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RESUMO 

Este artigo analisa a produção discente sobre moda nos Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação entre os anos de 2010 e 2015.  O objetivo é identificar a distribuição 

destes trabalhos no cenário nacional de pesquisas, apontando alguns padrões e 

tendências. Os dados utilizados são parte de uma pesquisa maior, levantados nos sites, 

bibliotecas e repositórios dos programas de pós-graduação e plataformas 

governamentais que reúnem a produção acadêmica dos discentes. Os resultados obtidos 

apontam que uma baixa quantidade de trabalhos se dedicam a estudar problemáticas que 

envolvem moda na comunicação e que há concentração desses estudos em determinadas 

regiões brasileiras.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Moda; Pesquisa em Moda; Moda e 

Comunicação.  

 

INTRODUÇÃO  

 O presente artigo trata-se de um estudo de estado da arte sobre a pesquisa 

discente em moda dentro da comunicação no sexênio 2010-2015. Toma por base os 

dados coletados dentro de um trabalho organizado pela Profª. Drª. Nilda Jacks que 

realizou um levantamento de toda a produção acadêmica (teses e dissertações) na 
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Comunicação no alegado período, com o objetivo de analisar especificamente a 

produção da área de recepção.  

Segundo Ferreira (2002) os estudos de estado de arte baseados em títulos e 

resumos, tal qual o artigo presente, são possíveis e tornam-se uma opção metodológica 

eficaz por se constituírem pesquisas de levantamento e de avaliação do conhecimento 

sobre determinado tema. Em relação aos títulos, a autora defende que os mesmos são 

responsáveis por anunciarem as informações principais sobre o trabalho e por 

apresentarem ao leitor a existência do próprio. Quanto aos resumos, esses entram com o 

objetivo de divulgar em maior dimensão os trabalhos realizados na esfera acadêmica e 

devem informar ao leitor de forma rápida, direta e sucinta sobre o que se trata a 

pesquisa, o resumo informa ao leitor a discussão deixada em aberto pelo título, pois é a 

partir do resumo que o leitor decidirá sobre a leitura do trabalho. A autora afirma que: 

 
A possibilidade de leitura de uma História pelos resumos que sabemos não 

poder ser considerada a única, tampouco a mais verdadeira e correta, mas 

aquela proposta pelo pesquisador do “estado da arte”; pode ainda ser resultado 

da compreensão das marcas deixadas pelos autores/editores em cada resumo e 

do estabelecimento de relações de cada um deles (resumo) com outros, e 

também com uma bibliografia que extrapola a da produção de dissertações e 

teses (FERREIRA, 2002, p. 14).  
 

É muito importante conhecer e estudar sobre o que está sendo produzido na 

academia brasileira, tal análise permite explorar as principais tendências na pesquisa na 

área da comunicação e investigar, dentre as diversas temáticas tratadas, qual o destaque 

dado por pesquisadores nas discussões que envolvem a moda, temática pesquisada no 

presente artigo. Este texto, por conseguinte, tem como principal objetivo apresentar os 

dados levantados e discuti-los com foco principal nas pesquisas desenvolvidas no Brasil 

de 2010 a 2015 que relacionam moda e comunicação.  

Segundo Lipovetsky (1989) a moda, conforme o seu modelo de renovação que 

conhecemos hoje, não se restringe apenas ao vestuário, mas aos objetos de consumo em 

geral. Ainda ela pode ser considerada precursora da forma que consumimos hoje. Os 

excessos, o gosto pela novidade, a necessidade de constante renovação, apontadas 

também por Bauman (2007), convergem com a perspectiva de Lipovetsky (1989) que 

defende que tais aspectos estão presentes no início do seu desenvolvimento, em meados 

do sec. XIV. É quando a burguesia pode concorrer em status com a nobreza, e esta 
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passou a precisar atualizar seu vestuário cada vez mais rápido a fim de diferenciar-se. 

Ainda relacionando esses dois autores, Bauman (2007) afirma que o consumo é 

identitário, ou seja, o uso do bens (e a sua substituição) fazem parte da construção da 

identidade do indivíduo. Lipovetsky (1989) colabora com essa ideia em relação à moda, 

para o autor o estilo também faz parte da identidade e da expressão individual.  

