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RESUMO 

 

O presente artigo vem apresentar reflexões sobre o tema “A Moda como reflexo das transformações 
sociais e emancipação feminina, bem como relatar a implementação do projeto de intervenção 
pedagógica, referente ao tema citado desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná, no Colégio Estadual Paulo Freire, com alunos do 9º Ano do Ensino 
Fundamental. A “Moda”, tema norteador do artigo, pode ser vista como um fenômeno sociocultural 
que expressa os valores da sociedade - usos, hábitos e costumes - em um determinado momento. A 
moda também é uma ferramenta que pode reproduzir e potencializar o processo de emancipação e 
postura feminina, onde os encurtamentos das roupas estão diretamente relacionados aos papéis 
sexuais e à “liberação das mulheres”, sendo um forte símbolo de transformação nos costumes e 
principalmente na moda. Enfim, a moda é muito mais do que aquilo que vemos nas passarelas, pois, 
ela se traduz de diversos modos e pode ser uma excelente ferramenta para reproduzir e potencializar 
a força emancipatória feminina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Erika Palomino (2003), ao longo dos anos de 1990, a moda tornou-

se pauta de estudos e conceituação, sendo ela interpretada através de elementos e 

valores que vão além do que imaginamos ou do que vemos nos desfiles.  A moda 

não é simplesmente a criação egocêntrica de um estilista, ela é uma imagem exage-

rada ou incomum de ideias que refletem o contexto de uma época e outros aspectos 

como imagem, autoimagem, autoestima, política, padrões de beleza, inovações tec-

nológicas, moda de rua, tribos e a própria história. 
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A moda, não está associada somente ao hábito de cobrir o corpo ou à manei-

ra de se vestir, ela implica em algo mais amplo como um comportamento, uma atitu-

de de vida, um conjunto de fatores sociais e políticos. Através da moda, segundo 

João Braga (2008), é possível compreender e estudar a historicidade do homem. 

 Dessa forma, no presente artigo, a moda é abordada como um fenômeno 

sociocultural que expressa os valores da sociedade - usos, hábitos e costumes - 

em um determinado momento. “Reflexo de uma época ou da cultura de um povo, 

por meio da moda podemos compreender, também, a mente humana.” (BRAGA, 

2008, p. 21) 

E também é tratada a questão do gênero, pois, vivemos num tempo de ampli-

ação da participação feminina nos processos decisórios políticos e econômicos. No 

exterior, a Primeira-Ministra alemã Angela Merkel e a primeira-dama Michelle Oba-

ma identificam e representam a imagem de uma mulher cada vez mais dona de suas 

escolhas. No Brasil, a presidente Dilma Roussef destaca-se no noticiário político 

como representante do cargo político mais importante do país.  

A escola como rede social e face às necessidades atuais da Educação Bási-

ca, precisa fazer parte deste contexto apontado, criando processos que propiciem o 

desenvolvimento de sujeitos criativos, participativos e principalmente preparados 

para as diversidades sociais, políticas e culturais. Em outros termos, a escola deve 

implementar projetos através dos quais os estudantes possam se conscientizar e 

problematizar situações da vida que estejam impedindo o exercício da cidadania e 

da dignidade das pessoas, promovendo a igualdade, a liberdade e respeitando a 

diversidade, a pluralidade, o respeito e a justiça social. 

 

Exige-se, pois, problematizar o desenho organizacional da instituição 
escolar, que não tem conseguido responder às singularidades dos sujeitos 
que a compõem. Torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e 
as práticas de um processo de inclusão social, que garanta o acesso e 
considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos 
grupos historicamente excluídos. Trata-se das questões de classe, 
gênero, raça, etnia, geração, constituídas por categorias que se entrelaçam 
na vida social –  pobres, mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas 
com deficiência, as populações do campo, os de diferentes orientações 
sexuais, os sujeitos albergados, aqueles em situação de rua, em privação 
de liberdade – todos que compõem a diversidade que é a sociedade 
brasileira e que começam a ser contemplados pelas políticas públicas. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p. 16, grifo meu)  

 



Na tentativa de contemplar a questão mencionada, foi implementado no Colé-

gio Estadual Paulo Freire o projeto “A Moda como reflexo das transformações soci-

ais e emancipação feminina, que trouxe a reflexão sobre o significado político social 

da moda feminina e a inserção das mulheres no âmbito social.  Ou seja, as roupas 

utilizadas pelas mulheres (e pelos homens), tem o objetivo de comunicar algo, de 

expressar um posicionamento político, ideológico, religioso de acordo com um de-

terminado tempo histórico expressando os anseios daquele período. 

A moda é vista como muito mais do que aquilo que vemos nas passarelas, 

pois ela se traduz de diversos modos, podendo ser uma excelente ferramenta para 

reproduzir e potencializar o processo de emancipação e postura feminina. 

Segundo João Braga (2008), a palavra Moda vem o latim modus, significando 

modo, maneira. Portanto, expressa mudança, possui uma leitura antropológica na 

qual articula diversos signos, sendo um deles a roupa, que tem um significado social. 

”Moda é um processo que abrange a questão da criação por excelência, tangenci-

ando a arte e a estética, o que também lhe dá a condição de estratificadora social.” 

(BRAGA, 2008, p. 16) 

É por causa da moda que a roupa se torna um distintivo social valorizando o 

corpo, a sexualidade e, dependendo da época e do contexto histórico, manifesta-se 

em diversas formas e em momentos diferentes sendo assim produtora de sentidos e 

refletindo transformações. Ou seja, é uma forma de expressão coletiva que faz uma 

leitura das classes sociais e da historicidade de um determinado tempo, através de 

uma linguagem simbólica e comunicativa, que se materializa no vestuário.  

