que circulam na sociedade. Transferindo isso para a indústria da moda, a 

imagem glamorosa do profissional que aí atua não se resume a uma profissão nos moldes 

tradicionais, mas forma parte do valor simbólico a ser atribuído aos produtos por ele 

criados, ao ambiente criativo, ou à esfera cool a que o profissional passa a pertencer. Em 

suas falas, os entrevistados distinguem entre as particularidades do trabalho do 

profissional de moda e aquelas dos profissionais de outras áreas. Está implícita nos 

discursos dos jovens uma crítica acerca da lógica impessoal e automatizada do trabalho 

na sociedade capitalista, bem como a crença de que a carreira fashion possibilita resistir 

e subverter esse padrão.  

Segundo eles, o trabalho com moda exige a participação ativa do corpo na 

relação com o outro e com a cidade. Ao repetirem que é necessário “ver”, “sair”, “olhar”, 

“vivenciar” a moda no cotidiano urbano, notamos a importância dada ao corpo na busca 

pelo prazer da animação rítmica da vida particular em oposição à automatização de um 

trabalho massificado. Tal como explica Lipovetsky (2005, p. 7), “a personalização do 

indivíduo se define pelo desejo de sentir mais, de planar, de vibrar ao vivo, de ter 

sensações imediatas, de ser colocado em movimento integral numa espécie de viagem 

sensorial e pulsante”.  
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“Eu acho que quando você trabalha com moda, você tem que ter essa 

flexibilidade porque você tem que sair, você tem que olhar a rua, você 

tem que ver. A moda é muito vivência. Não adianta você sentar a bunda 

e ver blog de moda, porque, o que isso te traz? Beleza, isso pode trazer 

conceito, informação? Traz. Mas você tem que ver o que tá acontecendo 

na rua, o que tá acontecendo na faculdade, sabe, não adianta você 

simplesmente chegar, trabalhar o dia inteiro, sair de lá exausto, chegar 

lá no dia seguinte, porque vira um... você vira mais um robozinho ali 

dentro fazendo a mesma coisa” (Grupo focal Anhembi-Morumbi).  

  A recorrência de temas relacionados ao processo criativo, à arte e até à magia 

nos permitiu denominar a visão de mundo dos entrevistados a partir da ideia de uma 

cultura da fantasia, na qual sonho e realidade se encontram fortemente imbricados. 

Conforme nos explica Silverstone (2002, p. 126) “os limiares entre o espaço mundano e 

o elevado do dia a dia ainda estão aí para ser transpostos, e o são cada vez que ligamos o 

rádio ou a TV, ou nos conectamos à World Wide Web. Brincar é escape e engajamento”. 

Suspender as regras do mundo real e adentrar em um espaço fictício no qual novas lógicas 

são possíveis é o ponto central da brincadeira, e é uma maneira legítima dos sujeitos 

testarem, ensaiarem e subverterem o real.  

No entanto, sempre sabemos quando estamos brincando ou não, há um pacto que 

estabelece a fronteira entre o real e o jogo. Ocorre que em alguns pontos da entrevista 

observamos que essas fronteiras entre a realidade e a fantasia são apagadas, ou, ao menos, 

borradas. Notamos que a alta estetização da imagem da carreira em moda alimenta esse 

mundo do “faz de conta”, fornecendo as principais referências do projeto identitário dos 

entrevistados nessa carreira.  

Por exemplo, ao serem questionados sobre personagens que marcaram suas 

vidas, podemos dividir as escolhas em dois grandes grupos: a) os símbolos de poder, 

representados aqui pela editora de Moda Diana Vreeland22 e a personagem Miranda23, do 

filme “O Diabo veste Prada”; e b) as referências românticas de filmes como “Encantada”, 

“Bonequinha de Luxo”, “O Diário da Princesa” – como explicitado na fala de uma 

entrevistada (Grupo focal FIAM-FAAM): “Se eu não fosse a Diana Vreeland, eu seria a 

Gisele do “Encantada”. Que ela faz roupa com a cortina. Que ela tem o mundo mágico 

dentro dela e a esperança. Eu me sinto muito assim às vezes”.  

                                                           
22 Diana Vreeland é um ícone da moda. Foi colunista e editora de duas das maiores publicações editoriais 

do ramo, Vogue e Harper’s Bazaar. Disponível em http://legacy.dianavreeland.com/page/About/. Último 

acesso em: 18/02/17. 
23 Miranda Priestly (interpretada por Maryl Streep) é uma personagem do filme “O Diabo Veste Prada”, 

reconhecida por ser editora-chefe da maior revista sobre moda do mundo, a fictícia Runway.  

http://legacy.dianavreeland.com/page/About/
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Pode-se perceber a expectativa de realizar o sonho adolescente através da 

carreira, como se isso fosse um meio acertado e definitivo de “ser feliz”. Curioso notar 

ainda a associação entre felicidade e realização na vida profissional, ou seja, a atribuição 

de um valor simbólico, ser feliz, à atividade do trabalho, compreensível no contexto do 

que foi discutido em relação ao imaginário sobre a carreira em moda. Porém, além disso, 

notamos também a mudança de parâmetros, em especial para o universo feminino, que 

não mais relaciona (pelo menos não explicitamente) a felicidade ao encontro de um 

parceiro para a vida, ao casamento.  

Ainda que não aprofundemos o significado da felicidade a partir de uma 

perspectiva de gênero, chamamos a atenção para a menção da felicidade sob a perspectiva 

do indivíduo privado, na qual “a tônica é colocada sobre suas vidas e seus sentimentos 

pessoais, sobre a realização individual que se efetua através de seus atos” (MORIN, 1984, 

p. 126). Assim, a felicidade aparece ligada à autorrealização, seja no amor ou no trabalho, 

e à conquista do bem-estar pessoal. Além disso, tal bem-estar está relacionado a uma 

referência temporal calcada no presente, dissolvendo o passado e o futuro no presente da 

intensidade feliz, baseada na “procura de fruição individual: hedonismo do bem estar, do 

conforto, de um lado, e, de outro lado, fruições do standing – o decoro, o ambiente – e do 

prestígio” (idem, p. 127). 

 Entretanto, por mais que os estudantes baseiem sua escolha pela carreira fashion 

a partir de um discurso de felicidade calcado no indivíduo privado, observamos um 

profundo desconforto com a superficialidade e a futilidade com que essa carreira é 

historicamente tratada pela sociedade. Segundo os entrevistados, o senso comum reforça 

a visão de que a moda não contribui para a sociedade como um todo, senão apenas para 

o deleite do indivíduo privado. No próximo tópico, desenvolvemos essa temática ao 

refletir sobre as motivações e as perspectivas dos jovens sobre a carreira. 

 

2.3.3 Por uma outra moda: motivações e perspectivas sobre a carreira fashion.  

 

Dentre todos os “poréns” descritos pelos estudantes sobre a escolha da carreira 

fashion, um dos mais emblemáticos foi a preocupação em adentrarem um universo que é 

visto, e era visto por eles também, como o terreno da futilidade e da superficialidade. 

Assim, a moda vista como profissão fútil ou sem propósito é apontada como aspecto 

negativo na hora da opção pela carreira. Além disso, como podemos constatar na fala de 

Lipovetsky, esta é uma visão historicamente a ela associada: 
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o domínio da aparência ocupou um lugar preponderante na história da 

moda: se ele não traduz, a evidencia, toda a estranheza do mundo das 

futilidades e superficialidade, ao menos é sua melhor via de acesso, 

porque a mais bem conhecida, a mais descrita, a mais representada, a 

mais comentada (2016, p. 25).  

 

O foco depositado no aspecto superficial da moda contribui para uma atitude 

moralizante contra a mesma, a partir do que os estudantes evidenciam a aderência ao 

discurso sobre a superficialidade da moda quando relatam comentários preconceituosos 

que parentes e amigos fazem sobre a carreira fashion e quando relatam o preconceito que 

eles próprios tinham sobre a carreira antes de entrarem na faculdade.   

Quando se referem à posição da família e dos amigos, citam o desconhecimento 

generalizado em relação à atuação do profissional de moda, que é comumente associada 

às áreas de design. Os entrevistados relatam, ainda, a visibilidade que os estilistas 

possuem em detrimento dos profissionais que atuam em outras áreas, que não são 

diretamente ligadas ao design, como é o caso da área de negócios, por exemplo.  