O parecer não é mais um signo estético de distinção suprema, uma marca de 

excelência individual, mas tornou-se um símbolo total que designa uma faixa de 

idade, valores existenciais, um estilo de vida deslocado, uma cultura em 

ruptura, uma forma de contestação social (LIPOVETSKY, 1989, p.127) 

 

 

HISTÓRICO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA EM MODA  

Os estudos acadêmicos sobre moda começaram apenas no século XIX, na 

Europa, com os autores clássicos (Simmel, Veblen, Tarde e Spencer) e as teorias de 

imitação e distinção. Posteriormente no século XX, Bourdieu faz suas contribuições ao 

assunto e, Lipovetsky (1989), traz uma nova abordagem necessária, sendo o “Império 

do efêmero” uma das obras mais expressivas na área. Ele analisa historicamente o 

surgimento do sistema da moda até o modelo como conhecemos hoje e as novas 

motivações do consumidor. O autor afirma que há no consumo de produtos de moda o 

consumo hedonista, a busca pela satisfação pessoal, em contraponto às teorias de 

imitação e distinção dos clássicos citados anteriormente. 

No Brasil, contudo, os trabalhos teóricos são ainda mais escassos. Segundo 

Rainho (2006), no século XIX, a produção sobre moda era feita principalmente nos 

jornais femininos e nos romances de José de Alencar e Machado de Assis, mas ainda 

não se trata de uma abordagem acadêmica. É o trabalho de Gilda de Melo e Souza, “O 

espírito das roupas: a moda no século XIX”, escrito em 1950, mas publicado apenas em 

1987 que inaugura a produção acadêmica sobre moda no Brasil. Na década de 90 a 

produção brasileira tem um crescimento expressivo. Com a crise e a dificuldade de 

exportação, os produtos de luxo importados se tornam mais acessíveis a mais 

consumidores. Isso cria uma cultura de moda no consumidor, e ao mesmo tempo 

incentiva a indústria nacional a se modernizar (RAINHO, 2006). Assim começam a 

surgir os primeiros cursos de graduação de moda (conforme PIRES (2002) o primeiro 

curso de moda no país foi criado em 1988 na Faculdade Santa Marcelina de São Paulo; 

hoje existem no Brasil 34 cursos superiores em moda, sendo 32 bacharelados e 2 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

4 

 

tecnólogos segundo relatório disponível no E-MEC5) exigindo uma maior produção 

literária  feita também dentro das universidades e traduções de mais obras estrangeiras, 

além de guias de estilo voltados para os novos consumidores (RAINHO, 2006).  

 

MODA E COMUNICAÇÃO 

A moda é uma forma de comunicação desde o seu surgimento, comunicando 

através de símbolos que antecedem a comunicação verbal, antes que o indivíduo se 

apresente, o que ele veste expressa sua identidade. A moda e a indumentária expressam 

valores, gostos, expectativas, entre outros. Assim o vestir produz significados, e a moda 

implica representações de identidade, além de fazer parte da relação com o outro, pois 

também é um indício da forma como se deseja ser percebido. 

Ainda, levando-se em conta que os códigos do vestuário se desenvolvem 

culturalmente ao longo da história e são compreendidos conforme o contexto em que 

estão inseridos, vê-se que a moda se desenvolve como outros tipos de linguagem 

(RASLLAN e DORNELLES, 2010). Barnard (2003) afirma também, que a moda e a 

indumentária podem ser, assim como a comunicação fenômenos culturais “no sentido 

que a cultura pode ser ela própria um sistema de significados” expressando os valores e 

crenças da sociedade. 

Quando se considera o ato de vestir-se como um ato de significação é possível 

entender também a moda como um dispositivo de distinção social. Não por acaso, as 

leis suntuosas foram criadas na Idade Média com o surgimento da burguesia que 

poderia concorrer em status com a realeza. Existe no vestir, a busca por prestígio e 

reconhecimento social, através da roupa é possível afirmar-se na sociedade 

contemporânea em que, segundo Rasllan e Dornelles (2010), a aparência é parte do 

modo de vida das pessoas. 