Para Braga (2008), num determinado tempo, a moda se altera conforme os 

acontecimentos históricos e culturais. Por exemplo, no final do século XIX e início do 

século XX os trajes femininos eram enormes, pesados e o uso do espartilho era 

obrigatório. A chegada das grandes guerras levou os homens para os campos de 

batalha, obrigando as mulheres a trabalhar para sobreviver e, assim, os trajes tive-

ram que se adaptar a esta nova realidade feminina.  

Partindo desta ideia sobre moda, foi estabelecido na implementação do proje-

to a relação entre a emancipação feminina e as grandes mudanças ocorridas com a 

moda, no século XX, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. 

No século XX as mulheres conquistaram seu espaço através do trabalho e o 

movimento feminista foi o articulador de conquistas onde as mulheres alcançaram a 

emancipação em vários aspectos: sociais, políticos, econômicos e inclusive na ma-



neira de se vestir. Elas passaram a usar roupas antes permitidas somente aos ho-

mens, como as calças, os smokings e até shorts. O encurtamento das roupas e a 

“masculinização” da moda feminina contribuíram para a diluição das diferenças entre 

os sexos, mas principalmente para a construção da identidade feminina pela própria 

mulher e não a partir do ideal masculino.  

 

2 O QUE É MODA 

 

Segundo Denise Pollini (2007), a palavra moda, ou Mode, se desenvolveu a 

partir da palavra de origem latina, modus, que fazia referência a uma medida agrária 

e passou a ser utilizada na Baixa Idade Média como “modo”, “maneira de se condu-

zir”. Em inglês, moda é fashion, que vem do francês façon e também significa modo, 

maneira. “Este sentido de “ao modo”, “à maneira”, passou a designar gostos, as pre-

ferências, como também a maneira como as pessoas se vestiam, suas escolhas, 

suas opiniões e gostos do momento.” (POLLINI, 2007, p. 17) 

O conceito de moda surgiu por volta do final da Idade Média e início da Idade 

Moderna, para caracterizar a distinção entre os sexos e estratificação social. Até en-

tão, homens e mulheres se vestiam de maneira semelhantes e as mudanças não 

eram representativas. Enriquecida, a burguesia tenta imitar as roupas dos nobres e 

estes por sua vez começam a variar suas roupas para se diferenciar e distanciar da-

queles que os copiavam. E ao serem copiados novamente, criavam novas identida-

des, novas maneiras de se vestir. 

A moda nasce, portanto, dos novos valores característicos do período renas-

centista e adquire aí também o seu caráter temporário e transitório. Por isso, Denise 

Pollini (2007), afirma que o conceito de moda implica numa transformação periódica 

de estilos provocados pela enorme mudança de pensamento ocorrida a partir do sé-

culo XIV, quando o homem passa a separar o que é domínio de Deus e dos homens, 

valorizando a racionalidade e a individualidade, confiando no seu poder de mudança. 

 

E é neste contexto que o gérmen da moda floresce. Com esta nova noção 
do ‘Eu’, as roupas e as escolhas estéticas passaram a retratar esta vida 
interior e as pessoas agora se orgulham de ostentar uma vestimenta ou um 
ornamento que refletisse seu novo modo de ser e de pensar. E assim 
chegamos à valorização da novidade e das mudanças.” (POLLINI, 2007, p. 
18) 

 



Para Erika Palomino moda também é um indexador dos momentos históricos 

e o seu significado social está ligado ao fato de quem usa o que em determinado 

momento, e não somente porque usa. Ou seja, o que se usa, escolhe-se, denotando 

quem é o sujeito e o contexto em que se encontra. 

 

3 MODA, LINGUAGEM E TRANSFORMAÇÃO 

 

“(...) não podemos afirmar que moda é apenas o que vestimos, ela envolve 

comportamento, linguagem, opiniões e escolhas (...)” (POLLINI, 2007, p. 15) 

A linguagem da moda é a roupa, que sem palavras é uma forma de 

comunicação por meio da qual o ser humano se comunica muito antes de falar, pois 

aquilo que veste revela a identidade de gênero pela qual a pessoa deseja ser reco-

nhecida, seu papel social e até mesmo sua personalidade e suas opiniões.  

 

A roupa que usamos pode transmitir mensagens das nossas intenções, das 
nossas ideologias, dos nossos desejos (...) pode revelar se estamos mais 
ligados ao passado ou ao presente; pode elucidar nossa origem ou as 
nossas vontades(...). (BRAGA, 2008, p. 17)  

 

A roupa constitui um vocabulário cheio de intenções subconscientes e, 

como qualquer linguagem verbal, declara nosso posicionamento e comportamento. 

Esta ou aquela roupa é escolhida e outra é descartada para satisfazer 

necessidades, expressar ideias e emoções através da moda. Sua cor, sua forma, a 

mensagem de uma camiseta são códigos que revelam opiniões, sentimentos e 

vontades de um determinado momento histórico. 