A invisibilidade dos profissionais que não atuam na parte criativa dificulta a 

compreensão de que a moda é uma indústria complexa e que sua engrenagem é 

movimentada por um diverso leque de profissionais, que são invisíveis na mídia, e que 

no site das faculdades não têm o mesmo protagonismo que os ocupados pelos 

profissionais de design.  

Os entrevistados relatam que o desconhecimento sobre a atuação dos 

profissionais de moda não acontece somente com seus familiares e amigos, mas com a 

escola em que estudaram. Eles citam o desconhecimento das próprias instituições de 

ensino básico, como as escolas de ensino médio, acerca das diversas áreas de atuação no 

ramo da moda. Mais do que isso, as falas dos entrevistados denunciam o privilégio que 

tais instituições conferem às profissões historicamente consagradas, como direito, 

medicina e engenharia, em detrimento de carreiras menos convencionais, como é o caso 

da área da moda. Fato que contribui para que os jovens prestem o exame do vestibular 

sem o suficiente conhecimento a respeito de suas áreas de interesse. 

Conforme já argumentamos, grande parte do consumo material e simbólico 

relacionado ao universo da moda se caracteriza por um imaginário altamente estetizado 

de espetáculo e glamour. Esse imaginário vem frequentemente acompanhado da imagem 

do profissional de moda, o estilista, invocado na figura do artista. Filmes, revistas, 

programas de TV, além de sites e blogs na internet apresentam o profissional de moda 

com um viés glamorizado. A fala dos jovens nos permite inferir que eles projetam o tipo 
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de profissional que gostariam de ser e o tipo de vida que gostariam de levar nas 

representações do profissional de moda veiculadas pela mídia, idealizando a profissão e 

desconhecendo a face da carreira fashion que não está iluminada pelos holofotes. 

Quando avançamos na reflexão sobre a glamorização das representações do 

profissional de moda no site das IES, vimos que elas reforçam a imagem de encanto sobre 

a carreira fashion e pouco informam sobre a complexidade da área. Nesse sentido, as IES 

deixam de ser uma fonte de informação alternativa ao discurso hegemônico do glamour 

para, ao contrário, corroborá-lo. Os depoimentos dos entrevistados mostram que eles se 

sentem perdidos na hora de buscar informações a respeito da carreira em moda, já que as 

únicas fontes de informação sobre ela a que têm acesso são a mídia e os sites das IES, 

duas fontes que dizem praticamente a mesma coisa.  

Eles relatam, ainda, a importância da instituição de ensino básico na mediação 

dos conteúdos que influenciam a escolha pela carreira a ser seguida pelo estudante a 

caminho do ensino superior. Dizem que as escolas apresentam aos alunos algumas 

possibilidades de carreira, contudo, a moda não aparece entre estas. As áreas que são 

apresentadas pelas escolas são fundamentalmente as carreiras tradicionais, como direito, 

medicina e engenharia. 

Essa circunstância dificulta a visibilidade e o acesso dos alunos aos profissionais 

da moda, contribuindo para que eles permaneçam sob a perspectiva unilateral da carreira 

glamorosa, repetida pelas IES e pela mídia, ou na oscilação entre a moda glamour e a 

perspectiva preconceituosa que resume o profissional de moda ao vendedor de shopping 

ou ao costureiro. Em ambas as perspectivas, falta ao estudante a referência real, diversa 

e complexa da indústria da moda. 

“Metade da minha família não sabia que existia negócios. Outro dia eu 

falei – faço Negócios da Moda – mas negócios do que você faz? Existe 

esse curso? Nossa, mas curso de negócios, você fica com que 

negócios...?” (Grupo focal Anhembi-Morumbi).  

“Tipo, na escola já você não tem contato com esse tipo de área. Você 

chega a ter mais contato com o que vem a ser uma faculdade de direito, 

de engenharia, medicina [...] enfim... são áreas que ficam meio no ar, 

assim... nebulosas” (Grupo focal FAAP). 

A explicitação de um conhecimento parcial e um discurso preconceituoso sobre 

a carreira em moda relatado não acontece somente no ambiente escolar (do ensino médio) 

ou pelos familiares e amigos, mas também pelos próprios entrevistados. Muitos revelaram 

o preconceito e a ilusão que possuíam a respeito da carreira fashion antes de conhecê-la 
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mais de perto. Uma vez em contato com o curso, os estudantes entrevistados demonstram 

o desejo de contribuir para a disseminação do conhecimento adquirido sobre a carreira, 

construído no dia a dia junto ao curso e no mercado de trabalho, de forma a, 

eventualmente, mudar esse cenário, trabalhando para que as pessoas tenham uma 

compreensão mais clara do que seja o trabalho com moda, da importância do setor não só 

para a economia, mas para o contexto social como um todo, contribuindo para diminuir 

o preconceito acerca da carreira. 

Nesse sentido, cabe destacar que, embora as expectativas dos ingressantes nos 

cursos de moda ainda sejam pautadas pelos estereótipos de uma carreira glamorosa e 

artística, aparentemente, começa a aflorar um descontentamento por parte de alguns em 

relação a essa estereotipia, diga-se de passagem, em grande parte reproduzida pelas IES. 

Há um desejo latente de levar a moda para além do vestuário, uma preocupação com 

questões referentes à sustentabilidade, à responsabilidade social e ao respeito à 

diversidade. 

Logo, a moda glamour, apesar de sua inegável força, vem perdendo força 

discursiva junto ao imaginário dos jovens, uma vez que os estudantes têm demonstrado o 

desejo por ressemantizar a moda a partir de uma dimensão social e política menos calcada 

no indivíduo privado e mais no aspecto social da coletividade. De acordo com Svendsen 

(2010), a moda é a eterna recorrência do novo, caracterizada pela ânsia em inovar, 

alinhando-se, nesse sentido, à ênfase capitalista da efemeridade, da obsolescência 

material e simbólica das mercadorias, da valorização do consumo em prol do bem estar 

do indivíduo privado. Por outro lado, o trabalho com a moda possui uma dimensão 

sociocultural mais ampla, com possibilidades de ação preocupadas com o bem-estar geral, 

no sentido de inserção social mesmo, à medida que sejam respeitadas as diversidades, 

ampliadas as buscas por alternativas sustentáveis de uso matérias-primas, atendendo a 

necessidades que vão além da perspectiva de tendências, conforme exemplificamos mais 

adiante. 

Assim como, segundo Tuzzo (2016, p. 69), “o jornalista não lida com o efêmero, 

o jornalismo lida com a transformação”, o profissional de moda também tem um desafio 

de lidar em seu cotidiano com um campo em transformação, que é reconhecido 

principalmente por sua efemeridade. Nesse sentido, é fácil entender como a compreensão 

histórico-cultural da moda como o lugar da superficialidade e da aparência, como uma 

manifestação que exacerba as paixões individualistas em detrimento da preocupação para 

com o bem público, “desagregando o senso de dever e da dívida em relação ao 
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conglomerado coletivo” (LIPOVETSKY, 2016, p. 207), contribuiu para que os jovens 

entendam a moda apenas como o locus da efemeridade. Diante dessa situação, alguns dos 

entrevistados percebiam o trabalho em moda como sendo inútil para a sociedade e que a 

escolha por fazer parte desse universo os tornaria tão banais quanto as representações que 

dele conheciam.   

“Mas quando chegou mais perto da fase do vestibular eu entrei um 

pouco em crise, porque eu gostava de moda, mas eu achava uma área 

superficial, porque, é isso, eu acho que antes de você entrar na 

faculdade, você tem zero contato com a área. A não ser que você tenha 

família na área, ou alguma coisa do tipo, você não tem noção do que 

você vai encontrar. Então, eu achava tipo, meu, é só você falar de 

pessoas bonitinhas, que se vestem bonitinho, e isso não faz bem pro 

mundo, isso não ajuda ninguém” (Grupo focal FAAP, 4ºano). 

Importante destacar que a eventualidade de ingressar em uma carreira entendida 

como fútil foi uma preocupação generalizada dos entrevistados, mas ficou especialmente 

evidente no grupo focal da FAAP, como ilustrado na fala acima. Relação que inferimos 

condizer com a variante socioeconômica a que este perfil de estudantes pertence, classe 

média-alta, o que lhes confere capital cultural (BOURDIEU, 2008) suficiente para 

confrontar às representações glamorosas da moda um saber tradicional, erudito e burguês 

baseado na moderação e no puritanismo (LIPOVETSKY, 2005). Muito provavelmente, 

o capital cultural adquirido no ambiente familiar tenha sido a referência do julgamento da 

carreira fashion como uma atividade caracterizada pela futilidade. 