O modismo nos diferencia e nos deixa mais críticos e observadores; liga o 

prazer de ver ao de ser visto.E uma nova paixão da era moderna que veio 

favorecer o olhar crítico e estimular observações sobre a elegância dos outros 

para ser consumida por ele mesmo.  (GOMES, 2001 apud RASLLAN e 

DORNELLES, 2010, p.55) 

                                                 
5
 E-MEC é o sistema de tramitação eletrônica dos processos de regulação (Credenciamento e 

Recredenciamento de Instituições de Ensino de Superior - IES, Autorização, Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento de Cursos), regulamentados pelo Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 

2006.  
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Dessa forma a moda inclui, quando expressa a identidade, quando expressa o 

pertencimento à um grupo de valores compartilhados, e ao mesmo tempo diferencia 

carregando significados de um status social. No ato de vestir existe a busca de 

perecimento e aceitação, e a busca por afirmação e individualidade.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de “estado da arte”. Essas pesquisas 

também denominadas de “estado de conhecimento” podem ser definidas como:  

[…] de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em 

que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 

de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 257) 

Foi utilizado o banco de dados resultante da pesquisa coordenada pela Profª.  

Drª.  Nilda Jacks para o livro Meios e Audiências III6 – obra que integra a terceira etapa 

do mapeamento dos estudos de recepção no Brasil – para recortar os trabalhos e 

explorar alguns aspectos das teses e dissertações que tratam a respeito de moda e 

comunicação. 

A coleta de dados levantou um total de 4.643 teses e dissertações de 45 

programas de pós-graduação em comunicação. As fontes de pesquisas incluíram 

repositórios digitais, bibliotecas, sites de programas de pós-graduação e plataformas 

governamentais (como o Sucupira7, o Banco de teses e dissertações da CAPES8 e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações9). 

                                                 
6
 O livro Meios e Audiências já possui duas edições, o Meios e Audiências I (lançado em 2008, o livro 

tem como temática a emergência nos estudos de recepção no Brasil) e II (lançado em 2014, aborda a 

consolidação dos estudos de recepção no Brasil), ambos organizados pela Profª Doutora Nilda Jacks. A 

previsão de lançamento do livro III é setembro/2017. 
7
 Plataforma criada com o objetivo de unificar todos os trabalhos acadêmicos defendidos em âmbito 

nacional. Fruto de uma cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
8
 Plataforma digital que tem como principal intuito Facilitar o acesso a informações sobre teses e 

dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país. O Banco de Teses faz parte 

do Portal de Periódicos da Capes/MEC. 
9
 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) tem por objetivo reunir, em um só 

portal de busca, as teses e dissertações defendidas em todo o País e por brasileiros no exterior. A BDTD 

http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-link-externo/104-portal-de-periodicos?Itemid=48
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 Realizou-se a pesquisa de todos os programas de pós-graduação em 

comunicação ativos no Brasil, realizando um levantamento geral de todos os trabalhos 

defendidos.  Com este corpus, foi construído um arquivo em planilha de Excel em que 

constavam alguns dados como ano, título, autor, resumo e o link para download do 

trabalho. Para realização do recorte aqui proposta, nesta base com quase 5 mil trabalhos, 

filtrou-se as colunas título e resumo com os seguintes termos “moda”, “estilo”, 

“indumentária”, “vestuário” e “figurino”. A partir do resultado desta filtragem, 

construímos um novo arquivo com 80 trabalhos identificados, os quais considera-se que 

de alguma forma debruçam-se sobre questões relacionadas à moda e comunicação. Para 

esta pesquisa, não foi realizada a leitura dos resumos encontrados, o que será realizado 

em trabalho posterior, a fim de que se possa categorizar os temas que envolvem tais 

investigações. Portanto, este primeiro panorama explicita dados quantitativos acerca da 

produção discente em pós-graduação que trabalhem na interface comunicação e moda. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 No período de 2010 a 2015 foram defendidas 4.643 teses e dissertações em 

Comunicação em todo o Brasil10. Com a criação de novos programas de pós-graduação 

na área a partir de 2010, as produções acadêmicas aumentaram gradativamente de 2013 

em diante.  