 

Quer gostemos ou não, nossas roupas e adereços proclamam nosso 
sexo3, idade, classe social e ideias políticas, e muitas vezes, fornecem 
informações importantes (ou falsas) a respeito de nossa ocupação, origem 
geográfica, personalidade, opiniões, gostos, desejos estado de ânimo... A 
linguagem das roupas possibilita, assim, uma viagem pelos modos de agir e 
pensar de várias épocas. (LURIE, 1997, capa, grifo meu)  

 

                                            

3 Nesta citação, é preciso considerar que na época em que a autora escreveu o livro, ainda eram 
discretas as discussões sobre gênero. Sendo assim peço que o leitor considere a expressão grifa-
da da seguinte forma, “nossas roupas e adereços proclamam nossa identidade”, pois deve-se 
levar em conta que atualmente, a identidade de gênero pode ser diferente do sexo biológico, ou 
seja, pode ser que pessoas nasçam com o sexo biológico masculino mas queiram ser reconheci-
das pela identidade de gênero feminina e vice-versa.  



Por isso, podemos perceber o que está acontecendo à nossa volta observan-

do evolução nas roupas. Por exemplo, quando comparamos a maneira de se vestir 

das décadas de 70, 80 e 90, as mudanças são a moda. Ela reflete a sociedade à sua 

volta e quando há necessidade de negar o presente (quase passado), a moda se 

nega e se reinventa.  

Sendo assim, se entendermos a moda como linguagem, vamos encontrar na 

história da moda e suas transformações, jeitos e formas do ser humano expressar 

convicções, de desafiar o tempo e de desenhar o feminino e o masculino, pois as 

características da roupa modulam de modo diferente em tempos diferentes a voz e 

os momentos das mulheres e dos homens. 

 

4 MULHER, EMANCIPAÇÃO E MODA  

 

Simone de Beauvoir (1967), em seu livro “O Segundo sexo: experiência vivi-

da”, lança a seguinte problemática: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.” (BE-

AUVOIR, 1967, p. 7)4 De acordo com essa ideia, não são os fatores biológicos, nem 

psíquicos que definem a passividade que as mulheres assumem na sociedade, mas 

é resultado do que essa sociedade e seus educadores impuseram, a partir de como 

o homem qualificava o feminino.  

Sendo assim, a mulher se conhecia, e se escolhia a partir daquilo que o ho-

mem a definia. Para Simone de Beauvoir, é necessário refazer a mulher, para que 

seja igual ao homem, conquistar direitos iguais juridicamente e participar da ativida-

de pública, da produção e não somente do trabalho doméstico.  

 

O ‘masculino’ e o ‘feminino’ são criações culturais e, como tal, são 
comportamentos apreendidos através do processo de socialização que 
condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais 
específicas e diversas. Aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar 
como ‘naturais’ as relações de poder entre os sexos. A menina, assim, 
aprende a ser doce, obediente, passiva, altruísta, dependente; enquanto o 
menino aprende a ser agressivo, competitivo, ativo, independente. Como se 
tais qualidades fossem parte de suas próprias ‘naturezas’. (ALVES E 
PITANGUY, 1985, p. 55, 56) 

 

                                            

4 A edição utilizada para do livro “O segundo sexo” de Simone de Beavoir, data de 1967, entretanto é 
importante destacar que a obra original foi escrita em 1949, contexto pós Segunda Guerra, quando 
os passos do movimento de emancipação feminina ainda eram lentos. Neste sentido, o livro cau-
sou grande impacto na sociedade do período. 



Percebe-se que a luta pela emancipação da mulher implica também numa re-

criação da identidade da mulher por ela própria. 

 

Identidade esta em que as diferenças entre os sexos sejam de 
complementaridade e não de dominação. Em que força e fraqueza, 
atividade e passividade não se coloquem como pólos opostos definidores 
do masculino e do feminino, e sim como parte da totalidade dialética, 
contraditória, do se humano. (ALVES E PITANGUY, 1985, p. 57) 

 

E, a moda é a caligrafia pela qual a mulher revela sua necessidade de afirma-

ção individual, diferenciação pessoal e ao mesmo tempo da necessidade de afirma-

ção como membro do grupo social em que vive, percebendo que sua evolução 

acompanha as transformações no contexto em que está inserida.  

A moda funciona para a mulher como forma lícita de expressão da sua indivi-

dualidade, refazendo seu próprio corpo na luta entre os sexos e na procura de seu 

ser. 

A natureza da moda é transformar-se conforme mudam os tempos e as von-

tades. Da mesma forma, a identidade feminina, bem como seu corpo, ao longo da 

história, vem sendo construídos de acordo com os aspectos sociais, estéticos, cultu-

rais, entre outros. Neste sentido, de acordo com João Braga (2008), a roupa usada 

pelas mulheres vai realçar, disfarçar ou simular o corpo que as sustentam, conse-

quentemente revelando sua identidade, conforme a época em que vive.  

Para Gilda de Mello e Souza (1987), as roupas até o século XX, modularam 

de modo diferente a voz e os movimentos da mulher, segregando-a e criando mun-

dos opostos para o feminino e masculino, deixando para as mulheres atividades 

mais sedentárias, e para os homens aquelas que requerem maior movimento. Havia 

um código de honra diverso: 

 

(...) de um lado uma moral masculina ‘contratual’, um código de honra 
originado nos contratos da vida pública, comercial, política e das atividades 
profissionais – e de outro uma moral feminina, relacionada com a pessoa e 
os hábitos do corpo ditada por um único objetivo, agradar os homens. 
(SOUZA, 1987, p. 58) 

 

Esse antagonismo de papéis sexuais foi acentuado pelas roupas, criando 

formas bastante distintas para homens e mulheres. 

