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RESUMO 

CORRADI, Antonio César.  Teciteca: Formação de um acervo como ferramenta 

de pesquisados alunos de moda para conhecimento dos substratos têxteis. 

2016. 125f. Dissertação (Mestrado em Têxtil e Moda). Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades – universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar e compreender como a Teciteca pode ser 

utilizada como ferramenta de aprendizado no ensino de têxtil de moda. Discorre 

sobre as investigações qualitativas e que propõe analisar o entendimento dos 

substratos têxteis e sua utilização adequada na construção de produtos de moda, 

utilizando para isso do acervo da teciteca como fonte de informação no processo de 

ensino e aprendizagem. O trabalho também levou em consideração o modelo que 

organiza o acervo, a catalogação e as buscas e o acesso às formações. Por sua 

vez, a consideração da situação dos profissionais que trabalham com a obtenção, 

qualificação, catalogação, análise e controle dos substratos têxteis revela outro 

parâmetro relevante para a obtenção de Informações fidedignas que deem suporte 

aos alunos e pesquisadores. Tudo isso junto formam um conjunto de aspectos que 

passam pelo desenvolvimento efetivo do ensino de moda nas universidades, 

apresentam saberes, conhecimentos e características específicas trabalhadas no 

meio profissional. A qualificação dos profissionais que estão ingressando no 

mercado de trabalho passa por transformações e a universidade urge em adequar a 

formação dos alunos. O bacharel deve ser, ele próprio, o impulsionador de sua 

carreira de acordo com a sua vontade/ inspiração. Diante do quadro apresentado 

conclui-se apontando que as políticas educacionais necessitam conferir um outro 

patamar de importância ao trabalho do professor, e de modo geral às técnicas 

utilizadas para incrementação de recursos, laboratórios, oficinas, salas de estudos, 

bibliotecas e principalmente tecitecas, colaborando para uma melhor formação dos 

profissionais de vestuário e moda. Nesse sentido, indica novas propostas de 

recursos educacionais que resultam na melhoria da qualidade da educação da força 

de trabalho.   

 

Palavras chave: teciteca.Tecidoteca, moda, estudo e ensino, Materiais têxteis.        



 

 

 ABSTRACT  

CORRADI, Antonio César. Teciteca: Formation of a collection as a tool of 

respondents fashion students to knowledge of textile substrates. 2016. 125f. 

Dissertation (Master of Textile and Fashion). School of Arts, Sciences and 

Humanities - University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The purpose of this research is to analyze and understand how Teciteca can be used 

as a learning tool in teaching fashion textiles. Discusses qualitative research and 

aims to analyze the understanding of textile substrates and their appropriate use in 

the construction of fashion products, making use of the teciteca the collection as a 

source of information in the process of teaching and learning. The work also took into 

account the model that organizes the collection, cataloging and searches and access 

to training. In turn, the consideration of the situation of professionals working with 

procurement, qualification, cataloging, analysis and control of textile substrates 

reveals another important parameter for obtaining reliable information that support 

students and researchers. All together they form a set of aspects that go through the 

effective development of fashion education in universities, have knowledge, specific 

skills and characteristics worked in the professional environment. The qualification of 

the professionals who are entering the labor market undergoes transformation and 

the university is urgent to adapt the education of students. The bachelor should be 

himself, the driver of his career according to his will / inspiration. In front of the table 

concludes by pointing out that education policies need to give another importance 

level of the teacher's work, and in general the techniques used for incrementing 

resources, laboratories, workshops, study rooms, libraries and especially tecitecas, 

collaborating for better training of clothing and fashion professionals. In this sense, it 

indicates new proposals for educational resources that result in improving the quality 

of education of the workforce. 

 

Keywords: teciteca, tecidoteca, fashion, study and teaching, textile materials. 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta é uma pesquisa que aborda a concepção de um acervo têxtil como ferramenta 

pedagógica fundamental para que os alunos de moda possam ter um contato com 

os substratos têxteis. Mais precisamente o trabalho verifica a importância dos 

acervos têxteis nas diferentes faculdades de moda e retrata os ganhos com a 

utilização desta ferramenta para formação e pesquisa dos universitários e dos 

profissionais têxteis. 

O setor têxtil está intimamente ligado à área de moda, fornecendo matéria prima e 

acabamentos para a sua elaboração, trazem representação para as peças por meio 

de toques, cores e formas e podem apresentar uma identidade pessoal, chegando 

aos conceitos de Gilles Lipovetsky, que fala que uma das principais características 

da moda é a de impor uma regra de conjunto e, simultaneamente deixar lugar para a 

manifestação do gosto pessoal, seria o mesmo que seguir um grupo com 

determinada identidade e ainda assim ter espaço para legitimar sua personalidade e 

singularidade.  

Para Lipovetsky (2007, p.62) “ A moda não é apenas marca de distinção social, é também atrativo, 

prazer dos olhos e da diferença”. É também a partir da moda que se pode identificar uma época. 

Ainda pode-se entender moda como comunicação, no qual o criador se utiliza de materiais para expor 

ideias e modo de pensar o mundo. Entende-las como linguagem, pois traz elementos de significação 

e reconhecimento, mas acima de todas as afirmativas pode-se entende-la como identidade. 

O interesse por esse tema veio pela experiência na docência na disciplina de 

Tecnologia Têxtil, em diversos cursos de Moda. Onde foi observado que há pouca 

importância para as disciplinas de materiais têxteis e suas tecnologias nos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos de Moda, contando com uma carga horária 

muito reduzida. Como os cursos de Moda, nas suas mais diversas modalidades, se 

enquadram na área de Ciências Sociais Aplicadas, a disciplina de Tecnologia Têxtil, 

que vem da área das Engenharias, tem um papel secundário na formação dos 

universitários destes cursos. O que leva os profissionais formados a terem enormes 

dificuldades nas atividades profissionais que exercem, por inevitavelmente se 

depararem com os materiais têxteis, que são mais de 70% da matéria-prima da 

Indústria da Moda e muitas vezes definem o sucesso de um projeto de Moda. 
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A partir desta observação, delineamos uma pesquisa para avaliar algumas iniciativas 

de alguns cursos, no sentido de se criar acervos de materiais têxteis e outros 

materiais, nas suas mais diversas formas, como uma ferramenta pedagógica de 

pesquisa e difusão de informações. Neste sentido propomos a avaliar o impacto 

deste tipo de ferramenta em alguns cursos de Moda, com a intenção de analisar 

quais as principais atividades desenvolvidas nestes espaços e como estas 

atividades estão articuladas com os currículos dos cursos. A partir desta análise 

temos elementos para propor algumas ações para potencializar a utilização destes 

acervos, como elemento integrador das disciplinas dos cursos de Moda, com 

intenção de aumentar o conhecimento de Tecnologia Têxtil, tão fundamental para os 

egressos desta área. 

Neste sentido a pesquisa foi concebida em duas partes, a primeira a partir de uma 

base teórica da estrutura dos cursos, uma analise dos currículos e dos ambientes 

preparados para dar suporte prático e pedagógico para o ensino, como são 

utilizadas as ferramentas e as metodologias, além de especial atenção à formação 

do profissional e sua qualificação para o desenvolvimento dos conteúdos. 

A segunda parte da pesquisa esta focada na pesquisa e extensão, como são 

desenvolvidos os trabalhos de coleções e produtos de moda, quais as experiências 

dos profissionais e como se encaixam dentro do projeto político pedagógico da 

instituição, a valorização das atividades e o trato com as informações. 

Encerrando com as considerações encontradas no trato da pesquisa e apontando 

proposições para a utilização de ferramentas didático-pedagógicas que possibilitem 

a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de formação de Têxtil, Moda e 

vestuário. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Fazer uma análise estrutural das escolas de Têxtil e Moda, visando o mapeamento 

das estratégias utilizadas para o ensino e identificar quais os avanços e os ganhos 

de se ter uma teciteca e de que forma esta ferramenta pode interferir melhorando na  

qualificação profissional dos profissionais de moda e vestuário. 

2.2. Objetivos específicos 

 identificar quais as instituições de ensino superior tem teciteca e como são 

utilizadas para a formação, pesquisa e extensão.  

 analisar como vem se constituindo o trabalho de formação de um acervo 

básico para utilizar nas linhas de desenvolvimento e formação da Instituição 

(condições organizacionais, materiais, contratuais, carreira e salário, etc.). 

 compreender que articulações dos professores de diversas disciplinas com os 

professores de formação específica e que vivenciam o uso da teciteca como 

ferramenta de ensino. 

 analisar como os professores, a partir de seus saberes , avaliam as 

informações adquiridas a partir das pesquisas nas tecitecas e quais as 

contribuições para o seu processo de desenvolvimento profissional.  

 analisar como se configuram as necessidades de qualificação para o 

exercício da docência com o uso da teciteca.  

 contribuir para uma melhor compreensão do trabalho docente e das 

pesquisas que  permitam o aprimoramento do conceitos de tecnologia têxtil e 

moda além da utilização de  aparatos técnicos para ensaios e pesquisas  

teórico-conceitual no campo do trabalho e da formação dos alunos. 
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3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada esta estruturada em quatro seções que abordam os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

1. Etapas da pesquisa; 

2. Pesquisa documental e bibliográfica; 

3. Tipo de pesquisa; 

4. Caracterização da pesquisa. 

Os resultados são uma importante coletânea de informações sobre a cadeia 

produtiva têxtil, vestuário e moda e como algumas ferramentas, tais como: Teciteca, 

Tecidoteca, Modateca e Materioteca, ajudam na formação do profissional para esta 

cadeia produtiva. 