Tabela I – Programas de pós-graduação ativos em comunicação em atividade 

no Brasil e total de trabalhos levantados (2010 a 2015)11.  

N. Instituição Nome do PPG 
Número de trabalhos levantados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 

Universidade 

Anhembi 

Morumbi 

PPG COMUNICAÇÃO 19 23 21 19 15 16 113 

2 
Faculdade 

Cásper 
PPG COMUNICAÇÃO 26 22 25 21 26 31 151 

                                                                                                                                               
foi concebida e é mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) no 

âmbito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB), com apoio da Financiadora de Estudos e 

Pesquisas (FINEP), tendo o seu lançamento oficial no final do ano de 2002. 
10

 Este dado pode conter imprecisões devido à dificuldade de conseguir coletar a produção discente de 

todos os 45 programas, pois alguns destes trabalhos não estão disponíveis online. 
11

 Levando em consideração os programas de pós-graduação em comunicação ativos no país, segundo a 

CAPES.  É importante ressaltar que foram considerados os programas ativos, programas que iniciaram as 

atividades posterior a 2015 não foram considerados.  



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

7 

 

Líbero 

3 

Escola 

Superior de 

Propaganda 

e Marketing 

- São Paulo 

PPG COMUNICAÇÃO 

E PRÁTICAS DE 

CONSUMO 

9 14 13 9 10 12 67 

4 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Minas 

Gerais 

PPG COMUNICAÇÃO 

SOCIAL: 

INTERAÇÕES 

MIDIÁTICAS 

14 22 15 17 12 13 93 

5 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio de 

Janeiro 

PPG COMUNICAÇÃO 11 6 6 14 12 9 58 

6 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande 

do Sul 

PPG COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
40 38 31 36 34 39 218 

7 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

São Paulo 

PPG COMUNICAÇÃO 

E SEMIÓTICA 
90 67 99 92 81 78 507 

8 

Universidade 

Católica de 

Brasília  

PPG COMUNICAÇÃO 7 11 11 14 10 6 59 

9 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

PPG COMUNICAÇÃO 12 10 11 10 12 13 68 

10 

Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

PPG JORNALISMO 0 0 0 0 0 7 7 

11 

Universidade 

do Estado do 

Rio de 

Janeiro  

PPG COMUNICAÇÃO 7 12 10 15 22 15 81 

12 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

PPG CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO 
9 10 11 8 3 5 46 

13 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

PPG COMUNICAÇÃO 

E CULTURA 

CONTEMPORÂNEA 

22 11 30 32 27 15 137 

14 
Universidade 

Federal do 
PPG COMUNICAÇÃO 10 9 10 10 13 18 70 
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Ceará 

15 

Universidade 

Federal do 

Espirito 

Santo 

PPG COMUNICAÇÃO 

E 

TERRITORIALIDADES 

0 0 0 0 0 1 1 

16 Universidade 

Federal 

Fluminense  

PPG COMUNICAÇÃO 18 20 21 24 27 20 130 

17 
PPG MÍDIA E 

COTIDIANO 
0 0 0 0 0 15 15 

18 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

PPG COMUNICAÇÃO 10 8 17 18 15 21 89 

19 

Universidade 

Federal de 

Juiz de Fora 

PPG COMUNICAÇÃO 11 15 20 20 20 33 119 

20 

Universidade 

Federal de 

Minas 

Gerais  

PPG COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
18 12 14 21 28 25 118 