 Até o início do século XX, período caracterizado como Belle Époque (1989-

1914), imperou a silhueta em S, com o busto reforçado e o bumbum desenhado para 



trás. O corpo feminino era “preso” pelo espartilho, peça mais importante do vestuário 

que a afunilavam, deixando o colo à mostra e evidente, acompanhado por corpetes, 

anáguas e pela crinolina que aumentava os quadris. Todo esse visual, que pesava 

de cinco a quinze quilos, ressaltava suas formas curvilíneas, deixando-a sem liber-

dade, evidenciando uma mulher frágil e impotente, porém atraente.  

No século XX, esta oposição se atenuou com a transformação dos costumes, 

da moral e da vestimenta, refletindo numa nova concepção do feminino e masculino.  

 

5 MULHER, EMANCIPAÇÃO E MODA – AS GRANDES GUERRAS 

 

Muitos historiadores dizem que o século XX começa realmente com a Primei-

ra Guerra Mundial, pois este evento provocou mudanças e criações em todos os 

campos. “A guerra levou os homens ao campo de batalha, e as mulheres os substi-

tuíram no campo de trabalho. Foi o começo da emancipação feminina.” (BRAGA, 

2008, p. 42) 

Com a guerra a mulher precisou ingressar no mundo dos homens, por meio 

do trabalho, dando um passo decisivo para a emancipação feminina.  E essa neces-

sidade fez com que a moda sofresse um processo de evolução com grandes mu-

danças nunca antes visto na história das roupas. Para lhe dar agilidade e praticidade 

é necessário livrar-se definitivamente dos espartilhos e há um encurtamento ainda 

maior das roupas, as saias chegam até as canelas, deixando as pernas à mostra 

para melhor se locomover.  

Alguns nomes são considerados responsáveis pelo início da “libertação” da fi-

gura feminina. Para Denise Pollini (2007), Paul Poiret, criou roupas que mudaram a 

silhueta feminina e a História da moda, substituindo os espartilhos dos vestidos pe-

las ligas e pelos soutiens. Coco Chanel, mais do ninguém entendeu a necessidade 

de liberdade para a mulher e da conquista de uma nova postura feminina. 

É, portanto, a partir da década de 1920, que se pode estabelecer de maneira 

clara a relação entre a desconstrução e construção do corpo feminino e a moda, 

numa tentativa de libertar a mulher submissa do universo construído pelos homens.  

 

 

 



6 MULHER, EMANCIPAÇÃO E MODA – GUERRA FRIA 

 

Conforme Denise Pollini (2007), o Plano Marshall para recuperar a economia 

e o desenvolvimento tecnológico resultante da Segunda Guerra, trouxe inovações 

que transformaram o cotidiano das pessoas: é o elemento jovem que passa a definir 

o comportamento fora dos padrões e valores vigente, trazendo a informalidade para 

a moda.  

Mais uma vez, a moda refletiu o contexto. A força de consumo e vontade de 

mudar o mundo da juventude tornam as mudanças na moda ainda mais velozes e 

fazem dela sua forma de expressão pessoal. “É o Youthuake, ou ‘Terremoto Jo-

vem’,...” (PALOMINO, 2003, p. 58) 

 

A influência era o futuro. Novos tecidos sob novas formas materializaram-se 
nas mãos de Pierre Cardin, Yves Saint-Laurente, Paco Rabanne e André 
Courrèges. A ordem era a jovialidade, pois os adolescentes da época 
tinham sido as crianças dos anos 1950 e os bebês do pós-II Guerra 
Mundial. Foi a maturidade do baby boom. (BRAGA, 2008, p. 48) 

 

Nova etapa da emancipação feminina desponta nos anos 1960, juntamente 

com o advento da Guerra Fria, com as discussões sobre a pílula anticoncepcional, 

com os movimentos de contestação e com a jovialidade. A moda incorporou esse 

contexto e transmitiu os valores da liberação sexual e da cultura das ruas nas rou-

pas.  

 

7 MULHER, EMANCIPAÇÃO E MODA – FIM DO SÉCULO XX 

 

Pouco antes do início da década de 1980, a moda se reinventa com o concei-

to de grife, que significa “garra”. Esse mecanismo surgiu para individualizar a moda 

criando uma assinatura para a roupa, por meio de uma etiqueta que revela seu cria-

dor, na tentativa de “(...) anular o aspecto de coletivo privilegiado pelo unissex e pela 

moda hippie.” (BRAGA, 2008, p. 52) Foi o paradoxo da moda nos anos 1980. Para 

contradizer a multiplicidade de estilos dos anos 1970, buscou-se a individualidade 

para ser diferente, mas igual dentre aqueles e aquelas que tinham a mesma ideolo-

gia. Nesta década as tribos dão identidade e difusão às grifes. “Eram punks, góticos 

(aqui no Brasil chamados de darks), heavy metal, skin heads, yuppies (...), o new 



wave, o new age, os ecológicos etc. Ser diferente era ser igual aos da mesma tribo 

(...).” (BRAGA, 2008, p. 52) 

As mulheres conseguem ocupar posições no mercado tão importantes quanto 

às dos homens, competindo com eles, e passaram a valorizar sua saúde física nas 

academias, criando músculos para enfrentar qualquer problema.  