 

3.1. Etapas da Pesquisa 

 

Utilizando a metodologia de cunho qualitativo e quantitativo, a pesquisa foi 

desenvolvida em cinco etapas: (a) coleta de dados; (b) aplicação do instrumento de 

coleta de dados; (c) análise e interpretação das respostas; (d) elaboração de um 

modelo conceitual para formação da teciteca; (e) redação e edição do texto final. 

 

3.2. Pesquisa Documental e Bibliográfica 

 

A pesquisa buscou recolher documentação direta e indireta. “Toda a pesquisa 

implica no levantamento de dados de várias fontes, quaisquer que sejam os 

métodos ou técnicas empregadas” (LAKATOS, 1992, p. 43). A documentação 

indireta divide-se em: 

 Pesquisa documental (fontes primárias) – “Os documentos de fonte primária 

são aquelas de primeira mão, provenientes dos próprios órgãos que realizam 

as observações. Englobam todos os materiais, ainda não elaborados, escritos 

ou não, que podem servir como fonte de informação para a pesquisa 
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científica” (LAKATOS, 1992, p. 43). 

 Pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) – “é a atividade de localização e 

consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo 

explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito 

de um tema” (LIMA, M. C., 2004, p. 38). 

 

A pesquisa de campo constituiu-se como documentação direta. 

 

Pesquisa de campo consiste na observação direta dos fatos tal como 
ocorrem, na coleta de dados e no registro de variáveis presumidamente 
relevantes para posterior análise. Esta espécie de pesquisa não permite o 
isolamento e o controle das variáveis supostamente relevantes, mas permite 
o estabelecimento de relações constantes entre determinadas condições - 
variáveis independentes – e determinados eventos – variáveis dependentes 
-, observadas e comprovadas (RUIZ, 2002, P. 50). 

 

Num primeiro momento, o trabalho consistiu em fazer o levantamento e a leitura da 

bibliografia pertinente a cadeia produtiva têxtil, vestuário e moda, às escolas de 

formação dos profissionais da área e entidades representativas do setor. 

 

A revisão de literatura/ pesquisa bibliográfica contribuirá para:  

1.   Obter informações sobre a situação atual do tema ou problema 

pesquisado; 

2. Conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já 
foram abordados; 

3. Verificar as opiniões relacionadas ao tema ou problema de pesquisa 
(SILVA, 2000, p. 38). 

 

O Objetivo foi reunir informações relevantes para a compreensão da temática 

investigativa e elaborar um referencial teórico sobre a cadeia produtiva e como o 

setor acadêmico busca as informações para montar a sua grade curricular e 

preparar o ambiente acadêmico para a prática educacional. A análise fundamentada 

nesses aspectos possibilitou a formação desta dissertação. 

As fontes que produziram credibilidade a este trabalho foram selecionadas no 

âmbito nacional, com entidades educacionais de todas as regiões do país, entidades 

nacionais representativas dos empregados e empregadores do setor têxtil, Vestuário 

e Moda, além de periódicos, publicações jornalísticas e fontes estatísticas. 
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3.3. Tipo de pesquisa  

 

Nesta fase foi contemplada a pesquisa de campo, também nomeada de coleta direta 

de dados. Teve por fundamento a “ideia de que a análise de uma unidade de 

determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo ou, pelo 

menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior” (GIL, 1995, p. 

79). Dada a sua natureza, esta pesquisa pode ser aplicada para a geração de 

conhecimento e de formulações práticas para a solução de problemas específicos. E 

do tipo exploratório descritivo, por delinear características de grupos relevantes e a 

frequência com que este fenômeno acontece, suas relações e conecções com 

outros grupos e sua natureza e característica (CERVO, 2005). 

 

3.4.Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se pelo seu caráter qualitativo e quantitativo, do ponto de 

vista de sua abordagem, e exploratório descritivo, do ponto de vista de seus 

objetivos. A abordagem qualitativa segundo Lima “Viabiliza uma imersão integral, 

profunda e minuciosa do pesquisador sobre a realidade social investigada” (LIMA,M. 

C., 2004, p. 31). Mas também temos o teor quantitativo, visto que temos aplicação 

de questionário e análises estatísticas. 

 

3.4.1.Pesquisa quantitativa 

 

A maior parte das literaturas cientifica confere aos métodos e técnicas de pesquisa, 

reconhecimento de sua eficiência, seja para a investigação dos fenômenos físicos 

como para os culturais. 

Os argumentos que são utilizados para justificar esta visão metodológica 
ressaltam: 

 A objetividade e o rigor reconhecidos neste tipo de método; 

 A existência e o uso de mecanismos de controle durante o processo 
investigatório; 

 A existência de rigorosas regras de procedimentos que possibilitam a 
previsão do conjunto de etapas que caracterizam a investigação; 

 A representatividade estatística da população investigada amplia a 
credibilidade das conclusões alcançadas; 
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 As conclusões alcançadas permitem a generalização dos resultados; 

 Os resultados alcançados suportam a formulação de leis – explicações 
gerais – em função da regularidade do fenômeno investigado e outros 
(LIMA, M.C., 2004, p.26). 

 

A trajetória do trabalho foi delineada pela utilização do método de pesquisa survey 

exploratória, correspondente a uma “abordagem do fenômeno investigado 

envolvendo a realização de uma pesquisa de campo, na qual a coleta de dados é 

feita por meio de aplicação de um questionário (...) junto à população alvo da 

pesquisa” (LIMA, M.C., 2004, p. 26).  

 

 3.4.1.1.Amostras e agentes envolvidos na pesquisa 

 

Segundo Gil (1995, p. 91), população “é um conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características” e amostra conceitua-se como “subconjunto 

do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população”. 

Do universo da pesquisa quantitativa, a população pesquisada foi de Universidades, 

Faculdades e Centros universitários, de iniciativa privada, Estaduais e Federais, 

totalizando 14 instituições localizadas nos principais estados da cadeia têxtil, moda e 

confecção: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Goias, Ceará e Paraná.  

 

3.4.1.2.Instrumento de coleta de dados 

 

A ferramenta escolhida para a coleta de dados foi o questionário, que “é resultado 

da formulação e da aplicação de uma série ordenada de questões (...) que devem, 

necessariamente, ser respondidas por escrito” (LIMA, M.C., 2004, p. 52). A pesquisa 

foi conduzida mediante a utilização de entrevistas semi- estruturadas, observações e 

a utilização de métodos de análise dos curriculum escolares. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados é apresentado como Anexo I. 
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3.4.1.3.Descrição do trabalho estatístico 

 

A situação de pesquisa exploratória determinou a seleção de itens conforme os 

objetivos específicos delineados na dissertação. Foram consideradas algumas 

questões relacionadas às seguintes categorias: 

 Natureza e especificidade da Formação; 

o Gestão de design de Moda; 

o Gestão de confecção; 

o Gestão do Vestuário; 

o Engenharia Têxtil; 

o Criação de Moda; 

o Etc; 

 Estrutura básica; 

o Salas e ambientes de ensino; 

o Laboratórios 

o Investimentos em novas plantas e tecnologias; 

o  Capacidade de adequação curricular 

 

 Recursos humanos 

o Politica de capacitação e treinamento; 

o Formação dos profissionais; 

o Sub-contratação 

 

 Estratégias e sistemas de gestão 

o Investimentos em pesquisa e desenvolvimento; 

o Integração com instituições da cadeia; 

o Integração com outras instituições de ensino e pesquisa; 

o Mercado e a relação na cadeia produtiva; 

o Acompanhamento de previsões e metas 

o Acompanhamento da ação docente; 
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o Acompanhamento de egressos. 

 

3.4.2.Pesquisa qualitativa 

 

Segundo Manoelita Correia Lima (2004, p. 30), os méritos da abordagem qualitativa 

podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

 A importância do singular assumida na investigação dos 
fenômenos sociais acaba contribuindo no resgate da ideia de 
o homem ser reconhecido como o singular universo no 
processo investigatório; 

 Valoriza a ideia de intensidade em detrimento da ideia de 
qualidade; 

 A credibilidade das conclusões alcançadas é reflexo das 
multiperspectivas resultantes das diferentes fontes de 
consulta exploradas pelo método qualitativo. Isso pressupõe 
um olhar profundo e prolongado da realidade investigada; 

 A quantidade de tempo envolvida no processo de 
investigação somada à multiplicidade de fontes de evidência 
figura como fatores que dificultam o pesquisador manter pré-
conceitos frente ao objetivo de investigação. 