Uma relativa indignação referente à imagem do campo profissional da moda 

presente nas linhas e entrelinhas do discurso dos entrevistados, alinhada a um contexto 

social de movimentação em favor das diversidades e até possibilidades abertas pela 

disseminação da tecnologia digital, pode ser o motor de uma transformação, 

impulsionando a dinâmica do campo a assumir posicionamentos que visem não tanto ao 

indivíduo privado, na forma mais pura de consumidor, mas também à coletividade em um 

sentido mais de inclusão social. Sentido esse para o qual recorremos a Lipovetsky (2009, 

p. 206) quando nos chama a atenção para o quanto a moda é capaz de se reinventar, 

acompanhar e até mesmo traduzir um momento histórico:  

deve-se superar a vituperação moralizante contra a moda; para além de 

sua irracionalidade e de seu desperdício aparente, ela contribui para 

uma edificação mais racional da sociedade porque socializa os seres na 

mudança, preparando-os para a reciclagem permanente. Abrandar as 

rijezas e as resistências, a forma moda é um instrumento de 

racionalidade social, racionalidade invisível, não mensurável, mas 
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insubstituível para adaptar-se rapidamente à modernidade, para acelerar 

as mutações em curso, para construir uma sociedade armada em face 

das exigências continuamente variáveis do futuro. O sistema 

consumado da moda instala a sociedade civil em estado de abertura 

diante do movimento histórico, cria mentalidades desentravadas, de 

dominante fluida, prontas em princípio para a aventura deliberada do 

novo (LIPOVETSKY, 2016, p. 206).  

A respeito disso, chamamos a atenção para o relato de uma das entrevistadas 

sobre o contato com uma ONG que utilizava a moda para recuperar meninas em situação 

de risco. Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a jovem viu nisso uma oportunidade 

de trabalhar na carreira fashion dando ênfase ao aspecto político e coletivo da moda, antes 

desconhecido por ela. Outra estudante relatou a experiência da escrita do seu trabalho de 

conclusão de curso, para o qual ela desenvolveu uma reflexão do ponto de vista de um 

conceito de moda inspirado na situação social e política das migrações em massa e da 

questão dos refugiados na contemporaneidade.  

A questão da sustentabilidade é outra preocupação social constantemente citada 

pelos entrevistados. Em suas falas, podemos observar as marcas de um discurso que 

afirma a lógica hegemônica de produção massiva e acelerada de mercadorias, mas que 

não deixa de reconhecer a existência de práticas de mercado na direção de maior respeito 

ou consideração com os limites da natureza, em busca de minimizar os impactos da 

produção. Importante relativizar, todavia, a força do discurso da responsabilidade social, 

uma vez que, conforme alerta Casaqui (2013, p. 872), “a emergência do social no discurso 

capitalista, que tem raízes históricas, parece ganhar força na contemporaneidade, ao 

corresponder a um novo espírito do capitalismo”. Nesse contexto, e segundo o autor, a 

sustentabilidade, a responsabilidade social, o ambientalismo e a cidadania parecem 

revestir as novas formas de operações corporativas e das lógicas de mercado. 

Ainda que relativizemos a visão contra a hegemonia presente na fala dos 

entrevistados, apresentamo-las como possibilidades de resistência e de transgressão no 

campo da moda. Em seus discursos, podemos identificar uma reivindicação à visibilidade 

da face social e política da carreira fashion, bem como formas mais sustentáveis de se 

produzir e comercializar os produtos.  

Reiteramos que tal reivindicação ficou evidente em todos os grupos, mas 

predominou no grupo focal com estudantes da FAAP, cuja maioria dos componentes 

estava no último ano do curso, revelando, acreditamos decorrente disso, maior 

amadurecimento com relação ao próprio curso e à visão de mundo. Nesse sentido, vale 

destacar a diferença observada entre as perspectivas dos estudantes do primeiro e segundo 
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anos em relação aos do terceiro e quarto anos, explicada pelo importante papel que o 

conteúdo visto nas aulas e a experiência no mercado de trabalho desempenham para 

ampliação da visão que os estudantes possuem em relação à moda e na consolidação do 

olhar crítico a respeito da carreira. 

“Então eu tive essa certa crise, mas enquanto eu tava nesse processo de 

escolha do que eu ia fazer, eu pensava, sei lá, publicidade e propaganda, 

essas coisas, eu acabei tomando contato com uma ONG que trabalhava 

com moda pra recuperar meninas que estivessem em situação de risco 

e aí eu falei ‘é isso, então tudo bem, eu posso encontrar um caminho 

por aí’” (Grupo focal FAAP). 

“Eu acho que pra eu falar um pouco do futuro (da moda), eu tenho que 

falar um pouco de mim mesma, porque eu tô fazendo o meu TCC sobre 

refugiados. Mas não é moda para refugiados. É uma moda inspirada 

num conceito de mudança... Quando eu mostro o meu TCC pros meus 

amigos que não são de moda, eles ficam muito tocados, eles falam, tipo, 

‘nossa eu não achava que moda podia chegar aí’” (Grupo focal FAAP). 

“Eu acho que ela vai ter dois vieses, na verdade. O viés de quem tá 

realmente preocupado em vender mais. Então, a gente tá vendo todo 

nesse movimento de see now buy now24, então, essa coisa de ‘gente, 

vamos fazer rápido, vamos fazer agora, vamos fazer as pessoas 

consumirem mais’, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um grupo 

que tá começando a olhar com outros olhos e falar ‘não, não vamos...’” 

(Grupo focal FAAP). 

“E tenho participado de palestras que também abordaram muito essa 

parte da sustentabilidade, até da positividade, que a positividade vai 

além da sustentabilidade. A sustentabilidade é: ou você extrair de uma 

maneira legal ou você devolver de uma maneira legal. A positividade é 

o ciclo todo, é desde você extrair o produto pra você criar uma coisa de 

uma maneira correta, até a devolução, sabe, como você devolve isso pro 

mundo. Isso é a positividade, e também é um assunto que vai vir com 

mais força daqui pra frente” (Grupo focal FAAP). 

 

As entrevistas nos permitiram ver que os jovens se sentem atraídos, sim, pela 

moda-show, e que a aura de profissão não tradicional é também um fator de motivação 

para a escolha da carreira, mas que há uma iminente mudança em curso, um 

descontentamento – em alguns casos, sutil, em outros, explícito – sobre os caminhos da 

moda. Está no ar um questionamento sobre a estereotipia, muitos deles já não se 

                                                           
24 See now, buy now é uma estratégia de vendas calcada no imediatismo. Tão logo são desenvolvidas e 

apresentadas ao grande público as peças de uma nova coleção, elas já se encontram disponíveis para venda. 

Essa estratégia é diferente do que ocorre tradicionalmente, na qual as coleções são primeiro apresentadas 

nas passarelas e só depois de alguns meses disponibilizadas para venda.  
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satisfazem mais com o glamour e estão lançando novos olhares para a carreira, fazendo 

outros recortes sobre a realidade que desejam construir. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação, nosso objetivo foi compreender a atribuição de sentidos à 

carreira fashion a partir das representações sociais e dos discursos institucionais das IES 

e a sua conexão com a constituição das identidades profissionais dos jovens graduandos 

em moda. Os pilares que serviram de base a esta empreitada foram Comunicação, 

Consumo, Identidade e Moda e Representação, sempre ancorados na perspectiva da 

relação Comunicação-Consumo. Por ter este trabalho sido desenvolvido junto à linha de 

pesquisa “Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo”, do 

PPGCOM-ESPM, o enfoque foi a atribuição de sentidos pelos estudantes e o consumo 

simbólico da carreira.  

Abordamos, no primeiro capítulo, as representações sociais sobre a moda, 

discorrendo sobre a constituição de um imaginário espetacularizado sobre esse universo. 

Foi nosso foco, nesse capítulo, a análise do discurso institucional de seis IES, conforme 

o que está explicitado em suas respectivas homepages, com o propósito de compreender 

que tipo de narrativa é construída sobre a carreira fashion. Levantamos algumas 

considerações a respeito das diferenças e semelhanças entre esses discursos e o discurso 

midiático, observando as perspectivas sobre a carreira apresentadas.  