21 

Universidade 

Federal do 

Pará 

PPG COMUNICAÇÃO, 

CULTURA E 

AMAZÔNIA 

0 0 6 7 8 6 27 

22 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

PPG COMUNICAÇÃO 

E CULTURAS 

MIDIÁTICAS 

9 10 10 15 20 17 81 

23 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

PPG COMUNICAÇÃO 18 15 22 25 27 35 142 

24 

Universidade 

Federal do 

Piauí 

PPG COMUNICAÇÃO 0 0 0 10 10 9 29 

25 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

PPG COMUNICAÇÃO 0 0 11 7 20 15 53 

26 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Sul 

PPG COMUNICAÇÃO 

E INFORMAÇÃO 
18 22 29 18 26 35 148 

27 

Universidade 

Federal do 

Rio de 

Janeiro 

PPG COMUNICAÇÃO 32 36 27 38 42 39 214 

28 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Norte 

PPG ESTUDOS DA 

MÍDIA 
0 8 8 8 18 12 54 
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29 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

PPG COMUNICAÇÃO 0 0 0 0 9 7 16 

30 

Universidade 

Federal de 

Santa 

Catarina 

PPG JORNALISMO 6 11 12 15 15 9 68 

31 

Universidade 

Federal de 

São Carlos 

PPG IMAGEM E SOM 8 4 14 9 15 12 62 

32 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

PPG COMUNICAÇÃO 11 18 13 9 12 18 81 

33 

Universidade 

Metodista de 

São Paulo 

PPG COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
30 34 26 38 26 24 178 

34 
Universidade 

de Brasília  
PPG COMUNICAÇÃO 24 18 14 33 44 32 165 

35 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

PPG COMUNICAÇÃO 18 14 16 24 15 18 105 

36 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

PPG MULTIMEIOS 15 13 14 18 16 16 92 

37 
Universidade 

Paulista  
PPG COMUNICAÇÃO 19 14 21 25 17 19 115 

38 

Universidade 

do Vale do 

Rio dos 

Sinos 

PPG CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO 
30 30 27 34 36 25 182 

39 
Universidade 

de Sorocaba 

PPG COMUNICAÇÃO 

E CULTURA 
13 14 14 16 8 11 76 

40 

Universidade 

Municipal de 

São Caetano 

do Sul 

PPG COMUNICAÇÃO 4 6 16 21 14 17 78 

41 

Universidade 

de São Paulo 

PPG CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO 
63 44 54 41 47 56 305 

42 

PPG MEIOS E 

PROCESSOS 

AUDIOVISUAIS 

6 9 5 25 22 21 88 

43 

Universidade 

Tuiuti do 

Paraná 

PPG COMUNICAÇÃO 

E LINGUAGENS 
11 14 18 14 13 19 89 

44 
Fundação 

Universidade 
PPG COMUNICAÇÃO 0 0 0 6 11 9 26 
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Federal de 

Mato Grosso 

do Sul 

45 

Universidade 

Federal da 

Paraíba - 

João Pessoa 

PPG JORNALISMO E 

EDITORAÇÃO 
0 0 0 0 0 22 22 

TOTAL   668 644 742 836 858 895 4643 
 

A partir desses trabalhos, com base na busca de palavras-chave nos títulos e 

resumos foram coletados 80 trabalhos, conforme já enunciado, que estão distribuídos 

geograficamente conforme a tabela a seguir.  

Tabela II – Total de trabalhos relacionados à moda e comunicação, divisão por região 

(2010 a 2015)12.  

Região 

PPG'S com 
estudos em 

moda 

Número de trabalhos levantados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Centro-
Oeste 

1 0 0 0 1 0 1 2 

Nordeste  3 0 1 1 1 0 2 5 

Norte  0 0 0 0 0 0 0 0 

Sul 6 2 7 4 4 2 1 20 

Suldeste  15 6 7 6 8 10 16 53 

 

 

 De acordo com a tabela II é possível concluir que de um total de 4.643 trabalhos 

defendidos no Brasil no período de 2010 a 2015, apenas 1,72% dos trabalhos (80 teses e 

dissertações) dedicaram-se a estudos relacionados à moda. Em 2013, duas regiões 

aumentaram a produção na área; as regiões Sudeste e Centro-oeste. A região Sudeste 

inclusive, é a única que tem aumentado a quantidade de defesas de teses e dissertações 

de maneira uniforme nos últimos cinco anos e detém 66,25 % da produção na área 

durante este mesmo período. Logo após, temos a região Sul com 25%, a Nordeste com 

6,25%, a Centro-oeste contendo 2,5% e por último a região Norte tendo 0%.  