 

Para esta etapa da pesquisa, utilizou-se o método de grupo de foco on-line, 

considerando as seguintes premissas apresentadas por McDaniel (2003, p. 138): 

a. “ausência de barreiras geográficas”; 

b. “custos bem mais baixos”; 

c. “tempo de reposição dos grupos mais rápido”; 

d. “vantagens intangíveis, como os entrevistados se abrirem mais devido ao fato 

de não ter um entrevistador olhando para eles”. 

 

Outra vantagem dos grupos de foco on-line reside no fato de atingirem 
populações alvo de difícil acesso. On-line, é possível ter acesso populações 
tradicionalmente inacessíveis devido a restrições profissionais ou de tempo 
(...). As chances de essas pessoas estarem disponíveis para participar são 
maiores, visto que elas não precisam abrir mão de sua agenda cheia para 
visitar uma instalação para grupos de foco; elas podem participar de sua 
própria casa (McDANIEL, 2003, p. 140). 
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3.4.2.1.Amostra e agentes envolvidos na pesquisa 

qualitativa 

 

A amostra investigada foi composta por professores, pesquisadores e profissionais 

em áreas afins (vinte e dois integrantes das áreas: moda; têxtil; design; artes; 

tecnologia; marketing; administração e estatística) e, especialistas de entidades 

representativas do setor (quatorze integrantes das seguintes instituições: ABIT; 

FIESP; FIESC; FIEC; ABRAFAS; ABRAVEST; ABTT; ABQCT; REVISTA TEXTIL, 

TEXTILIA e Sinditêxtil – SP e vinte e dois alunos das escolas que tem teciteca). 

Sendo os especialistas de várias localidades do país, engrandece a pesquisa e 

possibilita o intercâmbio de informações sobre o setor de Moda. 

Conforme Richardson (1999, p. 161) a amostra é não-probabilística, intencional ou 

de seleção racional, visto que “os elementos que formam a amostra relacionam-se 

intencionalmente de acordo com características estabelecidas no plano e nos 

objetivos formulados pelo pesquisador”. Assim, compuseram a amostra 36 

elementos. 

 

3.4.2.2.Método de coleta de dados 

 

Nesta etapa a opção incidiu sobre a utilização de pesquisa qualitativa na forma de 

grupo de foco on-line com a utilização de técnica Delphi (método Delphi), indicado 

para circunstâncias em que há interesse em certas temáticas com obstáculos e 

impedimentos de encontros presenciais ou a necessidade de anonimato dos 

participantes. 

O instrumento foi enviado para os respondentes por meio eletrônico, com carta 

explicativa e reforço para obtenção das respostas. 

 

3.4.2.3.Descrição do trabalho estatístico 

 

A pesquisa sendo do tipo exploratório descritiva, buscou as relações e conexões 

com outros elementos em busca do consenso de opiniões de um grupo de 

elementos a respeito de um evento. 



24 

 

 

O método Delphi é uma excelente técnica para colher opiniões de 
especialistas, que não poderiam participar de reuniões para discussões 
pessoais. É um método bem disciplinado para colher opiniões de um 
número qualquer de pessoas. Tem desvantagens de ser demorado e exigir 
trabalho de um grupo habilitado em sua coordenação. A qualidade do 
trabalho vai depender muito da capacidade de compilação, interpretação, 
filtragem e resumo das respostas recebidas. (BAXTER, 2000, p. 161). 

 

O método Delphi é reconhecido como um dos melhores instrumentos de previsão 

qualitativa, com preceitos intuitivos e interativos, pressupondo a composição de um 

grupo de elementos com conhecimentos específicos em determinada área do 

conhecimento e que respondam a um questionamento. Esta metodologia permitiu a 

obtenção de respostas de elementos da academia da indústria e de associações de 

classe. 

A operacionalização se deu através de: definição do problema; seleção dos 

especialistas; consultas por meios de inquisições. O estabelecimento de consenso e 

determinação de melhores conceitos foram feitos no período de maio a setembro de 

2015, por email. 

Os resultados foram ponderados a partir da metodologia denominada Análise de 

conteúdo. 

A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de 
dados que visa identificar o que esta sendo dito a respeito de determinado 
tema. Bardin (1977, p. 42) a define como: “um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/ recepção (variáveis indeferidas) destas 
mensagens” (VERGARA, 2005, p. 15). 

 

Segundo Vergara (2005, p. 18), a análise de conteúdo é composta de três etapas: 

1. Pré-análise: “refere-se à seleção do material e definição dos 

procedimentos a serem seguidos”; 

2. Exploração do material: “diz respeito à implementação destes 

procedimentos; 

3. tratamento dos dados e interpretação: “referem-se à geração de 

inferências e dos resultados da investigação”. 

Optou-se por uma grade de análise aberta, flexível, definida pelo decorrer da 

pesquisa e passível de modificações. 

É importante notar que profissionais diretamente ligados à área de moda tem 
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pequenas alterações de conceitos quando comparados aos profissionais de áreas 

afins. Para análise qualitativa, foram ponderados alguns tópicos referentes às 

seguintes categorias: 

 caracterização do mercado de moda brasileiro; 

a formação dos profissionais; 

As instituições de ensino; 

Pesquisa e inovações na cadeia produtiva. 

A aplicação do método ocorreu on-line em um grupo de 36 profissionais da cadeia 

produtiva, da academia e de associação de classe e de 22 alunos de escolas que 

tem teciteca. 

 

3.5.Aspectos metodológicos  

 

Para dar conta da pergunta anteriormente apresentada esta pesquisa procura seguir 

a orientação de estudos de caso em suas recomendações sobre a importância de se 

adotar um parâmetro para a compreensão das situações de trabalho apresentadas. 

Tal perspectiva, de início, permite outro ângulo de análise sobre as questões 

relativas ao desempenho dos alunos frente a situações básicas de desenvolvimento 

de produtos, pois determinadas características nos dão noção de que para um 

pesquisador compreender as situações que levaram o aprendiz a usar determinados 

substratos é preciso que, de certo modo, ele aprenda com as pessoas que estão ali, 

ou através de pesquisa alguns conceitos fundamentais.   

De modo objetivo, o enfoque teórico-metodológico e o objeto de estudo desta 

pesquisa inclinam a verificar uma realidade específica para análise, a da utilização 

da teciteca como ferramenta de ensino-aprendizagem. A estruturação das reflexões 

e análises se orientam tanto para compreender o quadro mais amplo relativo à 

formação dos profissionais, como apreender o que se passa nas instituições de 

ensino superior, para o desenvolvimento do ensino de design de moda. Desse 

modo, essa busca ao campo do conhecimento técnico compreendeu a comparação 

de curriculuns, e da dinâmica desenvolvida por algumas instituições de ensino de 

moda espalhadas pelo Brasil, sem contudo, taxar de apropriado ou não apropriado 
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determinada metodologia, sendo um estudo meramente descritivo. Os estudos de 

caso, explicam Bogdan e Biklen (1994), podem assumir múltiplas formas: “A maioria 

das pessoas pensa que todos os estudos de caso são descritivos. Embora eles 

sejam, tendencialmente, descritivos, podem assumir uma grande diversidade de 

formas e objetivos” (idem, p.97).  

 

3.5.1.Contextualização e conexões da pesquisa  

 

Objetivamente, o procedimento consiste em solicitar a um voluntário que descreva a 

metodologia utilizada no desenvolvimento de um produto de moda. O 

desdobramento dessa questão era realizado a partir de quatro referências 

específicas: (1) a relação do trabalhador com a tarefa, (2) a ajuda de terceiros para 

realização do trabalho, (3) busca de informações com profissionais de moda, 

professores e profissionais do mercado (4) através do uso de tecitecas. É claro que 

não é possível eliminar completamente o problema da distância entre o 

comportamento descrito e o efetivo, o narrado e o realizado, mas isso, segundo os 

autores, poderia ser equacionado, por exemplo, com a escolha dos aspectos 

enfocados e o testemunho de outros profissionais.   

 

Oddone, Ivar; Re, Alessandra; Briante, Gianni. Redécouvrir l’ Experience 

Ouvrière (Redescobrir a Experiência Operária). Paris: Éditions Sociales, 

1981. Título original na edição italiana: Esperienza operaia, coscienza di 

classe e psicologia del lavoro, 1977.  

 

No desenvolvimento do processo anteriormente descrito, Oddone não desconhecia 

sua árdua empreitada, contudo estava convencido que uma importante abertura 

estava na produção de conhecimento que articulasse o saber conceitual com o 

saberes ‘tecidos em terreno’, trabalho em conjunto entre pesquisadores e 

profissionais que, potencialmente, poderia redimensionar o Trabalho e conferir aos 

profissionais uma outra visão sobre seus saberes e seu trabalho.   