O que constatamos é que a estratégia publicitária, textual e imagética, das IES 

utiliza argumentos dissimulados e hipnotizantes, que apelam para o imaginário social 

culturalmente construído acerca do universo da moda, caracterizado por (e reforçando) 

estereótipos que discorrem ou sobre a face cenográfica do trabalho com moda ou sobre 

os signos de sucesso.  

Os discursos institucionais verificados, de conotação mais mercadológica do que 

(in)formativa, não representam uma novidade em si quando analisados na perspectiva do 

panorama do sistema educacional brasileiro, em que a realidade é a mercadorização da 

educação, que, em muitos casos, apresenta-se “como um objetivo secundário e a sua 

qualidade pode depender do posicionamento de marketing da instituição” (MONTEIRO, 

2012, p. 114). A educação formal, assim, é atrelada a uma ordem mercantil, mais do que 

a um conhecimento a ser adquirido ou a um saber a ser desenvolvido.  
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As IES fascinam com o que apresentam sobre a moda e, ao trabalharem um 

discurso fundamentado em imagens de sonho, oferecem um universo sedutor aos 

estudantes, tomando como princípio um imaginário idealizado sobre o que seria o 

cotidiano de um profissional de moda, que é disseminado como “verdade”, reforçado pela 

credibilidade (simbólica) da fonte. Não obstante, é necessário ressaltar que é possível 

perceber algumas iniciativas na direção de projetar uma imagem menos idealizada a 

respeito da carreira fashion, estabelecendo conexões com um cotidiano mais realista.  

FAAP, Santa Marcelina e Senac são algumas das IES que apoiam suas 

estratégias de comunicação fundamentalmente na representação glamorosa da carreira 

fashion. A Anhembi-Morumbi e o Senac (curso de modelagem) trabalham com uma 

abordagem mais ampla, sinalizando para a complexidade da indústria da moda e 

apontando diferentes áreas de atuação, embora ainda utilizem elementos de glamorização 

e sucesso em seus discursos. A Belas Artes alterou sua comunicação no decorrer desta 

pesquisa, adotando como mote o protagonismo do jovem para a transformação da 

sociedade, utilizando-se do slogan “Be Yourself”25. Um discurso de “invenção do futuro” 

que pode ser mais atraente aos olhos dos jovens em um contexto de questionamentos a 

respeito de valores e posições até hoje considerados consolidados. Contudo, é relevante 

ressaltar que tal alteração de discurso é restrita aos banners, explicitamente como uma 

estratégia de diferenciação para chamar a atenção dos candidatos, sem aprofundamento 

nas demais peças de comunicação da instituição. Objetivamente, somente a FIAM-

FAAM mantém um discurso que não alude ao espetáculo. Por apresentar uma homepage 

muito resumida (somente uma página) e também por possuir um posicionamento voltado 

para um público com menos recursos financeiros, seu discurso institucional-

mercadológico apresenta soluções para uma das principais preocupações de seus 

potenciais alunos: adentrar o mercado de trabalho, conforme relatado nas entrevistas.  

Do ponto de vista do objetivo de compreender como ocorre a atribuição de sentido 

dos jovens sobre a carreira fashion, nos foi de grande valia verificar que as IES vendem 

não propriamente o curso, mas uma rede de significados sobre os quais se projeta a 

profissão, contribuindo para que a transformem em um produto atraente para o consumo, 

concretizado na escolha dos cursos por elas oferecidos, significados esses ainda lapidados 

pela retórica publicitária. Tal rede de significados elaborada pelas IES se associa ao 

                                                           
25 “Seja você mesmo.” 



96 
 

sistema social, integrando a estrutura de valores que compõem a sociedade e que, 

eventualmente, compõem a subjetividade dos jovens.  

A realização dos grupos focais com os estudantes na sequência da exploração 

dos discursos das IES tornou evidente para nós a complexidade do processo de atribuição 

de sentido, a partir do que destacamos algumas mediações observadas, relatadas no 

segundo capítulo, quando da análise das entrevistas, e as possibilidades de perspectivas 

sobre a carreira apontadas. Sinteticamente, pudemos identificar três movimentos 

principais:  

1) A moda vista pelas lentes do glamour, editada pelas representações midiáticas 

e pelas celebridades para a esfera cotidiana, traduzida na imagem de uma carreira tão 

prazerosa a ponto de se apresentar quase como um ‘não-trabalho’.  

2) A revisão do imaginário glamoroso da moda em direção a um ponto de vista 

radicalmente oposto, a partir do qual ela é vista como carreira sem oportunidades, 

associada a posições de pouco prestígio. Vale ressaltar que essa visão é em grande parte 

característica do círculo social familiar do estudante, e não dele próprio, porém o tema se 

mostrou relevante para a construção da percepção do jovem sobre a carreira, sobretudo 

nos grupos de classe média e baixa. Há, também, a apropriação da representação 

glamorosa da carreira fashion como uma atividade profissional orientada somente para a 

área do design, além de ser identificada como uma atividade fútil e superficial.  

3) Identificamos que emerge um discurso de mudança, que parece romper com os 

discursos tradicionais da moda, ou seja, aqueles que recriam o imaginário do glamour, 

das celebridades e da espetacularização. Nas entrevistas em profundidade realizadas nos 

grupos focais, constatamos a recorrência de uma discursividade que remete a questões de 

sustentabilidade, responsabilidade social e diversidade no campo da moda. Essa 

recorrência permite constatarmos uma desvinculação entre o discurso institucional das 

IES e o de seu público consumidor, os jovens estudantes. 

 A construção dos significados dos mais diversos elementos da vida em sociedade, 

inclusive no caso de uma atividade profissional, é um processo, e como tal não é algo 

dado, fixo, mas um fenômeno dinâmico, em constante elaboração. Na sociedade 

contemporânea, essa multiplicidade de atribuições de sentidos possíveis torna as escolhas 

dos jovens mais problemáticas. Concordamos com Don Slater   quando diz: “por força 

das circunstâncias, os indivíduos são obrigados a escolher, construir, manter, interpretar, 

negociar, exibir quem eles devem ser ou parecer, usando uma variedade fantástica de 
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recursos materiais e simbólicos” (2002, p. 87), pelos quais a carreira em moda é 

representada em narrativas e percepções muitas vezes antagônicas. Ao mesmo tempo, os 

discursos que circulam no cotidiano começam a apontar para a necessidade da revisão 

das práticas das empresas e dos consumidores em relação a valores socioambientais, 

devido a novas dinâmicas sociais, e, dessa forma, seus próprios valores são postos em 

cheque.  

Não obstante, desse cenário não escapam outros elementos muito próprios da 

pós-modernidade. Referimo-nos ao lúdico e à fantasia. Ficou evidente no estudo realizado 

o quanto discursos relativos à celebrização e aos sonhos dos “contos de fadas” ainda estão 

presentes na vida adulta e representados na fala dos estudantes, bem como em 

personagens emblemáticos de filmes que servem de inspiração no percurso da carreira. 

Atribuímos esse cenário ao perfil hedonista e psicológico pós-moderno e ao consumo do 

simbólico também na atividade profissional, fortemente ancorado em experiências 

individuais estéticas, existenciais e emocionais que apelam para as sensações de prazer, 

de se divertir e de fazer rir (LIPOVETSKY, 2009). 

Vivemos uma era de prazer e de expressão de si, na qual mudam-se os cenários, 

mas ficam os roteiros. Se no passado a fórmula para a felicidade era encontrar um príncipe 

encantado, casar-se e ser feliz para sempre, no atual contexto social, o sonho de ser feliz 

inclui exercer uma suposta profissão ideal, significando isso uma atividade sem estresse 

ou limitações, em ambientes criativos e sem rotina. A Cinderela agora veste Prada, 

conquista altos cargos, com excelente remuneração, e tem acesso a ambientes restritos. 

 O consumo de uma carreira profissional é fortemente relacionado aos 

significados sociais do que seja, idealmente, uma boa vida e a estilos de vida difundidos 

midiaticamente. Quando um estudante opta por uma carreira, ele busca algo que possa 

lhe proporcionar prazer, que lhe permita acesso a um estilo de vida desejável e que lhe 

traga gratificação social e pessoal. Nesse processo, as identidades “vão sendo constituídas 

tendo como base elementos dos discursos midiáticos e que são responsáveis pelo 

posicionamento do sujeito em suas relações sociais refletindo o contexto social onde este 

indivíduo está inserido” (TONDATO, 2012). A carreira em moda tem seus sentidos 

construídos por meio de um processo sócio-histórico, que passa naturalmente pelos fluxos 

midiáticos, mas não é exclusivo deles. Os discursos da história e o imaginário em torno 

da nobreza e da aristocracia atualizados e reconfigurados pelo cinema e pela literatura 
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juntam-se aos discursos da mídia e participam dos processos de construção identitária. A 

carreira em moda torna-se a ferramenta capaz de tornar esses sonhos realidade. 