                                                 
12

 Divisão por regiões realizada através dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) baseados nos cartogramas atuais e na divisão de macrorregiões definida pelo Governo Federal 

em 1970: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.  
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É relevante salientar que a região Sudeste é detentora de 22 programas de pós-

graduação em comunicação e que 15 deles possuem produção acadêmica em moda, a 

região Sul também possui 9 PPGs e 6 deles apresentam defesas na área. Juntas, essas 

duas regiões representam 69% da produção nacional em comunicação (na totalidade de 

45 programas em atividade no país) e 91,25% da produção ligada em moda (de 25 

programas de pós-graduação que dedicaram- se a estudos relacionados à moda nos 

últimos cinco anos). Ou seja, o desenvolvimento de pesquisas em moda acompanha o 

próprio desenvolvimento da pós-graduação em comunicação no país, localizando-se em 

maior proporção nos grandes pólos de pesquisa nacionais. 

Tabela III – Ranking de Instituições de Ensino Superior com maior produção 

acadêmica em moda e comunicação (2010 a 2015)13.  

  Sigla 

Linhas de 
Pesquisa/ eixos 
temáticos que 

pesquisam sobre 
Moda 

Número de trabalhos levantados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 PUC-SP Não possui 2 4 2 3 5 5 21 

2 UTP  Não possui 1 4 2 0 0 0 7 

3 UNIP Não possui 0 0 0 2 3 1 6 

4 PUC RS Não possui 0 2 0 1 2 0 5 

5 ESPM - SP Não possui 2 0 0 0 0 2 4 

6 CL - SP Não possui 0 1 1 0 0 1 3 

6 PUC MINAS  Não possui 0 1 1 1 0 0 3 

6 UEL Não possui 1 1 0 1 0 0 3 

6 UFRN  Não possui 0 1 0 1 0 1 3 

6 USP - CCOM  Não possui 0 1 1 0 0 1 3 

7 PUC RIO  Não possui 1 0 0 0 0 1 2 

7 UERJ Não possui 0 0 0 0 0 2 2 

7 UFMG Não possui 1 0 0 0 1 0 2 

7 UFRJ Não possui 0 0 0 1 0 1 2 

7 UFSC Não possui 0 0 2 0 0 0 2 

7 UFSM Não possui 0 0 0 2 0 0 2 

7 UNB  
LINHA DE PESQUISA 

IMAGEM, SOM E 
ESCRITA 

0 0 0 1 0 1 2 

8 UAM Não possui 0 0 0 0 0 1 1 

8 UFC Não possui 0 0 1 0 0 0 1 

8 UFPI Não possui 0 0 0 0 0 1 1 

8 UFRGS Não possui 0 0 0 0 0 1 1 

                                                 
13

 25 PPG’s desenvolveram pesquisas relacionados à moda, todos estão listados abaixo. A busca realizada 

em relação as linhas de pesquisa/áreas de concentração, foram feitas nos sites dos respectivos programas 

de pós-graduação e na plataforma SUCUPIRA.  
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8 UNICAMP  Não possui 0 0 0 1 0 0 1 

8 UNISO Não possui 0 0 0 0 0 1 1 

8 USCS Não possui 0 0 1 0 0 0 1 

8 UFF - PPGCOM  Não possui 0 0 0 0 0 1 1 

 

De acordo com a tabela III, é possível afirmar quantitativamente que apenas um 

programa de pós-graduação em comunicação possui uma linha de pesquisa ou eixo 

temático específico em moda. Deve-se evidenciar também a situação da UNB, única do 

ranking (das 25 IES com produção na área) situada na região centro-oeste. Desse total, a 

predominância científica na área de moda das regiões sudeste e sul também é notável. 