Tendo como sustentação essa fundamentação teórica e metodológica, a pesquisa 
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de campo foi desenvolvida em cinco momentos. Tais momentos são apenas 

tendencialmente distintos, desagregados por finalidade didática são sucintamente 

descritos a seguir.   

Primeiro momento – levantamento bibliográfico sobre o tema, identificação de 

estudos e pesquisas desenvolvidas recentemente e que pudessem trazer dados 

recentes sobre Instituições que tem tecitecas e a forma de uso delas pelos alunos. 

As informações e dados cobriram os últimos cinco anos, compreendendo, portanto, 

o período entre 2010 e 2015.   

Segundo momento – a partir do critério de que a escola pesquisada deveria ter 

curso de vestuário ou moda, ensino, pesquisa e extensão, com estruturas básicas 

de funcionamento (condições do prédio escolar, etc.), Na ocasião e após conhecer 

a proposta da pesquisa, a diretoria da unidade escolar demonstrou bastante 

interesse e autorizou sua realização. Com esse aceite preliminar, de início foi 

solicitada à direção que indicasse alguns professores que habitualmente participam 

da formação dos alunos na área. A partir do contato inicial com o primeiro professor 

este indicou outro, que indicou outro e assim por diante, processo semelhante ao 

que Bogdan e Biklen (1994, p.99) denominam de técnica da amostragem de bola 

de neve. O critério para identificar o numero de professores participantes foi o de 

saturação dos dados, momento em que os aspectos evidenciados nas entrevistas 

começavam a serem repetidos. Observando esse critério, foram nove os 

professores participantes da pesquisa.    

Terceiro momento – entrevista semi-estruturada com os professores. Estas foram 

gravadas em meio digital e posteriormente transcritas para fins de análise. Na 

realização da entrevista os professores ao estarem de posse de suas pastas de 

títulos e certificados foram instados a refletirem sobre sua trajetória profissional e 

experiências de formação, momento que não ignorou a formação inicial, mas 

conferiu ênfase às práticas formativas a ela subseqüentes. 

A utilização do procedimento de reflexão conjunta com os professores a partir de 

seus títulos e certificados permitiu uma rica discussão e acesso a detalhes de suas 

experiências profissionais que dificilmente teriam sido identificados por meio da 

realização de uma simples entrevista. Há ainda um detalhe importante: ao longo do 

texto desta pesquisa as falas dos professores estão transcritas quase sempre sem 



28 

 

 

retoques, mantendo inclusive certos regionalismos, de modo a não perder o rigor do 

estudo acadêmico e nem a riqueza da linguagem de nossos interlocutores.     

Quarto momento – observação do trabalho docente. As observações não 

consistiram em opção expressa do método desta pesquisa, mas antes foram uma 

decorrência de visitas às escola. Todavia, sabendo de sua importância eventual, 

notas de campo foram elaboradas, especialmente sobre o que foi presenciado na 

sala dos professores e nos laboratórios, oficina, bibliotecas e tecitecas das escola. 

Ademais, foram realizados registros descritivos sobre os aspectos físicos e 

estruturais do prédio escolar e das condições de trabalho dos professores.   

Quinto momento – entrevista com alunos, percebendo a utilização de conteúdos 

ministrados na escola e suas necessidades para o desenvolvimento de suas 

atividades profissionais. Do grupo de vinte alunos, cinco efetuaram contribuições 

significativas conhecendo bem o ambiente onde estão inseridos e suas 

necessidades para um desenvolvimento profissional. O referido processo também 

foi gravado e transcrito, sendo entregue posteriormente aos professores 

participantes para que o comentasse por escrito, ocasião então de um novo 

encontro com o pesquisador.  

 Enfim, diante do quadro esboçado e dos aspectos teóricos e metodológicos 

indicados, o objetivo geral deste estudo é analisar e compreender como o uso da 

teciteca, melhora as condições de ensino-aprendizagem e fortificam a qualificação 

profissional dos alunos, desdobrando-se em objetivos específicos, a saber:  

   

1.  identificar quais as instituições de ensino superior tem teciteca e 

como são utilizadas para a formação, pesquisa e extensão.  

1.  analisar como vem se constituindo o trabalho de formação de um 

acervo básico para utilizar nas linhas de desenvolvimento e formação da 

Instituição (condições organizacionais, materiais, contratuais, carreira e 

salário, etc.). 

2.   compreender que articulações dos professores de diversas 

disciplinas com os professores de formação específica e que vivenciam o 

uso da teciteca como ferramenta de ensino. 
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4.  analisar como os professores, a partir de seus saberes , avaliam as 

informações adquiridas a partir das pesquisas nas tecitecas e quais as 

contribuições para o seu processo de desenvolvimento profissional.  

5.  analisar como se configuram as necessidades de qualificação para o 

exercício da docência com o uso da teciteca.  

6.   contribuir para uma melhor compreensão do trabalho docente e das 

pesquisas que  permitam o aprimoramento do conceitos de tecnologia 

têxtil e moda além da utilização de  aparatos técnicos para ensaios e 

pesquisas  teórico-conceitual no campo do trabalho e da formação dos 

alunos. 

   

A orientação teórica que sustenta as reflexões e análises apresentadas nesta 

pesquisa parte do campo da educação, mas tem como eixo as contribuições de 

algumas disciplinas que estudam os conceitos de têxtil, vestuário e moda: Novas 

tendências Têxteis; Materiais Têxteis, Tecnologia Têxtil; Tecnologia da Confecção; 

Administração Financeira; Modelagem; Moulagem; Custos, Marketing; visual 

merchandising; etc. 

O texto desta dissertação está estruturado em duas partes. A primeira parte 

delineia a base teórica da pesquisa e possibilita assinalar os contornos do tema do 

trabalho e da formação e estruturação da teciteca e da forma de acesso.  

Primeiramente, apresenta o debate sobre a natureza e a especificidade da formação, 

as diferentes proposituras para o desenvolvimento de pesquisas sobre o acervo e 

algumas questões teóricas fundamentais nessa discussão. Finalizando o capítulo, 

com a metodologia utilizada pela UNIFEBE, para catalogação dos tecidos.   

Depois focaliza o problema da qualificação profissional, de início localizando o modo 

como habitualmente ela é compreendida, no campo da educação, procurando 

avançar nas distinções conceituais, teorizando a partir da concepção de qualificação 

nas áreas de apoio. 

Em um segundo momento da dissertação, verticaliza a discussão e coloca em 

exame o trabalho de pesquisa e extensão para desenvolvimento de coleções e 

produtos de moda.  
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Após isso, faz a apresentação das instituições pesquisada, da formação dos 

professores participantes e de seus percursos na formação profissional inicial. Outro 

ponto importante do capítulo é o delineamento do quadro institucional em que os 

professores trabalham, assinalando questões relativas às condições de trabalho, 

carreira, salário, organização do trabalho escolar e políticas para o Ensino.   

Apresenta e analisa a formação efetivamente acessada pelos participantes da 

pesquisa no contexto do acesso e tratamento das informações na valorização das 

atividade presentes no desenvolvimento das atividades.  

Encerrando a presente pesquisa, as Considerações Finais retomam as proposições 

iniciais do estudo e as discute com base no percurso teórico e nos aspectos que 

emergiram ao longo do caminho percorrido, apontando ainda alguns desafios.   

 

4.Fundamentação Teórica 

 

  4.1.A indústria têxtil e moda – breve histórico 

 

4.1.1.A importância da Indústria Têxtil 

 

A indústria têxtil é uma das mais antigas indústrias da humanidade, praticamente ela 

surgiu com o aparecimento do homem, pois havia necessidades básicas:  alimentar-

se, abrigar-se  e  vestir-se  como forma de sobrevivência  da humanidade. O ponto 

inicial foi o aproveitamento daquilo que estava disponível na natureza, inicialmente 

aproveitando as folhas, as peles de animais e mais tarde manufaturando as fibras 

têxteis para uso como vestimenta. É certo que nos primórdios da antiguidade usou-

se a vestimenta, nunca se pensando em termos de isolante térmico, moda ou status, 

mais sim, instintivamente no sentido de sobrevivência (RIBEIRO, 1984).  

Acompanhando a caça, a função de fiar e tecer, foram as primeiras formas de 

trabalho e evoluíram na fabricação dos tecidos e das sociedades. Os primeiros 

tecidos contam por volta de 6000 anos a.C., no Egito,  e  a  técnica  de  tecimento  

surgiu  do  artesanato  de  utensílios domésticos como a construção de cestos, 
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balaios e peneiras, onde se utilizava como material, cascas de arvores, cipós, 

bambus (RIBEIRO, 1984).  