Identificamos que está em processo, mesmo que de forma incipiente, o que pode 

vir a ser uma ressemantização da carreira, advinda do questionamento sobre o futuro da 

moda, como foi possível apreender das falas de participantes de todos os grupos. 

Ressemantização fundamentada, principalmente, em uma nova perspectiva de sociedade, 

com olhos para a sustentabilidade e a inclusão social, provenientes de uma atitude em 

construção junto aos jovens, como ilustramos com a fala de uma aluna da FAAP: 

Então, eu tô na minha vidinha boa, e a gente não vai ter problema 

com isso... Eu acho que falta um pouco a gente querer olhar e, ao 

invés de a gente olhar tipo “é assim e acabou”, a gente olhar e 

falar “qual é o caminho?”. Não vai dar pra pensar na causa inteira 

de uma vez, é verdade, não dá. Então tem que ter outros meios, 

então, ela vai tá olhando pra consultoria de imagem, alguém vai 

tá olhando pro tecido natural, outra pessoa vai tá olhando pelo uso 

de resíduos. Você tem muitos caminhos. O que eu acho é que não 

dá pra gente se fechar pro futuro desse modo, se a gente quer lidar 

com questões mais sociais e de como a moda ainda vai ser.”  

 

Há uma parcela significativa dos entrevistados apontando a necessidade de 

transformação no modo operandi da indústria da moda. Os recursos do planeta são finitos 

e o próprio consumidor, cada vez mais sujeito nessa posição, está atento às questões 

relativas à sustentabilidade, um tema que se torna mais visível nos planos simbólico e 

político. Se essa imagem ainda não é apresentada de maneira evidente na esfera da mídia 

de massa, que ainda se fundamenta na glamorização da carreira, tornou-se patente no 

discurso dos entrevistados. Salientando que não só diversas outras instituições, mas 

também mensagens midiáticas segmentadas e especializadas frequentemente promovem 

debates sobre o tema, corroborando essas transformações em curso, além da apropriação 

que a própria cultura do consumo faz desses discursos, integrando-os às lógicas de 

mercado (CASAQUI, 2013).  

Do prisma da moda, se faz necessária a ação das empresas, redesenhando suas 

políticas de sustentabilidade e responsabilidade social, assumindo uma posição de 

agenciadoras de um processo de mudança já em curso. Até mesmo em resposta à 

sociedade e acolhendo esses jovens, que adentram o mercado de trabalho demonstrando 

com seus discursos que têm vontade e potencial para serem protagonistas e agentes dessa 

transformação.  



99 
 

Também devemos apontar a distância entre o posicionamento das IES e o discurso 

de mudança encampado pelos jovens. Nas homepages das seis instituições analisadas, 

não encontramos sequer uma linha que manifestasse algum movimento em relação a 

ações de responsabilidade social, articulações disso com a formação do profissional em 

moda, preocupação com o meio ambiente, em especial em uma área de produção que 

exige o uso intensivo de matéria-prima e atenção à diversidade de gênero, etnia ou outras.  

Ficou evidenciada a insatisfação com a representação e o reforço de padrões 

estéticos inalcançáveis e que ainda são tão presentes nos discursos da moda. Há uma nova 

dinâmica social em curso, segundo a qual os sujeitos começam a questionar esses padrões, 

exigindo ações de representatividade no discurso da moda e no tratamento midiático com 

a inserção de discursos que considerem as diversidades, perspectiva que o mercado já 

começa a captar (e capitalizar26). Aspectos que foram destacados pelos participantes em 

todos os grupos de discussão.  

As IES, por sua vez, reforçam os elementos de espetacularização, na intenção de 

atrair os estudantes, e omitem temáticas relevantes tanto para a sociedade quanto para os 

jovens, e que já fazem parte do horizonte de expectativa e de seu cotidiano. No âmbito 

do interesse do nosso estudo, a conclusão é que a percepção da moda como carreira e a 

sua relação com o imaginário do campo profissional inegavelmente passam pela 

identificação com os signos de glamour e celebrização. Mas não somente isso. Os 

estudantes estão indo além, e para outras direções. Acreditamos, portanto, que a 

comunicação das IES pouco contribuam para as tomadas de decisão dos potenciais 

alunos, visto que estão com um discurso desarticulado e que se distancia das aspirações 

e dos propósitos de uma parte relevante dos jovens.  

A atribuição de sentido sobre a carreira fashion percorre circuitos que vão muito 

além dos que provêm dos meios de comunicação generalistas tradicionais, ou mesmo da 

autoridade das mensagens das instituições de ensino, ainda que deles compartilhem. Mais 

relevantes são as relações cotidianas, que ocorrem nos ambientes de socialização – escola, 

lazer, entretenimento –, e na vida familiar – concordâncias e confrontos, perspectivas de 

mobilidade socioeconômica. Mediações, por assim dizer, que se tornaram evidentes nas 

falas dos entrevistados, sinalizando já alguns deslocamentos da representação 

                                                           
26 http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/01/barbie-ganha-novas-formas-de-

corpo-tons-de-pele-e-cores-de-olhos.html 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/01/barbie-ganha-novas-formas-de-corpo-tons-de-pele-e-cores-de-olhos.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/01/barbie-ganha-novas-formas-de-corpo-tons-de-pele-e-cores-de-olhos.html
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hegemônica glamorizada e por onde afirmamos que a moda reflete o tempo em que é 

criada e vestida.  

Demos início ao estudo aqui apresentado do ponto de vista de que o trabalho 

com moda é constituidor de identidade social, com seus significados e representações 

refletindo nosso tempo e a cultura contemporânea. Com isso em mente, procuramos 

entender os caminhos simbólicos pelos quais os estudantes dos cursos do campo da moda 

atribuem sentido à atividade profissional que escolheram, fortemente glamorizada, 

historicamente constituída por um universo de luzes, visibilidade e celebrização.  

A conclusão é que todas essas características compõem a idealização da carreira 

em moda, obviamente funcionando como atrativo para quem é convocado a definir seu 

futuro profissional fundamentado mais no que circula na mídia, ou nas tradições 

familiares, do que em vivência própria. Mas não só. A isso se acrescenta a fantasia, a 

crença de que é possível e desejável ir além, destacar-se, ser bem-sucedido, uma 

prioridade contemporânea. 

Entretanto, os sentidos não são fixos. Eles se reconfiguram no encontro de 

discursos que ocorrem “sempre no interior de uma série de outros discursos, com os quais 

estabelece correlações, deslocamentos, vizinhanças” (GREGOLIN, 2005, p. 8). Um 

processo explicitado nas falas dos entrevistados, que manifestaram uma diversidade de 

origem dos sentidos atribuídos à escolha que fizeram de um curso superior, 

demonstrando, no nosso entender, uma mobilização de elementos constituintes do 

consumo da carreira em moda. 

Sintetizando o sentido produzido dos já citados discursos provenientes da mídia, 

das relações sociais e familiares, o que fica é um imaginário não diríamos de sonho, mas 

de esperança, e um certo inconformismo, condizentes à condição de “ser jovem”. 

Especialmente no contexto de uma sociedade da informação, da flexibilização dos modos 

de ser e estar no mundo, que abre perspectivas de inovar, transformar, ou, no mínimo, 

mobilizar para transformar. 

Da relação disso com os discursos das IES, resta-nos abrir a proposição de 

realização de um estudo do ponto de vista das mesmas, verificando o que é efetivamente 

trabalhado pelos cursos, tendo por base, por exemplo, os conteúdos programáticos e como 

estes são articulados aos projetos pedagógicos na consecução de um perfil de profissional 
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no campo da moda. Uma proposição abrangente, mas que, pensando discursivamente, 

contribuiria para a constituição da área também como um espaço de reflexão acadêmica.  
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APÊNDICE  

 

ROTEIRO-BASE PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS EM 

PROFUNDIDADE 

 

Parte I – Apresentação  

Gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui hoje. Eu sou Regiane Konopka e estou 

desenvolvendo uma pesquisa sobre estudantes de moda e sobre a escolha pela carreira. A 

entrevista será gravada somente para facilitar a análise dos dados, mas em hipótese nenhuma os 

nomes serão divulgados.   