 

Os 80 vêem mulheres que descobrem seus poderes e os poderes de seu 
corpo. Uma mulher decidida executiva, determinada e forte (em todos os 
sentidos) é a imagem ideal, dentro da ideologia yuppie (de Young urban 
professionals, ‘jovens profissionais urbanos’, bem sucedidos, com muito 
dinheiro para gastar. (PALOMINO, 2003, p. 62) 

 

Para Erika Palomino (2003), as armas do feminismo foram os blazers, os tail-

leurs, a maquiagem e a ginástica. A moda reflete este contexto com as roupas de 

ginástica no dia-a-dia e as ombreiras nos casacos, que davam aspecto de força e 

ares de androginia ao vestuário feminino. 

Este visual denota por trás de uma mesa, uma mulher madura e poderosa, e 

quando ficava em pé para falar com seu superior, revelava-se insegura e juvenil. 

Esse estilo foi a tendência de uma vestimenta defensiva, que influenciou a moda da 

década de 1990. 

Fins do século XX, a moda estava impregnada da pluralidade, das releituras e 

da tecnologia dos anos 1980, mas “com inovações, renovações e identidade pró-

pria.” (BRAGA, 2008, p. 54)  

 

Contudo, cada época com seu contexto, cada contexto com sua cultura, 
cada cultura com sua identidade, cada identidade com seu valor, cada valor 
com seu mérito, cada mérito com sua forma de expressão, cada forma de 
expressão com sua proposta, cada proposta com sua criatividade, cada 
criatividade com sua essência, cada essência com sua arte, cada arte com 
sua manifestação, cada manifestação com o seu modo e cada modo com 
sua moda (grifo meu). (BRAGA, 2008, p. 55)  

 

A moda se tornou um dos motores de reivindicação do processo de igualação 

das condições femininas em relação ao masculino. E, principalmente, ela promoveu 

e refletiu a recriação da identidade da mulher, desfigurando as fronteiras que sepa-

ram o masculino e o feminino. 

 

 



8 MULHER, EMANCIPAÇÃO E MODA – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A moda, é muito mais do que aquilo que simplesmente vemos nas passare-

las. Para a mulher, ela refletiu a construção de sua identidade ao longo do século 

XX, principalmente na década de 1970, quando a historiografia passa a incluir a pre-

sença feminina nos acontecimentos históricos, segundo Margareth Rago (1995) e 

Joan Scott (1992). O silêncio das historiadoras foi quebrado com a maciça entrada 

das mulheres na vida acadêmica, no mercado de trabalho e com os sucessos do 

movimento feminista. É neste período que florescem vários estudos voltados para a 

atuação da mulher na vida social, reinventando o seu cotidiano e criando formas di-

ferenciadas de resistência à dominação masculina, mostrando-se sujeito de sua pró-

pria história, capaz de lutar e transformar suas condições de vida. A mulher questio-

na seu papel social, se reapropria de sua diferença enquanto mulher, sob seu olhar 

e não sob o olhar masculino, é o “... reencontro da mulher com sua ‘própria nature-

za’.” (RAGO, 1995, p. 93)  

“A moda é uma linguagem não verbal...” (BRAGA, 2008, p. 17), que reflete 

novas formas de pensar e agir. Materializa no vestuário a historicidade de uma épo-

ca, sendo possível através dela, fazer uma leitura das relações das classes sociais 

assim como da emancipação feminina. “Falar de moda não é falar somente da ma-

neira de vestir. O está na moda é muito mais abrangente, visto que pode estar asso-

ciado à arquitetura, à decoração, a uma atitude de vida, a um hábito, a lugares, etc.” 

(BRAGA, 2008, p. 15) 

A moda é como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da soci-

edade - usos, hábitos e costumes - em um determinado momento. “Reflexo de uma 

época ou da cultura de um povo, por meio da moda podemos compreender, tam-

bém, a mente humana.” (BRAGA, 2008, p. 21) 

As roupas utilizadas pelas mulheres (e pelos homens), tem o objetivo de co-

municar algo, de expressar um posicionamento político, ideológico, religioso de 

acordo com um determinado tempo histórico expressando os anseios daquele perío-

do. E para a mulher, ela contribuiu para a construção de sua identidade ao longo do 

século XX, principalmente na década de 1970. 

 

 



9 RELATO DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

9.1 PRIMEIRA CONVERSA 

 

A temática abordada neste artigo foi desenvolvida com alunos e alunas dos 

9ºs Anos C e D do Ensino fundamental do Colégio Estadual Paulo Freire, no ano 

letivo de 2015. 

Inicialmente houve uma conversa com os(as) alunos(as), informando sobre a 

realização de um Projeto de Intervenção Pedagógica, cujo tema é “A Moda como 

reflexo das transformações sociais e emancipação feminina”. Nesta ocasião, foi ex-

plicitado em linhas gerais as principais abordagens referentes ao tema e esclarecido 

a eles o que é e qual a importância da realização de um Projeto de Intervenção, des-

tacando a necessidade de se trabalhar a diversidade em sala de aula a fim de dimi-

nuir as discriminações e valorizar as diferenças.  

Estabeleceu-se nesta primeira conversa, a relação entre o tema específico 

deste projeto (a moda feminina e a inserção das mulheres no âmbito social), e a 

questão diversidade sexual relativo à emancipação feminina e a conquista de sua 

igualdade social. E, foi esclarecido que o projeto será realizado, através de várias 

etapas e realização de atividades, como: questionário diagnóstico; pesquisa de 

campo; apresentação de slides sobre as principais transformações na moda femini-

na do final o século XIX ao final do século XX; exposição oral explicativa dos temas 

abordados;  leitura e análise de textos referentes ao tema; pesquisas do contexto 

histórico-social sobre a moda e as conquistas femininas do período;  análise de fil-

mes para complementar o estudo do tema; discussões e elaboração de reflexões 

escrita para observar a apreensão dos conteúdos.  