A Industrialização do pais e da indústria têxtil brasileira se deram no decorrer do 

século XIX, e com maior ênfase no século XX.  Apesar disto, a industrialização no 

Brasil se deu a passos lentos, pois a agricultura e o comércio tiveram que se 

desenvolver em ritmos cada vez mais acelerados para atender as necessidades de 

matérias primas das nações que se industrializavam em outras partes do mundo 

(TEIXEIRA, 2007).   

 Segundo Stein (1979), a manufatura têxtil em particular foi mutilada por um decreto 

de 1785 que isentava exclusivamente a produção de tecidos ordinários de algodão 

que serviam para uso dos negros e para enfardar ou ensacar mercadorias em geral.  

Isto ocorria porque a agricultura colonial carecia de mão-de-obra e nenhum braço 

poderia ser desviado de terra e das minas, pois a riqueza real vinha de frutos e 

produtos do solo e não de artesões ou artífices (STEIN, 1979).  

Em 1785, a rainha Dona Maria I, a louca, assinou um alvará proibindo as 

manufaturas de tecidos finos no Brasil e mandando destruir todos os teares 

brasileiros. Dona Maria fez isso pressionada pelas indústrias da Inglaterra, que 

exportavam seus tecidos para o Brasil e não estavam dispostos a enfrentar 

concorrência da produção local (SENAC, 2002, p.9). Dona Maria visava estimular a 

produção na metrópole e minimizar a concorrência inglesa. O Brasil representava 

um importante mercado para as manufaturas de Portugal. Um segundo alvará 

reprimia o contrabando no Brasil, em especial os tecidos de algodão, comércio ilícito 

que resultava em forte receita para ingleses e brasileiros em detrimento da coroa 

Portuguesa. 

Até 1879, ocorreu um protecionismo acidental, pois o aumento das tarifas 

alfandegárias visava cobrir as crescentes despesas governamentais. Porém este 

fato tornava difícil a sobrevivência e  o  desenvolvimento  da  indústria  nacional 

(TEIXEIRA, 2007). 

 Stein (1979) afirma que em 1883 os fabricantes de tecidos de algodão da Bahia 

reclamavam que o governo cobrava impostos altíssimos e que poderiam ser usados 

para a melhoria do desenvolvimento, se pudessem ser aplicados em máquinas e no 

aumento da produção. 
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As viagens trouxeram para o Brasil ideias que vinculavam no velho mundo, como a 

necessidade de industrialização, precisava deixar de ser somente produtores de 

matérias-primas, vendidas a preço baixo e comprando produtos manufaturados com 

preços bem mais elevados. Um dos produtos dessas novas ideias foi à instituição de 

várias tarifas protecionistas, o que estimulou a formação de fábricas têxteis no país 

(TEIXEIRA, 2007). Com a chegada da depressão de 1929, a indústria têxtil teve sua 

primeira crise, com uma grande queda e paralisia do crescimento de anos 

anteriores, só retomados com o advento da grande Guerra mundial. Para atender a 

crescente demanda de produtos têxteis para exportação, as indústrias aumentaram 

a sua força de trabalho e o turno, começando a trabalhar vinte e quatro horas por 

dia. Nesta época  a  indústria  têxtil  brasileira  foi  reconhecida internacionalmente, o 

que constituiu um evento importante para o desenvolvimento econômico do país 

(STEIN, 1979).  

Na França do século XVII, já existiam escolas femininas que promoviam o ensino de 

moda em quatro anos (FERRON, 1996, P. 130), Uma das primeiras escolas de 

moda que se tem noticia na França, surgiu em Paris e hoje se chama de Esmod, que 

tem filiais e parceiros pelo mundo todo. 

No Brasil, até meados da década de 80, antes da instituição dos cursos superiores 

de moda pelas escolas, o brasileiro que quisesse aprender sobre o assunto teria que 

ir para a Europa, de onde vieram os primeiros artesãos trazidos pelos jesuítas em 

1559, os materiais e as tecnologias. Os primeiros brasileiros que foram para Paris 

fazer cursos de Design de moda foram Rui Spohr (RS), em 1952, e José Gayegos 

(SP), em 1971. 

Atualmente, no Brasil, temos um número significativo de faculdades e Universidades 

que oferecem cursos de graduação em moda, sendo as mais tradicionais situadas 

em São Paulo: Faculdade Santa Marcelina, FASM, (1988); Universidade Anhembi 

Morumbi, UAM, (1990); Universidade Paulista, UNIP, (1991). 

Eugenie Jeanne Villien, religiosa vinda da Suíça, introduziu em 1967 a disciplina de 

desenho de moda, nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Desenho e 

Plástica, na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo: “foi a primeira voz que se 

levantou em prol de um ensino superior acadêmico na área de Moda no Brasil”. 

(GIBERT, 1993, p. II -175). Em 1988, a semente lançada por Eugenie Jeanne Villien 
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se transformou em realidade, com o curso de Bacharelado em Desenho de Moda. 

Até a década de 80, a indústria têxtil brasileira passou por períodos de grandes 

instabilidades, hora com grande expansão, hora com grandes quedas, sempre 

determinado por fatores internos, uma vez que operava em um mercado fechado.  

Na década de 90, com o advento da abertura do mercado local a  concorrência 

internacional e, mais tarde com a estabilização da moeda brasileira o setor teve que 

empreender um árduo esforço de modernização, para melhorar sua competitividade 

e poder enfrentar a concorrência dos artigos importados (TEIXEIRA, 2007), esta 

realidade causou uma necessidade da indústria têxtil, visualizada pelo setor 

educacional, dando margem ao surgimento das escolas de moda.  

 

4.1.2.A importância da indústria da Moda  

 

“A roupa tem acompanhado o homem desde o início de sua evolução”. (TREPTOW, 

2007, P. 23). Documentos da idade da Pedra Polida evidenciam que o homem 

daquela época já usava um traje para sua proteção, muito próximo da tanga ainda 

hoje utilizada por alguns povos indígenas e no inverno acrescentava a pele de 

animais. “A sequência evolutiva da vestimenta humana foi exatamente essa. 

Primeiro as folhas vegetais e, posteriormente, as peles de animais”. (BRAGA, 2004, 

p. 17). 

Na Assíria e na Babilônia, o traje atingiu a fase de adorno, consistindo numa espécie 

de camisões e que as mangas diferenciavam as classes sociais apenas pela 

tonalidade do tecido. No Egito a vestimenta consistia de um avental pendente na 

cintura, bastante difundido entre as classes mais ricas, durante o período da dinastia 

faraônicas, transformando-se numa saia que descia até os joelhos, já as túnicas, 

consistiam de duas peças presas aos ombros pelas pontas e fixadas à cintura por 

um cinto, as mulheres costumavam também a usar um xale transparente e de cores 

vivas por cima de tudo, com isso, escravas de famílias ricas andavam quase nuas, 

usando tão somente cintas e adornos. 

Entre os povos da antiguidade, o modo de se vestir era 

símbolo de posição social, ostentava riquezas, 
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evidenciava castas e tomou-se, inclusive, objeto de 

sedução. Outrora simples necessidade, o vestuário como 

símbolo social atingiu, pouco a pouco, todas as camadas 

sociais, que nele vislumbram um caminho para a 

valorização pessoal e prosperidade. (PEZZOLO, 2009, p. 

10). 

Os hebreus vestiam túnicas largas, colocando por cima delas mantos quadrados e 

enfeitados com riscas de várias cores. O traje dos fenícios era semelhante ao dos 

hebreus, embora mais luxuosos. As estátuas gregas atestam a perfeição que os 

helenos procuravam atingir, inclusive no seu modo de trajar: homens e mulheres 

vestiam uma túnica que chegava aos joelhos para os homens e aos pés para as 

mulheres, além de outras peças sobrepostas, cuja função era a de embelezar o 

vestuário. Os romanos usaram inicialmente um camisão curto que caía sobre o 

corpo, ao qual davam o nome de ruga; a toga foi um traje nacional, enriquecido e 

modificado através dos tempos de acordo com a classe social a que pertencia os 

que a usavam; as damas patrícias acrescentavam à sua roupa, para se diferenciar 

dos homens, um véu transparente, enquanto as donzelas para casarem-se, usavam 

uma túnica branca e um cinturão que deveria ser arrancado pelo noivo. No período 

de decadência do império romano, o traje utilizado imitava as vestes do povo grego 

e por causa das grandes conquistas, deixou-se influenciar por muitos elementos de 

outras origens.  

Os bárbaros, de modo geral, usavam trajes simples. Nos primeiros tempos de sua 

invasão, os francos, da Espanha, usavam uma camisa de linho, calção justo de lã, 

corpete também de linho e cabeça coberta com gorro, mas aos poucos, os invasores 

do Império Romano passaram a usar as vestes locais. Quanto aos árabes, eles 

sempre tiveram trajes mais ou menos uniformes: a manta do deserto, os calções 

largos do homem nômade, a faixa presa à cintura e a aljuba, veste curta semelhante 

a um colete, com mangas ou meias-mangas, justa ao corpo, do árabe al-jubbá, 

vestido ou manto; já as mulheres usavam túnicas e véus que lhes cobriam parte do 

rosto. “Des”. (TREPTOW, 2007, p. 24). 