Parte II – Perfil  

Pedir para que se apresentem 

Com quem moram?  

Vocês trabalham? Se sim, qual a função? 

Como é um dia em seu cotidiano? 

Qual é o seu hobby? O que gosta de fazer no tempo livre? 

Tem alguém na sua família/conhecidos que trabalhe com moda?  

Parte III – Consumo midiático 

Como vocês se informam no cotidiano?  

Além disso (X), costumam ler (que tipos de livro?), ver filmes (TV, Streaming, cinema?), series 

(quais?) etc.? 

Cite um filme ou um livro que foi marcante para você, mesmo que já tenha assistido há tempos.  

... E sobre moda, costuma procurar algo específico? O quê?  

Parte IV – Consumo material – hábitos de compra 

Quais seus hábitos de compra, do dia a dia, regularmente (comida, roupa, material para casa, 

faculdade etc.)? 

E em ocasiões especiais? Quais seriam essas ocasiões? (Explorar opiniões e atitudes em relação 

ao consumo.) 

Que lugares costumam frequentar para fazer compras? (Todo dia/ocasiões especiais.) 

Como se informam para comparar algo específico, especial? 

Têm alguma preferência por marcas, tendências? Como funciona isso?  

O que é consumo para vocês?  

Parte V – Moda 

Como a moda entrou na sua vida? Me fale um pouco sobre isso, mesmo antes de decidir estudar 

nesta área. 

E no dia a dia, como é sua relação com a moda?  
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Onde vocês buscam informação sobre moda? Por quê? Cite sua fonte favorita (site, jornal, revista, 

páginas no Facebook, Instagram, Youtube). 

O que é moda na sua visão?  

Seu consumo (de moda) mudou depois de entrar na faculdade?  

Parte VI – Graduação/carreira  

O que te levou a decidir por uma graduação em moda?  

Falando sobre carreiras, qual área da moda desperta o seu interesse? Por quê?  

De quais disciplinas vocês mais gostam?  

Como sua família/amigos receberam a notícia de que você iria cursar moda na graduação?  

O que vocês pensam sobre a SPFW?  

O que diferencia a moda de outras carreiras?  

Se vocês pudessem escolher ser uma personalidade da moda, quem vocês seriam?  

FINALIZAÇÃO: 

Agradecemos, dizemos da enorme contribuição que deram. Reafirmamos que os nomes não serão 

publicados. Pedimos colaboração para indicar outras pessoas, de outras instituições, deixamos 

contato e pedimos contato (uma listinha com e-mails) para eventuais esclarecimentos, mas 

dizemos que acreditamos que temos o suficiente (o mais importante seria conseguir contatos, pois 

eles deviam conhecer estudantes de outras instituições). 
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ANEXOS 

 

Transcrições de textos das figuras  

Figura 3 Com mais de 25 anos de tradição, o curso de Moda da Santa Marcelina é reconhecido 

pelo pioneirismo, tradição e formação de profissionais criativos e empreendedores. Os alunos 

formados pela FASM levam para o mercado ideias com linguagem inovadora, conquistando 

resultados significativos que são reconhecidos pelas empresas, mídia e pelas associações de classe 

do setor. 

 

Figura 4 Com mais de 25 anos, é o primeiro e mais tradicional curso de Moda do Brasil. Os 

jovens formados pelas FASM levam para o mercado ideias com linguagem inovadora e de ponta 

provocando a quebra de estruturas rígidas, conseguindo resultados significativos que são 

reconhecidos pelo empresariado, pela mídia e pelas associações de classe do setor. 

 

Figura 5 Mercado de TrabalhoO campo da moda abre um amplo leque de atividades, 

permitindo aos egressos de seus cursos atuarem em diversas áreas de desenvolvimento de 

produtos e prestação de serviços como: indústrias têxteis, de confecção, de acessórios, de joias, 

de aviamentos, mídia impressa e televisiva, empresas organizadoras de eventos e de fotografia. O 

egresso do curso Bacharelado em Desenho de Moda estará preparado para atuar em um vasto 

campo de atividades, como: Diretores de criação, Diretores de coleção, Gerentes de 

desenvolvimento de produtos de moda, Estilistas e criadores, Designers de têxteis, joias e 

acessórios, Coordenadores de Moda, Produtores de Moda para as mídias impressas, televisivas, 

cinematográficas e eventos, como feiras e desfiles, além de também poder atuar enquanto 

Consultores de moda.  

 

Figura 6 A FASM já formou muitos dos principais nomes da Moda, como: Alexandre 

Herchcovitch; Carina Duek; Cynthia Hayashi; Maria Prata, editora da Harper Bazar Brasil; 

Sandra Bittencourt, editora de Moda da Marie Claire. 

 

Figura 7 A FAAP ocupa uma posição peculiar entre as instituições de ensino por aliar a tradição 

e a experiência de seis décadas em educação ao fato de ter se transformado em uma instituição 

em sintonia com as demandas do mundo contemporâneo. Sua infraestrutura conta com moderna 

tecnologia em laboratório, oficinas e estúdios, em que os alunos têm a possiblidade de aliar a 

teoria à pratica preparando-se para se tornarem profissionais completos, aptos a atuar e 

empreender em um mercado de trabalho cada vez mais diversificado e competitivo. 

 

Figura 8 A estrutura que a gente tem na FAAP não é fácil encontrar em nenhum lugar. Eu posso 

falar isso, pois já morei fora e fiz outras faculdades de moda no exterior e não têm a estrutura que 

a FAAP tem.” Depoimento de Andressa Nobrega, ex-aluna. 

 

Figura 9 O curso possui parceria com diversas instituições em mais de 10 países, destacando-se 

convênios com Queensland University of Technology (Austrália), University of Northampton, 

School of the Arts e Monfort University (Reino Unido), University of Salfors (Reino Unido), 

Universidad del Pacifico (Chile) e Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalém (Israel). 

 

Figura 10 A FAAP, foi pioneira em incluir na grade curricular matérias de figurino, visual 

merchandising e projetos em calçados. Também foi a primeira faculdade a criar um concurso 
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interno de moda – o FAAP Moda. O evento, totalmente organizado pela instituição, vem sendo 

realizado com grande sucesso desde 2003. 

Alguns dos melhores profissionais do mercado integram o corpo docente da FAAP, e os alunos 

são estimulados a exercitar a capacidade criativa e empreendedora, bem como desenvolver um 

vasto repertório cultural e artístico. O aprendizado é complementado por palestras promovidas 

regularmente pela FAAP com renomados profissionais da área, criando um rico network para os 

futuros profissionais. 

 

Figura 11 Aluna da FAAP e agora diretora do Bradesco. Estamos falando de Denise Pavarina, 

mas poderia ser de você.  

 

Figura 13 Um dos principais diferenciais do curso de Design de Moda da Belas Artes é entender 

que nem todo aluno quer ser estilista: por isso, além de prepará-los para atuar nessa área, o curso 

ainda permite que os estudantes desenvolvam Trabalhos de Conclusão de Curso nas áreas de 

gestão, design de superfícies, estamparia, editorial, entre outras. Avaliado com 4 estrelas pelo 

Guia do Estudante, o curso já contou com palestras de profissionais renomados como Amir Slama, 

André Lima e Tufi Duek. a Belas Artes acredita que os alunos devem estar em contato constante 

com profissionais do mercado para que entendam os desafios e oportunidades atuais. Na área 

prática profissional, a Belas Artes permite aos alunos que participem do Studio Grid. Orientados 

por professores como Alessandro Câmara, que mantém um escritório próprio e é responsável por 

diversos projetos de alunos premiados por empresas como a Tok&Stok, Faber Castell e TAM, os 

alunos desenvolvem projetos, fazem pesquisa e aplicam os conhecimentos da sala de aula com 

clientes reais. 