Também foi explicado que o resultado das atividades deverá ser apresentado 

para a turma em forma de cartazes ilustrados e seminário, onde os(as) alunos(as) 

divididos em grupos apresentarão os seguintes tópicos referente a um determinado 

período da história: significados dos termos e conceitos da moda, a moda feminina, 

as mulheres de destaque e as conquistas femininas do período determinado ao gru-

po.  

Para concluir as atividades, os(as) alunos(as), deverão realizar um desfile nar-

rativo explicativo associando os trajes apresentados às mudanças no contexto de 



um determinado tempo, especificando algumas das conquistas do processo de 

emancipação feminina, comprovando que a moda reflete os acontecimentos históri-

cos. 

 

9.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Após os esclarecimentos iniciais os(as) alunos(as) demonstraram empatia pe-

lo tema, principalmente as meninas. A turma 9ºC ficou bem empolgada com a reali-

zação do desfile. Já na turma 9º D (turma com muitos(as) alunos(as) fora da faixa 

etária correspondente à série), houve uma pequena rejeição por parte dos meninos 

em relação a atividade final, que é o desfile, entretanto quando foi esclarecido que 

fariam a narrativa e as meninas que desfilariam, eles aceitaram bem a proposta. 

O questionário diagnóstico foi entregue logo no início da implementação, an-

tes do início das atividades de apresentação de slides, para que pudesse ser perce-

bido o conhecimento prévio do público alvo sobre o tema e discutido os pontos rele-

vantes já no 1º encontro.  

No mesmo dia da entrega do questionário, foi informado aos(as) alunos(as) 

que no decorrer da implementação do projeto realizariam uma a pesquisa de campo 

com mulheres de sua escolha, para investigar o tema.   

A análise das respostas revelou que a maioria dos(as) alunos(as) acredita 

que “estar na moda” é se vestir como os “famosos” da TV, do cinema e das revistas 

e a moda é algo divulgado na mídia para “vender estilos”. Sobre a questão do signi-

ficado das mensagens nas roupas, a maioria não respondeu ou colocou que servem 

para divulgar “marcas”. Sobre motivo da escolha da roupa, a maioria relatou que es-

colhe as roupas de acordo com a ocasião, para combinar ou de acordo com o clima. 

A respeito das transformações na moda feminina, demonstraram que identificam as 

grandes mudanças em relação à moda masculina e no decorrer do tempo, porém 

não souberam responder porque isso ocorreu.  

Sendo assim, a partir da tabulação dos resultados, foi possível diagnosticar 

que a maioria dos(as) alunos(as) não percebia a moda dentro da perspectiva anali-

sada neste artigo, como reflexo das mudanças da sociedade e da liberação da mu-

lher, comprovando a necessidade da implementação do projeto. 



No 1º encontro, conforme descrito nos roteiros da Unidade Didática, discutiu-

se o tema, o porquê da escolha do tema, a problemática desenvolvida no projeto, 

seus objetivos, bem como os resultados da avaliação diagnóstica, esclarecendo o 

significado da expressão “estar na moda” e o conceito de “moda”, a partir da apre-

sentação de slides, destinada para esta fase do projeto. 

No 2º e 3º encontros, foram abordados os temas sobre “O que é moda”, “Mo-

da transformação e linguagem”, e realizada a análise do texto “Uma breve reflexão 

sobre moda”, do autor João Braga (2008). As discussões envolveram a problemática 

sobre a moda não se refletir somente nas roupas, mas nos acessórios que usamos, 

nas cores, e em outros objetos, como carros. Foi citado o exemplo dos carros da 

década de 60 que eram produzidos com linhas e formas que lembravam foguetes 

espaciais, conforme o contexto da Era Espacial, assim como os vestidos tubinhos 

com estampas geométricas. Os(as) alunos(as) participaram, contribuindo com 

exemplos do seu vestuário de acordo com o contexto onde vivem, bem como as 

ocasiões e emoções para a escolha do seu traje. Compararam também a forma co-

mo se vestem com a de seus pais e avós, demonstrando assim a compreensão do 

tópico abordado sobre as transformações da moda. O resultado da compreensão do 

tema foi observado através de questionamentos reflexivos, e relato escrito, onde 

demonstraram o seu novo entendimento sobre “estar na moda”, o conceito de “mo-

da” e seu significado como forma de expressão. 

O processo foi interrompido devido à greve de professores da Rede pública 

do Estado do Paraná, e no retorno foi preciso retomar o que já havia sido trabalhado. 

Neste período, foi possível perceber a necessidade de algumas alterações, em rela-

ção aos roteiros e ao trabalho final, pois surgiram alguns obstáculos quanto aos 

mesmos. As pesquisas sobre os termos da moda não foram realizadas, pois perce-

beu-se ser muito mais relevante abordar o significado dos termos durante as apre-

sentações dos slides. A análise do segundo texto, foi deixada para o final, e o mes-

mo, fragmentado em partes, para que os(as) alunos(as) divididos em grupo conclu-

íssem o estudo do tema através de seminário com a montagem de um painel tratan-

do da trajetória da moda, paralelamente a trajetória da emancipação feminina.  

O desânimo do retorno após a greve também provocou uma resistência quan-

to ao desfile, entretanto feitas as devidas adaptações quando foram retomadas as 

apresentações e discussões dos slides, os ânimos novamente se aqueceram.   