 

Na Europa Ocidental, durante a idade média, as vestes se caracterizavam por uma 

busca da simplicidade, que demonstrasse o espírito religioso da época, assim as 
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mulheres usavam trajes que escondiam o contorno do corpo e os nobres tentavam 

adaptar suas roupas a um conceito que afastasse a ideia do luxo do paganismo, 

embora, no leste do continente, ainda persistia as influências asiáticas do luxo na 

indumentária, que acabou prevalecendo com o advento das cruzadas, que 

influenciou de forma concreta os hábitos do Ocidente Europeu que inclinaram-se 

para a ostentação da riqueza. 

No século 12, as roupas foram muito influenciadas pela arte bizantina, homens e 

mulheres passaram a usar roupas com diferentes finuras de linhas; as mangas 

tornaram-se mais compridas, a ponto de chegarem ao chão; os mais ricos 

recorreram aos brocados asiáticos e aos roupões orientais; os nobres 

caracterizavam-se pela sua cota de malhas, justa, franjada e com bordados e 

pedrarias, além de manto solto e forrado de peles. 

No século 13 o traje tornou-se mais severo, com os cavalheiros usando calças justas 

até a ponta dos pés, mas as damas rivalizavam com eles no uso de tecidos caros.  

No século 14, o gibão militar tornou-se também traje civil masculino, ao lado da 

beca, da camisa e do espartilho, além de calções ou calças, mas os grandes 

senhores usavam, ainda, capas ou sobretudos de mangas compridas; em meados 

dessa mesma época apareceram trajes femininos mais graciosos que as vestes 

onduladas tradicionais.  

No século 15 tornou-se mais evidente a vaidade no trajar: os vestidos tinham uma 

gola bem larga, as mangas eram muito justas e terminavam em punhos largos de 

pele ou seda; os homens ostentavam bonés altos e calças escorridas. Na segunda 

metade desse século a camisa passou a ser usada com uma abertura no pescoço, 

tornando-se moda a roupa branca luxuosa, mas no final do mesmo período, as saias 

das damas começaram a alargar-se na cintura. Na Espanha, surgiu a moda de 

terem as senhoras e donzelas uma cintura de vespa, e para isso os vestidos eram 

repuxados para as costas e para o peito. Após a queda de Constantinopla, o traje 

turco modificou-se consideravelmente: ambos os sexos passaram a se vestir de 

modo semelhante – camisa, calça ou calção largo, cinturão e turbante. A 

indumentária feminina divergia apenas porque os tecidos eram mais ricos e finos, e 

havia maior abundância de adornos. 

Nos séculos 16 e 17 o traje europeu sofreu profundas modificações, evoluindo para 

formas mais graciosas. Os vestidos alargaram-se; as damas tinham corpetes muito 

decotados, bordados a ouro, vestidos de seda rica, aventais e capaz com capuz, ao 
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passo que os homens usavam cabelo comprido, pescoço nu e peito erguido, além 

de decotes em suas roupas. A classe média adotava o padrão de roupas sem gola, 

manga de saco provida de punho, manto de gola alta e corpetes ajustados ao corpo. 

Em meados do século 17, o barroquismo, na Espanha e Portugal, refletiu-se também 

no modo de vestir, surgindo as vestes de gola alta com bordados a ouro e prata, 

enquanto as vestes femininas sofriam poucas modificações. As classes nobres da 

França caracterizaram-se igualmente, na época, pelo luxo do vestuário, o que se 

acentuou no século 18. A Revolução Francesa implantou vestes simples, abolindo-

se também as cabeleiras para os homens. O Diretório (Corpo executivo que regeu a 

França de 10/95 a 11/99) caracterizou-se pelos vestidos femininos de cintura alta e 

decote pronunciado. Em meados do século 19 o calção masculino desapareceu 

definitivamente, substituído pela calça bem justa. 

No começo do século 20 as mulheres usavam saias muito compridas e os homens 

colarinhos engomados muito altos. Em 1914 desapareceu a cauda na saia das 

mulheres, suprimiu-se o véu, e os costureiros parisienses, verdadeiros ditadores da 

moda, tendiam já para certa simplicidade. Com a divulgação das práticas esportivas, 

os trajes passaram a visar maior liberdade de movimento, e ao final da 1ª Grande 

Guerra, acentuou-se a tendência para vestidos femininos mais curtos. O traje 

masculino voltou-se para uma simplificação e alguma padronização, enquanto o 

feminino continuava a variar consideravelmente, de ano para ano. No Oriente, os 

chineses e japoneses conservaram até hoje os seus trajes tradicionais, embora nos 

últimos anos tenha sido observada a penetração cada vez maior dos modelos de 

roupa ocidentais. Em muitos países ainda existem modelos de roupa tradicionais, 

usados principalmente nas aldeias, e que se conservam como tradição local. Os 

trajes eclesiásticos, militares e afins, tiveram igualmente, através dos tempos, um 

processo evolutivo diferente do das roupas comuns. 

Moda é o fenômeno social ou cultural. De caráter mais ou 

menos coercitivo, que consiste na mudança periódica de estilo, 

e cuja vitalidade provém da necessidade de conquistar ou 

manter uma determinada posição social. (JOFFILY, 1999, p. 

27). 

Por toda a história brasileira, as elites procuraram imitar os estrangeiros, 

portugueses, ingleses, franceses e norte americanos. Hoje com o acesso rápido aos 

meios de comunicação mundial e meios de aquisição de produtos importados, temos 
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que ir além do significado do luxo e distinguir produtos que caracterizam-se e 

valorizam-se monetariamente pela exclusividade e pela raridade, neste compasso 

passamos por uma promoção de uma ditadura das grifes. 

Não é mais apenas a riqueza do material que constitui o luxo, o 

prestígio da grife, o impacto da marca, característica herdada 

(ou importada) da França (LIPOVETSKY, 2003, p.43). 

 

 

 4.1.3.A importância do setor Têxtil e Moda na economia 
Brasileira 

 

Muito embora sejamos também um país exportador, nossa balança comercial passa 

por dificuldades, já que exportamos commodities, produtos com baixo valor 

agregado, tais como: frutas, legumes, minérios e etc.. Se compararmos a evolução 

dos preços, conforme a transformação na cadeia produtiva, teremos: 1kg de fibra de 

algodão – US$ 1,60; 1 kg de fio de algodão – US$ 3,80; 1kg de tecido de algodão – 

US$ 6,40; 1 kg de roupa de algodão – US$ 22,00.  

A produção da cadeia têxtil em 2014 foi de aproximadamente R$ 126 bilhões, o que 

é equivalente a 5,6% do valor total da produção da indústria brasileira de 

transformação, excluídas as atividades de extração mineral e a construção civil, que 

juntas complementam o setor secundário da economia. 

Os empregos gerados pela cadeia têxtil somaram 1,6 milhão de postos de trabalho 

em 2014, ou o equivalente a 16,9% do total de trabalhadores alocados na produção 

industrial, isto demonstrando que, além da sua grande relevância econômica, esse é 

um segmento de forte impacto social. 

4.1.3.1.Número de empresas e empregados 

 

No período de 2010 a 2014, o número de unidades produtivas em atividade na 

cadeia têxtil cresceu 6,4%, porém, sobre 2013, houve queda de 0,4%. O segmento 

de confecções para a linha lar foi o que mais cresceu no período de 2010 a 2014, 

com alta de 14%. Por outro lado, o segmento de meias e acessórios recuou 3,5%. 
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Na confecção de vestuário, o crescimento foi de 7,6%, enquanto as fiações 

apresentaram queda de 3,7%, as tecelagens, de 3,6%, e as malharias, de 3,2%. 

Entre 2010 e 2014 o pessoal ocupado na cadeia têxtil, apresentou queda de 6,1% 

no setor têxtil e de 2,4% nos confeccionados. Os segmentos de confecções de 

meias e acessórios e as indústrias de nãotecidos tiveram as maiores quedas: -9,0% 

e -8,3%, respectivamente. 

O número médio de empregado por unidade produtiva apresentou um declínio no 

período de 2010 a 2014, tanto no setor têxtil, quanto no de confeccionados, 

significando um maior nível de automação e modernização do setor. 

Principais regiões produtoras de têxteis no País 

O Sudeste é a principal região produtora de têxteis no país, concentrando os 

maiores mercados consumidores, além de sediar os principais centros de 

distribuição de atacado e varejo. Porém, entre 2010 e 2014, o Sudeste perdeu 

parcelas de sua participação para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País. 