 

Figura 14 O profissional formado na Belas Artes é preparado para assumir vários tipos de 

posições em escritórios de estilo e criação, ateliês, confecções, indústrias de calçados e acessórios, 

indústrias de aviamentos, indústrias de malharias, tecelagens e estamparias, Marketing, 

Comunicação e Visual/Merchandising e Varejo, em grandes redes multimarcas ou magazines de 

pequeno, médio e grande porte. Também pode atuar em setores de prestação de serviços, como 

stylist, estilista, fotógrafo, consultor financeiro, produtor de figurinos para shows, teatros, cinema, 

novelas, fotografia, publicidade, cenografia, jornalista de moda em revistas especializadas, 

desfiles, modelista e como profissional técnico. Como está o mercado? Existe uma demanda 

latente para profissionais diferenciados e empreendedores. O profissional de moda deve ter uma 

formação integrada baseada em um olhar criativo a partir de um grande repertório de arte, cultura, 

comportamento, tecnologias, entre outros. Porém, com grande entendimento do mercado de moda 

e domínio do ciclo produtivo e logístico do segmento têxtil. 

 

Figura 16 Carreira: o profissional de moda atua em vários departamentos de gestão de uma 

empresa dessa área: na criação de marcas e coleções, na pesquisa de oportunidades de negócios, 

no controle de estoques, nas áreas de vendas e compras, no marketing, no planejamento 

estratégico, na comunicação, no merchandising etc. Como estilista, pode atuar no 

desenvolvimento de coleções têxteis e de vestuário, pesquisar tendências de mercado e novos 

materiais, organizar e produzir desfiles, entre outras atividades. Além disso, pode ainda trabalhar 

em vários setores e departamentos das indústrias têxteis, de confecções, de fios e fiação: 

gerenciando, planejando, criando e desenvolvendo produtos; criando e desenvolvendo coleções 

de vestuário, calçados, toalhas, roupas de cama, acessórios e aviamentos; em empresas de varejo 

(como redes de lojas e hipermercados); na imprensa; em empresas de produção de figurino ou 

organizadoras de eventos, entre muitas outras opções de trabalho. 

 

Figura 17 Referência no mercado – o FIAM FAAM oferece duas habilitações de grande 

aceitação no mercado, pois desenvolvem qualidades muito valorizadas pelas empresas de moda. 

Coordenação em Moda – estimula o aluno a desenvolver sua capacidade criativa com estudos e 

pesquisas em várias áreas do conhecimento, a dominar a linguagem de moda e a encontrar 

conceitos e soluções para a criação de produtos de moda. Também desperta sua capacidade de 
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analisar as propostas internacionais da moda e aplicá-las no mercado brasileiro. Gerência de 

Produto – desperta no aluno sua criatividade estratégica e liderança, para desenvolver, planejar 

e avaliar novos negócios na área de moda. Programa inovador – cada disciplina foi escolhida 

para desenvolver no aluno o conhecimento teórico, prático e técnico das mais diversas atividades 

profissionais da área de moda. Assim, ele saberá identificar problemas e encontrar as soluções 

adequadas, além de reconhecer novas oportunidades de negócio e saber como aproveitá-las. 

 

Figura 19 Foco na moda como negócio – o curso de Moda tem como principal característica o 

desenvolvimento do pensamento e da prática empreendedora e interdisciplinar, propondo uma 

visão abrangente da moda como negócio. A profissão na prática – o curso possui vários 

ambientes onde os futuros profissionais podem aplicar na prática seus estudos: dois ateliês de 

costura com 50 máquinas retas, outro com 15 máquinas especiais, dois estúdios de modelagem 

com 50 manequins para desenvolvimento de moulage e modelagem plana, além de dois 

laboratórios de informática com software específico para a área de moda (CAD AUDACES). 

 

Figura 20 O Senac mantém parcerias com escolas internacionais e procura aplicar seus conceitos 

ao curso, para que o aluno tenha acesso a diversas metodologias. O curso tem salas de aula 

equipadas com bustos de costura e máquinas de costura, tanto portáteis como industriais, 

ambientes diferenciados como uma Modateca, um espaço de pesquisas e estudos voltado para a 

conscientização e preservação da memória da moda. Seu acervo conta com aproximadamente 500 

bandeiras de tecido em sua Teciteca, que serve como fonte de pesquisa para estudantes de 

tecnologia têxtil e de moda, de profissionais de estamparia, e ainda, como fonte de inspiração para 

estilistas. Estão disponíveis para consulta cerca de 700 bureaux de moda, que apresentam 

informações sobre as tendências de moda de épocas determinadas. As produções dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso são apreciadas por bancas pedagógicas e/ou profissionais do mercado, e 

o curso tem parte de sua carga horária ministrada a distância, utilizando ambientes virtuais. 

Atualmente, este percentual é de 10% distribuídos em três semestres. 

 

Figura 22 O objetivo do curso é formar designers de moda que atuem no desenvolvimento de 

projetos e execução de modelagens para o vestuário, com amplo repertório conceitual e histórico 

sobre a área de moda e profundo conhecimento sobre técnicas, materiais e processos de produção. 

No curso são estudadas as técnicas de modelagem plana, moulage, alfaiataria, modelagem em 

jeans e malharia, modelagem digital, costura e montagem aplicadas aos diversos segmentos e 

setores da moda, bem como a evolução histórica da indumentária, da arte e do design, 

antropologia e cultura de moda, ergonomia e metodologias projetuais aplicadas ao 

desenvolvimento de produtos de moda. O profissional modelista poderá atuar em 

desenvolvimento, produção, pesquisa gerenciamento e distribuição de produtos de moda, nos 

mercados de atacado e varejo, indústrias têxteis e de confecção e ateliês, além de veículos de 

comunicação, instituições de ensino e produções artísticas e culturais. Metodologia: Foi o 

primeiro bacharelado em Modelagem do Brasil com início em 1999 e, desde então, tem passado 

por reestruturações com o objetivo de acompanhar as necessidades do mercado. A partir de 2014, 

com nova grade, o curso apresenta foco ainda maior na formação do designer de moda apto a 

projetar, planejar e gerenciar o desenvolvimento de produtos de vestuário. A formação se dá por 

meio da metodologia de projetos, e as aulas são ministradas em laboratórios com infraestrutura 

completa e de ponta, permitindo a integração entre conceito e prática.  

O Senac mantém parcerias com escolas internacionais e procura aplicar seus conceitos ao curso, 

para que o aluno tenha acesso a diversas metodologias. O curso tem salas de aula equipadas com 

bustos de costura e máquinas de costura, tanto portáteis como industriais, e ambientes 

diferenciados como uma Modateca, um espaço de pesquisas e estudos voltado para a 

conscientização e preservação da memória da moda. Seu acervo conta com aproximadamente 500 

bandeiras de tecido em sua Teciteca, que serve como fonte de pesquisa para estudantes de 

tecnologia têxtil e de moda, de profissionais de estamparia, e ainda, como fonte de inspiração para 



111 
 

estilistas. Estão disponíveis para consulta cerca de 700 bureaux de moda, que apresentam 

informações sobre as tendências de moda de épocas determinadas.  

As produções dos Trabalhos de Conclusão de Curso são apreciadas por bancas pedagógicas e/ou 

profissionais do mercado e o curso tem parte de sua carga horária ministrada a distância, 

utilizando ambientes virtuais. Atualmente, este percentual é de 10% distribuídos em três 

semestres. 

 

Figura 23 A instituição referência em educação no Brasil criou um projeto especial com a marca 

sinônimo de inovação no mundo todo.  

 

Figura 25 A Graduação em Design de Moda é um bacharelado na área de Moda, com ênfase 

na pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos e imagens da área têxtil e de confecção. O 

curso estimula a evolução do repertório cultural do aluno, entendendo a moda como uma 

expressão rica e particular do design. E, para garantir seu pleno desenvolvimento, o estudante 

passará por vários projetos de pesquisa: estudará do público-alvo ao tema, criação, 

desenvolvimento e apresentação de coleções, sendo orientado tanto ao desenvolvimento de 

produtos mais autorais quanto aos destinados à larga distribuição. Graças a uma arquitetura 

curricular única e de padrão internacional, o futuro profissional desta área conquistará um 

repertório abrangente e um olhar apurado sobre moda internacional. Além disso, atualmente a 

criação em moda trabalha dois lados para uma atuação com base na excelência profissional: o 

artístico – a moda como expressão de um artista; e o produtivo – de criar produtos e imagens de 

moda, atendendo a prazos e outras exigências do mercado.  Os estudos estarão voltados a 

desenvolver capacidades de entendimento e atuação sobre a moda, alcançando cada vez mais 

diferentes atuações. Por isso, na Anhembi-Morumbi, você, que pretende ingressar nesta área, terá 

uma formação baseada nesses conceitos e, ao se formar, será um Designer de Moda capaz de criar 

e produzir coleções de vestuário de moda, bem como criar imagens de moda, como fotografias, 

desfiles e outros, sendo a imagem o fio condutor do processo de criação à comunicação do 

produto. Na Anhembi-Morumbi, você terá aulas com os melhores professores do País, a maioria 

mestres e doutores, formados por universidades renomadas do Brasil e do exterior. Todos eles 

estão inseridos no mercado da moda e envolvidos com esse universo o tempo todo. Além disso, 

muitos professores também possuem experiência internacional, como estilistas, docentes e 

pesquisadores. 