Dentre as 25 instituições que mais defenderam teses e dissertações no Brasil na 

área de moda (dentro de programas de pós-graduação em comunicação), apenas uma 

delas possui uma linha de pesquisa que se dedica “explicitamente” a estudar aos estudos 

relacionados a comunicação e a moda. O programa de pós-graduação em comunicação 

(PPGCOM/Fac) da UNB (universidade situada na região centro-oeste) é responsável 

pela linha de pesquisa em “Imagem, som e escrita” que possui um eixo temático 

chamado de “Comunicação, imaginário e poéticas gráfico-visuais, audiovisuais e 

sonoras” que tem como propósito fazer um “estudo e experimentação das imagens e dos 

imaginários, gráfico, audiovisual e sonoro nos campos da Comunicação e da Poética. A 

cultura da imagem gráfica, audiovisual, sonora e digital – linguagens, códigos, formas e 

formatos – e seus processos de significação e estruturas de representação nos meios de 

comunicação. Histórias em Quadrinhos, Imaginário Tipográfico, Animação, 

Videogame, Cultura Pop, Moda, Arte urbana, Body Art.”, esse eixo temático é 

coordenado pela Professora doutora Selma Regina Nunes Oliveira.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme mencionamos anteriormente, a produção de textos sobre moda no 

Brasil começou nos periódicos em seções específicas ou em romances. Apenas nos anos 

50 a produção de obras acadêmicas sobre o tema no país teve início, e grande parte da 

literatura disponível vem de obras traduzidas. Com o surgimento dos cursos superiores 

de moda brasileiros entre o fim dos anos 80 e o crescimento de cursos pelo país 

(atualmente 34), a demanda por obras sobre o tema aumenta e a produção cresce dentro 

das universidades (RAINHO, 2006).  
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Rainho(2015), destaca também a produção acadêmica sobre moda nos 

programas de pós-graduação em história. Um dos eixos dentro da história destacado 

pela autora, é o que se dedica aos estudos da moda ligados a comunicação, como a 

imprensa e a publicidade. Ela ressalta ainda as ciências sociais como uma das áreas com 

um número significativo de trabalhos relacionados a moda. 

Com o aumento dos cursos na área, a demanda por linhas de pesquisa também 

cresce. Ainda que em algumas regiões a quantidade da produção discente sobre o 

assunto tenha tido um crescimento expressivo, a produção ainda é pequena se 

comparada com o número total de trabalhos levantados no país. 

A relevância de linhas de pesquisa em moda dentro da comunicação também é 

expressa no conteúdo teórico das duas áreas do conhecimento. Ainda que em questões 

técnicas elas difiram, as teorias estudadas nos dois cursos são bem próximas. Existem 

autores comuns estudados nas duas disciplinas, como os já citados Bauman e 

Lipovetsky, por exemplo. Questões culturais e da antropologia também são discutidas, 

principalmente ideias ligadas ao consumo e a própria comunicação. Logo se percebe a 

possibilidade de produção interdisciplinar entre essas duas áreas do conhecimento, 

expressa também no crescente número de pesquisas acadêmicas que as incluem, 

principalmente na região sudeste. Uma possível razão para o maior crescimento se 

concentrar nessa região é a sua importância para o mercado de moda. No sudeste estão 

localizadas as redações das principais revistas especializadas em moda e acontecem os 

principais eventos de moda do país, além de ser a região pioneira em cursos de 

graduação na área (como já dito anteriormente a primeira graduação em moda do Brasil 

foi criada em São Paulo). 

Apesar do crescimento, esse número ainda é pequeno. Se comparado ao 

crescimento de número de graduações na área, que era inexistente até 1988 e hoje chega 

a 3414, a produção acadêmica sobre moda é escassa no país. Dos 4.643 trabalhos de 

conclusão de pós-graduação em Comunicação Social, somente 80 tinham relação com a 

moda. Dentre os 25 programas de pós-graduação em comunicação que mais defenderam 

teses e dissertações, apenas um possui uma linha de pesquisa que inclui a moda de 

maneira explícita (PPGCOM/Fac da UNB) e na região norte, no período estudado, 
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Conforme relatório do E-MEC.  
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nenhum trabalho foi defendido sobre o tema. Assim dada a relação entre as áreas, a 

escassez de trabalhos sobre moda no país, e o crescimento no número de cursos de 

moda, fica evidente a necessidade de um número maior de textos sobre esse tema dentro 

da comunicação. 
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