 

4.1.3.2.Investimentos 

 

Os investimentos totais realizados na cadeia têxtil em 2014, em modernização e/ou 

ampliação da capacidade produtiva (máquinas, instalações, treinamento, etc.), 

estimados pelo IEMI, chegaram a R$ 4,3 bilhões, representando uma queda de 

14,7% sobre os valores investidos em 2013. Por outro lado, houve crescimento de 

8,1% no período de 2010 a 2014. 

Em 2014, todos os segmentos de manufaturas têxteis apresentaram queda em seus 

investimentos quando comparados a 2013. A maior queda ocorreu no segmento de 

malharia (21,7%). Apenas os nãotecidos tiveram crescimento, de 8,1%. 

Em máquinas e equipamentos, os investimentos de 2014 atingiram R$ 2,3 bilhões, o 

que representa uma queda de 4,9% em relação aos valores de 2013, porém 

mostraram crescimento de 21,9% no período de 2010 a 2014. 

O segmento de fiação, por sua especificidade, máquinas grandes e de arranjo 

industrial complexo, foi o que apresentou a maior queda nos investimentos em 

máquinas e equipamentos (-12,5%) em relação ao ano de 2013. 
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4.1.4.Análise do saldo da balança comercial da cadeia têxtil 

 

Nos últimos anos, o Brasil vem se consolidando como um país importador de 

produtos têxteis e confeccionados. A balança comercial da cadeia têxtil vem, ano a 

ano, ampliando seu déficit, chegando a US$ 4,7 bilhões em 2014. Em 2010, o déficit 

era de US$ 2,8 bilhões. Em quatro anos, houve crescimento de 69%, ou seja, uma 

média de 14% ao ano. 

As importações brasileiras de 2014, incluindo as fibras e os filamentos têxteis, 

cresceram 9,4% em volume de toneladas e 5,2% em valores em dólares em relação 

ao ano de 2013. Entre 2010 e 2014, cresceram 15,8% em volume e 43,0% em 

valores. 

Comparando 2014 com 2013, no segmento de fibras e filamentos têxteis, o aumento 

foi de 15,2% em volume e de 8,7% em valores. As manufaturas têxteis (fios, tecidos, 

malhas e especialidades) apresentaram alta de 6,0% no volume e de apenas 1,2% 

nos valores. 

No segmento de confeccionados, houve alta de 8% no volume e nos valores apenas 

no último ano (2014). Já em relação a todo o período analisado, o volume cresceu 

63,7%, e em valores, 127,5%. 

Quanto às exportações brasileiras em 2014 avançaram 19,8% em volume de 

toneladas e 7,2% em valores. Entre 2010 e 2014, as exportações aumentaram 

17,1% em volume e 12,0% em valores. 

No segmento de fibras, as exportações de algodão em 2014 avançaram 30,9% em 

toneladas e 22,8% em valores. Entre 2010 e 2014, os volumes cresceram 46,3% e 

os valores, 65,4%. 

“Espera-se que a recente desvalorização do real frente ao 

dólar americano deverá contribuir de forma efetiva para 

reduzir a presença dos importados no consumo interno e 

estimular as exportações brasileiras de artigos têxteis e 

confeccionados, não só revertendo parte do déficit gerado 

pela balança comercial do setor, mas adicionando, 
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também, uma importante vertente de crescimento para a 

recuperação da produção nacional, afetada pela crise 

econômica brasileira atual”, conclui Marcelo Prado. 

 

4.1.5.A criação das Associações Têxteis e de Moda no Brasil  

 

A ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, fundada em 

1957*,  é uma das mais importantes entidades dentre os setores econômicos do 

País. Ela representa a força produtiva de 33 mil empresas instaladas por todo o 

território nacional, empresas de todos os portes, micro, pequenas, média e grandes 

empresas e que empregam mais de 1,6 milhão de trabalhadores e geram, juntas, um 

faturamento anual de US$ 53,6 bilhões. 

O Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro tem destaque no cenário mundial, não 

apenas por seu profissionalismo, criatividade e tecnologia, mas também pelas 

dimensões de seu parque têxtil: é a quinto maior indústria têxtil do mundo, o 

segundo maior produtor de denim e o terceiro na produção de malhas. 

Autossuficiente na produção de algodão, o Brasil produz 9,8 bilhões de 

peças confeccionadas ao ano (destas, cerca de 5,5 bilhões em peças de vestuário), 

sendo referência mundial em beachwear, jeanswear e homewear. Outros segmentos 

também vêm ganhando mercado internacional como a nossa moda feminina, 

masculina, infantil, além do fitness e moda íntima. 

Para atender todas as demandas da Cadeia Têxtil, que inclui as empresas 

produtoras de fibras naturais, artificiais e sintéticas, passando pelas fiações, 

beneficiadoras, tecelagens indo até as confecções, a Abit mantém uma estrutura 

física e intelectual para dar suporte e orientação aos associados. Todas as 

atividades realizadas pela equipe de colaboradores e consultores visam  apoiar o 

desenvolvimento sustentável das empresas do setor, bem como defender seus 

interesses  junto aos órgãos governamentais e entidades nacionais e internacionais. 

Com trabalho integrado, a Abit quer tornar o setor têxtil e de confecção brasileiro 

uma referência em tecnologia e inovação no cenário mundial. 
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(*) inicialmente, foi fundada com o nome de Associação Paulista da Indústria Têxtil  

  

Abit: a casa da indústria têxtil e de confecção, na última quadra da rua Marquês de 

Itu, na capital paulista,  ergue-se o imponente casarão da Abit, em meio aos prédios 

que dominam a região. Tombada como Patrimônio Histórico da cidade, a “Casa das 

Quatro Meninas*”, como era conhecido o casarão na década de 20, ainda chama a 

atenção por suas linhas neoclássicas de estilo francês. Por seus salões passaram 

ex-presidentes, pintores e escritores modernistas, embaixadores, barões do café e 

revolucionários de todas as épocas.  

Desde 1962, quando se tornou sede da Abit, novos idealistas passaram a freqüentar 

o casarão. Os empresários têxteis e de confecção encontraram onde abrigar suas 

idéias, trocar informações, discutir o futuro do setor e construir a projeção mundial de 

toda uma cadeia produtiva.  

Hoje, a Abit aglutina associados de todo o Brasil, empresários de todos os elos da 

cadeia têxtil confecção, desde as fibras naturais e químicas, passando pelas fiações, 

tecelagens, até às confecções. No casarão da Marquês de Itu vários comitês 

discutem o que é preciso ser feito para continuar gerando emprego e renda no País. 

É essa troca de ideias e o fortalecimento dos ideais que conferiram à Casa das 

Quatro Meninas mais que um endereço histórico, mas uma referência no Brasil e no 

mundo. 

 

A ABRAFAS - Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas, 

criada em 07 de novembro de 1968 como entidade representativa dos produtores de 

fibras manufaturadas é uma sociedade de fins não econômicos, que atualmente 

congrega as empresas envolvidas na produção, transformação e comercialização de 

fibras artificiais e sintéticas, responsáveis pela quase totalidade do valor global da 

produção dessas fibras no país. Ainda dentro de seus princípios e objetivos básicos, 

a ABRAFAS tem procurado representar, coordenar e defender os interesses das 

indústrias de fibras manufaturadas perante entidades públicas e privadas, nacionais 

e internacionais, buscando sempre conciliar os interesses de suas associadas com 

as necessidades do mercado. 
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As fibras artificiais e sintéticas estão presentes em todos os momentos da vida do 

brasileiro. Elas fazem parte do nosso vestuário, de peças e estofamentos para 

automóveis; e ainda aparece na fabricação de entretelas, material hospitalar, de 

limpeza, representando uma produção de cerca de 380 mil toneladas/ano. 

E onde quer que estejam as fibras artificiais e sintéticas, está também o trabalho 

sério e dinâmico da ABRAFAS - Associação Brasileira de Produtores de Fibras 

Artificiais e Sintéticas. 

 

A ABRAVEST - Associação Brasileira do Vestuário, nasceu com a saudável 

ambição de ter maior amplitude na luta pelos interesses de todos os confeccionistas. 

Assim, a partir de sua fundação em 1982, a ABRAVEST deu representatividade 

política e social aos segmentos como: moda praia, lingerie, roupas profissionais, 

uniformes escolares, bebe e infanto-juvenil, camisas, surfwear, sportwear e moda 

intima. O principal objetivo é defender os interesses das empresas junto aos órgãos 

públicos e privados, além de articular e promover o aprimoramento tecnológico para 

melhorar a qualidade do produto brasileiro, tornando-o cada vez mais competitivo 

em relação ao importado. A entidade faz divulgação permanente de suas atividades, 

incentiva o espírito associativo e informa sobre novidades tecnológicas e marketing. 

Realiza eventos e cursos divulgando estudos e pesquisas com o que existe de mais 

avançado no mundo da confecção. Hoje a ABRAVEST, tem como conselheiros 62 

presidentes de Sindicatos patronais brasileiro, permanentemente atualizados 

principalmente em relação às realizações da entidade, que é a salvaguarda das 

micro, pequenas e médias empresas.  