Feita a retomada de conteúdo e reestruturados os trabalhos, foram reapre-

sentados os slides referentes aos 1º, 2º e 3º encontros, sobre a finalidade das rou-

pas até aproximadamente o século XVIII, a história do espartilho e seus efeitos no 

corpo feminino e as mudanças que iniciam no final do século XIX e decorrer do sé-

culo XIX, alterando a forma de pensar das mulheres que iniciam um processo de 

reivindicações de direitos e com estes começam a modificar seu vestuário. Os(as) 

alunos(as) demonstraram compreensão e muito interesse com relação ao tema, par-

ticipando ativamente com questionamentos e comentários sobre o espartilho. 

Nos 4º e 5º encontros, “Mulher, emancipação e moda”, conforme roteiro da 

Unidade Didática, foi discutido a efetiva entrada das mulheres no mercado do traba-

lho, as barreiras enfrentadas para alcançar estes objetivos e o início das grandes 

mudanças no seu comportamento e vestuário. Na medida em que o tema foi sendo 

abordado, os(as) alunos(as) demonstraram interesse e curiosidade sobre os assun-

tos e constantemente faziam comparações com o contexto atual.  

Para ilustrar e analisar este tópico, foram analisados dois filmes. O primeiro 

filme que retrata principalmente a moda e a mulher do início do século, foi o filme 

“Coco antes de Chanel”, através do qual identificaram a marca, hoje mundialmente 

conhecida, ficando impressionados(as) com a postura da estilista no início de sua 

carreira, desafiando os paradigmas da época em relação ao papel da mulher e suas 

roupas diante da sociedade. Ao final do filme foi solicitado que elaborassem um pe-

queno texto, comentando quem foi Coco Chanel e porque ela foi considerada uma 

mulher “a frente do seu tempo”, onde refletiram sobre a problemática apontada e 

demonstraram sua compreensão. 

Para trabalhar a moda e emancipação feminina em meados do século XX, pe-

ríodo onde novamente percebe-se avanços e retrocessos da moda feminina no perí-

odo pós Segunda Guerra, foi assistido o filme “O Sorriso de Monalisa”, através do 

qual puderam observar que embora as mulheres tenham alcançado o direito ao es-

tudo universitário e suas roupas eram pouco mais confortáveis no período, ainda 

havia o tradicional pensamento de que a natureza feminina pertencia ao mundo pri-

vado, no lar, cuidando da casa, marido e filhos. Aqueles e aquelas que tentavam 

quebrar este paradigma eram vistos como “subversivos”, e não se encaixavam na 

sociedade ou no senso comum. A percepção destes aspectos foi revelada num pe-

queno relatório que elaboraram a partir da análise do filme e discussões no decorrer 

das aulas. 



Nos 6º e 7º encontros, foram discutidos os temas mais polêmicos em relação 

à mulher e suas conquistas, a partir da década de 60, período em que são retoma-

das as discussões já levantadas por Simone de Beauvoir em seu livro “O Segundo 

sexo”, de 1949, onde ela faz o seguinte questionamento: “Ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher. ” (BEAUVOIR, 1967, p. 7).  

Neste mesmo período da Guerra Fria, também surge a pílula anticoncepcio-

nal, que revoluciona a vida da mulher, pois a partir dela a gravidez torna-se uma op-

ção, possibilitando o ingresso mais efetivo da mulher no mundo do trabalho, sem 

interrupções. E, a luta pela emancipação feminina cresce tomando novos rumos, 

junto com a minissaia que se transforma no grande símbolo desse processo. 

Avançando para as décadas de 70, 80 e 90, discutiu-se sobre as conquistas 

das mulheres cada vez maior no mercado de trabalho e nas posições da vida públi-

ca, que antes era relegada apenas aos homens. Finalizou-se o encontro com refle-

xões sobre como as roupas revelaram estas conquistas.  

A curiosidade e o interesse dos(as) alunos(as) em relação aos tópicos foi apa-

rente, pois puderam perceber e refletir ainda mais sobre os significados da moda 

feminina em seu contexto histórico como expressão dos sentimentos, emoções, ide-

ologias e conquistas. 

Concluindo as discussões, realizou-se o 8º encontro onde foram apresenta-

das algumas comparações em relação a participação da mulher em sociedade ao 

longo da história e suas conquistas, refletindo o quanto avançou e o quanto ainda há 

por conquistar. Discutiu-se também o resultado das pesquisas de campo, revelando 

que a maioria das mulheres entrevistadas desconhece a importância da roupa e o 

que ela expressa em relação às mulheres e suas conquistas. 

No 9º encontro, os(as) alunos(as) foram divididos em grupo para os quais fo-

ram distribuídos os textos de Erika Palomino, “O Século 20, herança definitiva”. Ca-

da grupo ficou com um período da história da moda, desde o final do século XIX até 

a década de 90.  

A partir do texto recebido, cada grupo pesquisou de acordo com o período da 

história estabelecido para o grupo, a moda feminina, as mulheres de destaque e as 

conquistas femininas e montou um pequeno painel com ilustrações sobre o tema. O 

resultado foi apresentado em forma de seminário e posteriormente feita a exposição 

dos painéis para a comunidade escolar. 



A partir do 10º encontro, para finalizar a implementação do projeto, foram fei-

tos os preparativos para a realização do desfile. 