 

Figura 26 Há grande crescimento de mercado para o designer de moda, uma vez que a demanda 

por produtos relacionados ao mundo da moda cresceu progressivamente nos últimos anos. Apesar 

de suas experiências pessoais servirem como referências para suas criações, esses profissionais 

devem transpor os limites do mundo fashion e se aprofundar em pesquisas nas mais variadas 

áreas, de maneira globalizada. AS COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE DESIGN DE 

MODA. Entre as competências do profissional de Design de Moda estão atuar na criação, 

planejamento e desenvolvimento de projetos em Design de Moda e de imagem de moda, bem 

como gerar e propor novas ideias caracterizando trabalhos de vanguarda. As áreas de atuação 

dentro do mercado da moda são bastante abrangentes e incluem: indústrias têxteis (indústrias de 

matérias-primas, insumos, tecelagens e confecções), atuando nos departamentos de pesquisa, 

criação e desenvolvimento de produtos; comércio (varejo de moda), atuando em departamentos 

de pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos; escritórios de consultoria em moda, atuando 

como consultor e como ilustrador, na área de criação de produtos e na criação de imagens para 

catálogos e revistas ou na assessoria de criação de imagem pessoal; departamentos de criação de 

agências de comunicação ou de publicidade, atuando com a criação e a ilustração de imagem de 

moda; editoras de jornais e revistas, atuando com criação e ilustração de imagens de moda; 

produtoras de vídeo e cinema, atuando com criação de imagens, que englobam a pesquisa e a 

construção de cenário e figurinos; e também atuar no mercado como autônomo, podendo, 

inclusive, abrir comércio com sua própria marca. AO FINAL DO CURSO, VOCÊ ESTARÁ 

APTO A: atuar na criação, no planejamento e no desenvolvimento de produto dos mais diferentes 
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segmentos e em todos os elos da cadeia têxtil e de moda, nas indústrias de fios, corantes e outros 

suprimentos das empresas têxteis (como aviamentos e beneficiamentos), nos ateliês e confecções; 

responder pelo projeto de criação das imagens de moda em catálogos, desfiles, vídeos e sites; 

participar da criação de projetos em diferentes setores da indústria, do design de objetos até as 

indústrias de automóvel, além das mídias tradicionais e digitais; atuar como pesquisador, 

ilustrador e consultor de criação no varejo. 

 

Figura 27 O curso visa preparar os alunos para atuarem na gestão da cadeia têxtil relacionada 

aos negócios da moda, estimulando e desenvolvendo a capacidade reflexiva e a visão estratégica 

necessária aos contextos contemporâneos de complexidade, instabilidade e globalidade. Por meio 

do desenvolvimento de estratégias mercadológicas inovadoras capazes de atuar em negócios 

concorrenciais, propicia a formação profissional com repertório cultural ampliado e visão 

estratégica da moda, do mercado e dos negócios. O estudante adquire conhecimentos sólidos em 

planejamento e gestão de negócios, de produtos e de marcas de moda e ainda desenvolve a 

percepção e a sensibilidade aguçadas para a compreensão e o desenvolvimento da comunicação, 

da linguagem e da cultura da moda. O curso de Negócios da Moda prepara os alunos para atuarem 

na gestão da cadeia têxtil relacionada aos negócios da moda, estimulando e desenvolvendo a 

capacidade reflexiva e a visão estratégica necessárias aos contextos contemporâneos de 

complexidade, instabilidade e globalidade. Nesse sentido, a matriz curricular adotada pelo curso 

objetiva preparar seus alunos de maneira a desenvolver estratégias de mercado inovadoras, 

capazes de atuar em negócios concorrenciais. Disciplinas como: Empreendedorismo e 

Sustentabilidade, Moda e Cultura, Modelos de Administração, Fundamentos da Economia, 

Tecnologia Têxtil, Pesquisa de Marketing e Comportamento do Consumidor, Gestão de Varejo 

de Moda, Planejamento e Desenvolvimento do Produto de Moda, Projeto Interdisciplinar em 

Moda e Economia Criativa, dentre outras, colaboram com a formação de uma visão global no 

universo de gestão da moda. Cem por cento do corpo docente é composto por professores com 

vários anos de experiência em docência no ensino superior, sendo que alguns também atuam 

profissionalmente na área de moda, trazendo informações e atualizações relevantes sobre o 

mercado. Doutores e  Mestres são capacitados semestralmente por meio de palestras e oficinas, 

realizadas em programações que envolvem diversas áreas de conhecimento, com destaque para 

questões pedagógicas e didáticas. Há também a capacitação docente semestral, com oficinas e 

programação online de capacitação docente, promovidas pela Rede Laureate ao longo do ano 

letivo. 

 

Figura 28 Os alunos formados no curso de Negócios da Moda têm um vasto horizonte de 

atuação, pois atualmente a moda é utilizada como diferencial para as mais diversas áreas. Os 

setores de marketing e desenvolvimento de grandes magazines, bem como empresas de e-

commerce de moda, e marcas nacionais consagradas são grandes empregadores dos formandos. 

As indústrias da Cadeia Têxtil têm uma ampla absorção nos setores de marketing e 

desenvolvimento de novas linhas de produtos. APRENDIZADO VOLTADO PARA A 

GERAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS. O contexto dos negócios da moda exige sofisticados 

padrões econômicos de produção e comercialização de bens e, portanto, conhecimentos mais 

complexos e formação especializada. Ainda dentro deste cenário, a formação de pessoal 

responsável por funções de gerência e direção para atender à evolução das empresas é um fator 

essencial e decisivo em meio à intensa concorrência empresarial. Desta maneira, as competências 

do profissional formado no curso de Negócios da Moda desdobram-se em pesquisas de mercado 

e de macrotendências, seja na identificação de oportunidades para novos produtos, serviços e 

negócios criativos, no gerenciamento e comercialização de produtos e coleções, no 

desenvolvimento e gestão de planos de marketing, negócios e comunicação para marcas, produtos 

e serviços de moda. CAMPOS DE ATUAÇÃO. O profissional egresso poderá atuar nas 

seguintes áreas do setor de moda: indústrias têxteis – fiações, tecelagens, malharias, tinturarias, 

estamparias e empresas de acabamento de peças de vestuário e tecidos em geral; indústrias de 

confecção – vestuário, acessórios, linha cama/mesa/banho; organizações detentoras ou gestoras 

de marcas de moda; empresas de representação de marcas de moda; empresas de importação e 

exportação de produtos de moda: têxteis e de confecção; varejo de moda: grandes, médias e 
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pequenas organizações; empresas de consultoria de moda; assessoria de imprensa para o setor de 

moda; núcleos ou agências de pesquisa de moda; veículos e agências de comunicação, voltados 

para moda. AO FINAL DO CURSO, VOCÊ ESTARÁ APTO A: realizar pesquisas de 

mercado,  e de tendências relacionadas ao universo da moda; identificar oportunidades para novos 

produtos, serviços e negócios de moda; planejar e gerenciar o desenvolvimento de produtos e 

coleções; planejar e gerenciar a produção, a comercialização e a comunicação, na indústria têxtil 

e de confecção, assim como no varejo de moda; desenvolver planos de marketing para marcas, 

produtos e serviços de moda; planejar, desenvolver e gerenciar negócios na área de moda – sejam 

na indústria, no comércio ou em serviços; comprar  insumos para a indústria têxtil e de confecção; 

comprar e Vender produtos têxteis e de confecção no varejo de moda. 

 

Figura 29  Moda é a alma das pessoas; Unir o conceitual com o comercial é importante.  

 

Figura 31 Conhecimento para poder empreender”; “Gostar do que faz para alcançar resultados. 

 

Figura 33 Quem aposta nas suas singularidades é capaz de ultrapassar limites; A sua 

personalidade pertence ao grupo dos que provocam, idealizam, inventam o futuro. 

 

Figura 34 Ser legítimo é não ter vocação pra marionete.  
 

 