Dessa forma, foi pedido para cada aluno verificar em sua realidade uma com-

posição da moda que retratasse da melhor forma possível um dos períodos estuda-

dos. Os trajes aos quais tinham acesso, e trouxeram para os ensaios, retratavam a 

moda a partir da década de 60.5 

Alguns alunos(as) ficaram responsáveis por pesquisar e gravar as músicas re-

ferentes a cada período da moda ilustrada para compor a trilha sonora do desfile.  

Outros(as), ficaram responsáveis pela elaboração da narrativa explicativa as-

sociando os trajes apresentados às conquistas do processo de emancipação femini-

na, comprovando que a moda reflete os acontecimentos históricos. 

A apresentação final para a comunidade escolar foi organizada em frente a 

biblioteca da escola, local onde havia a possibilidade de montar a tela e projetor mul-

timídia e uma ‘passarela’, para o desfile. O processo foi realizado em duas apresen-

tações, considerando a demanda da comunidade escolar.  

Inicialmente foi apresentado para o público o projeto, as turmas participantes, 

seus objetivos e suscintamente os conteúdos trabalhados. Na sequência os(as) alu-

nos(as), escalados para esta atividade, explicaram, através de uma apresentação de 

slides, os recortes dos conteúdos trabalhados em sala de aula no decorrer da im-

plementação de cada período da história da moda, desde o final do século XIX até a 

década de 90 do século XX. Nesta apresentação foram abordados os pontos mais 

relevantes sobre a moda e a condição da mulher no período, demonstrando, no de-

correr da apresentação a relação entre as transformações na moda e na condição 

feminina na sociedade.  

                                            

5 O resultado dos primeiros ensaios confirmou a necessidade de uma alteração no trabalho final, que 

já havia sido cogitada teoricamente, pois no decorrer dos encontros percebeu-se que não seria 
possível realizar o desfile com roupas do final do século XIX das décadas subsequentes, pois de-
mandava verbas, as quais a realidade escolar não dispunha. Dessa forma, realização do desfile foi 
delimitada para as décadas 60, 70, 80 e 90, pois vivemos um tempo onde a moda traz a releitura 
daqueles períodos, facilitando assim a busca pelos trajes. Também foi levado em conta para rede-
finir o período do desfile o fato de que nesta fase as mudanças e a participação da mulher se tor-
naram mais efetivas no mundo público. Outra surpreendente mudança foi a participação dos me-
ninos, que demonstraram interesse no decorrer dos encontros e pediram para fazer parte deste 
trabalho final, não somente narrando, mas desfilando. Sendo assim, a moda masculina dos perío-
dos citados também foi ilustrada no desfile. 



Após a apresentação de slides, foi realizado o desfile de moda, retratando a 

moda das décadas de 60, 70, 80 e 90, período de mudanças significativas no pro-

cesso de emancipação feminina.  

O resultado deste Projeto de Implementação Pedagógica foi extremamente 

gratificante, pois os(as) alunos(as) participantes e a comunidade escolar destacaram 

ao final das apresentações que gostaram muito e elogiaram as atividades realizadas. 

Um aspecto interessante a ser comentado é que o tema e a atividade desen-

volvida chamaram bastante a atenção da comunidade escolar, em destaque os(as) 

alunos(as) do 3º ano do ensino médio, que se propuseram a dar continuidade ao 

tema, a partir de uma nova abordagem, sobre as mulheres no mercado de trabalho, 

como as profissões das mulheres no decorrer da história e as roupas que usavam 

para o trabalho. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre o tema “moda”, segundo Luciana Andrzejewski (2012), não se 

restringe somente a falar sobre roupa, pois a moda representa, além da adoção de 

uma postura, a apreensão de uma realidade, um comportamento e, portanto, de uma 

identidade. 

A moda, articula “o corpo biológico com o ser social”, (ANDRZEJEWSKI, 

2012), formando uma composição histórico-social dos indivíduos, comunicando e 

representando a realidade de seus envolvidos. Através dela, podemos identificar e 

interpretar o contexto ao qual ela nos remete.  

Assim, através do estudo da temática e da implementação do projeto “A Moda 

como reflexo das transformações sociais e emancipação feminina”, percebeu-se que 

a moda se tornou um dos motores de reivindicação do processo de igualação das 

condições femininas em relação ao masculino. A moda promoveu e refletiu a recria-

ção da identidade da mulher, desfigurando as fronteiras que separam o masculino e 

o feminino. 

E as mudanças na moda feminina foram mais radicais e efetivas principal-

mente na década de 1970, quando a historiografia passa a incluir a presença femini-

na nos acontecimentos históricos, segundo Margareth Rago (1995) e Joan Scott 

(1992). O silêncio das historiadoras foi quebrado com a maciça entrada das mulhe-

res na vida acadêmica, no mercado de trabalho e com os sucessos do movimento 



feminista. É neste período que florescem vários estudos voltados para a atuação da 

mulher na vida social, reinventando o seu cotidiano e criando formas diferenciadas 

de resistência à dominação masculina, mostrando-se sujeito de sua própria história, 

capaz de lutar e transformar suas condições de vida. A mulher questiona seu papel 

social, se reapropria de sua diferença enquanto mulher, sob seu olhar e não sob o 

olhar masculino, é o “... reencontro da mulher com sua ‘própria natureza’.” (RAGO, 

1995, p. 93)  

A mulher passa a governar a si própria de maneira individual e soberana, ten-

do controle sobre seus interesses e seu futuro, sem o modelo social diretivo constru-

ído pelo ideal de mulher masculino, ela rompe com os padrões de vestuário, impon-

do um vestir que procurou questionar as diferenças.  
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