 

ABIMAQ a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, foi 

fundada em 1975, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da Indústria 

Nacional, mobilizando o setor, realizando ações junto às instâncias políticas e 

econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e contribuindo 

para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de recursos 

humanos e modernização gerencial. 

Estruturada nacionalmente com escritórios e sedes regionais distribuídos pelo País, 

a ABIMAQ representa atualmente cerca de 7.800 empresas dos mais diferentes 
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segmentos fabricantes de bens de capital, cujo desempenho tem impacto direto 

sobre os demais setores produtivos nacionais. 

Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão 

profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades 

comerciais para as suas associadas, agindo como Agência de Desenvolvimento da 

Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos. 

 

A ABEST (Associação Brasileira de Estilistas), que comemorou dez anos de história 

em 2013 com ações significativas e crescentes para a moda brasileira, encerrou o 

ano de 2014 com um balanço positivo: investiu cerca de R$ 5,5 milhões em diversas 

iniciativas, que geraram negócios na ordem de R$ 34,5 milhões; e obteve um 

crescimento de 25% no número de associadas (atualmente são 109 marcas e que 

estão presentes em diferentes regiões do país). As exportações da entidade 

fecharam em US$ 11,35 milhões e as de moda praia em US$ 5,6 milhões, 

crescimento de 17,5% em relação a 2013. 

Além disso, a entidade fomenta a exportação de produtos para 53 países, e neste 

ano foram acrescentados 13 novos, incluindo Antilhas Holandesas, Bolívia, Filipinas, 

Paraguai, Tailândia e Tanzânia.  

 “A ABEST nasceu com a missão de promover a moda e o design autoral brasileiro 

em ações inovadoras e criativas para diferentes mercados, principalmente o externo. 

Vale destacar que em 2014 o EUA continuou sendo o país que mais importou do 

Brasil. Pretendemos seguir trilhando o caminho de desenvolvimento e 

reconhecimento do DNA nacional no mundo. Nosso trabalho reflete conquistas em 

atividades que ajudam a abrir frentes de atuação e ampliam a divulgação do leque 

dos produtos da moda brasileira mundialmente”, afirma Roberto Davidowicz, 

presidente da entidade.  

 

A ABTT - Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda – foi 

fundada em 02 novembro de 1962 em assembléia realizada na Escola Técnica da 

Indústria Químico e Têxtil (hoje SENAI-CETIQT), no Rio de Janeiro com a presença 

de 73 técnicos têxteis, com o nome de Associação Brasileira de Técnicos Têxteis. 
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Tem entre seus objetivos promover o intercâmbio de idéias e experiências entre os 

seus associados e os demais profissionais têxteis de outros países, bem como com 

entidades congêneres nacionais e estrangeiras. 

Até 1989 os associados da ABTT eram exclusivamente "técnicos e engenheiros 

têxteis formados em instituições oficiais do Brasil ou do exterior". A partir de então, 

apesar de manter seu nome original, é uma instituição aberta a todos os 

profissionais atuantes na cadeia produtiva têxtil - vestuário, desde que possuidores 

de formação em nível de segundo grau ou superior, reconhecidos como tal pela 

legislação oficial do país, em âmbito nacional. Em 2015 passou a denominar-se 

ABTT - Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda. 

 

A ABQCT foi fundada oficialmente em uma Assembléia realizada no dia 11/12/1974, 

no Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado de São 

Paulo, sito à Rua Marquês de Itu, 968, conforme Ata de Fundação. 

Esse ato foi uma conseqüência de uma reunião anterior, realizada em 19/09/1974 no 

auditório da Escola Técnica Têxtil Francisco Matarazzo, quando foi deliberada a 

constituição de uma sociedade técnico-cultural de caráter privado. 

Os objetivos da ABQCT associação são: congregar os técnicos que se dedicam à 

Química Têxtil de maneira a fomentar e aprimorar seus conhecimentos tecnológicos; 

promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento da indústria têxtil nacional, 

publicação de revistas e boletins técnicos; organizar conferencias e simpósios, e 

participar de congressos exposições têxteis nacionais e internacionais; participar de 

federações ou associações internacionais congêneres; fomentar, obter e atribuir 

concessões de bolsas de estudos e aperfeiçoamento no País e no Exterior. 

A ABQCT é membro da FLAQT desde 30/10/1985, ato aprovado em Assembléia 

Geral durante o Congresso que foi realizado em Buenos Aires. 

Contam também com uma sede própria, que foi adquirida em 28/12/1994. No local 

está instalada a biblioteca, além de uma sala para realização de cursos, equipada 

com sistema áudio-visual e acomodações para 22 pessoas. 

 

 4.1.6.A criação das escolas de Têxtil e Moda no Brasil   
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No momento em que grandes mudanças aconteciam no Brasil, o setor têxtil e de 

confecção, mostrando sua cultura inovadora e pioneira, decidiu criar os primeiros 

cursos técnicos no Brasil e mais tarde os cursos superiores. 

Em março de 1949 foi inaugurada a Escola Técnica da Indústria Química e Têxtil, 

com corpo docente especializado em escolas têxteis americanas e inglesas e 

equipamentos de última geração. Foi o começo de uma história de grandes 

conquistas do SENAI para a indústria têxtil. 

Em pouco tempo, a ETIQT constituiu-se referência das indústrias têxteis brasileiras 

para a qualificação de profissionais. Dinâmica e atenta às exigências do mercado 

lançou, em 1973, o Curso de Engenharia Operacional Têxtil. Na mesma década, 

criou cinco especializações para a formação do técnico têxtil e passou a desenvolver 

atividades nas áreas de assistência técnica, informação têxtil e pesquisa aplicada. 

A excelência dos serviços foi rapidamente reconhecida, e em janeiro de 1980, 

transformou-se no CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL 

- CETIQT, hoje instituição de qualidade legitimada internacionalmente. 

Nos anos 80, o SENAI CETIQT, em convênio com a UERJ, lançou o Curso de 

Engenharia Mecânica, habilitação têxtil, e o Curso de Estilismo em Confecção 

Industrial, este último pioneiro na formação de profissionais qualificados, uma 

exigência do mercado. 

Em 1997 foi a primeira unidade a lançar o ensino de nível superior no Sistema 

Indústria com o Curso de Engenharia Industrial Têxtil, quebrando uma tradição 

desde 1949 de formar técnicos têxteis de 2º grau. Em 2001 foi lançado o Curso 

Superior de Design de Moda, o primeiro do país nesta categoria, e na sua trajetória 

inovadora passou a oferecer também os cursos de Bacharelado em Artes - 

Habilitação Figurino e Indumentária, Curso Superior de Tecnologia em Produção de 

Vestuário (Tecnólogo em Modelagem), Engenharia de Produção e Engenharia 

Química, além de cursos de pós-graduação presencial e à distância, cursos de 

extensão presencial e à distância, além dos cursos técnicos, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional. 

O SENAI foi oficializado em 1942, tendo suas origens inspiradas no Centro 

Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP) criado em 1934 no Estado de 
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São Paulo por Roberto Mange (SENAI, 1992, p.59). O SENAI teve suas idéias 

acolhidas pelo presidente Getúlio Vargas e neste processo de criação e expansão o 

empresariado industrial brasileiro reconheceu a necessidade de instituir não apenas 

a aprendizagem de menores como também o treinamento, aperfeiçoamento e a 

especialização dos empregados adultos (BOLONHA, 1969, p.3). Roberto Mange, 

engenheiro formado pela Escola Politécnica de Zurique em 1910, foi o principal 

mentor da ideia de criação deste tipo de órgão no Brasil. Após estudos feitos como 

diretor do Departamento Regional do SENAI, Mange salientou no início da década 

de 50 a necessidade de se adaptar toda a organização do ensino “às características 

intrínsecas” do aluno SENAI, “inclusive à arquitetura de seus estabelecimentos de 

ensino, uma feição eminentemente particular e inconfundível” (BAUER, 1953, p.6). 

As escolas SENAI até então construídas não satisfaziam às exigências pedagógicas 

e sócio-pedagógicas do típico aluno SENAI, assim a partir de 1951 a ideia de 

construir novas escolas foi reconhecida. A nova organização visava uma arquitetura 

escolar que, considerando a especificidade do ensino industrial, possibilitasse uma 

escola diferenciada para o aluno.  

O fato é que a consolidação do sistema de ensino profissionalizante do SENAI 

contou na década de 50 com edifícios que se tornaram marcos da arquitetura 

moderna paulista. Dentre outros exemplares, destacam-se na arquitetura nova do 

SENAI a Escola Têxtil Central no Brás (São Paulo), projetos concebidos em 1952 

por Hélio de Queiroz Duarte (1906-1989), Ernest Robert de Carvalho Mange. 

Estes idealizadores inovaram o então padrão arquitetônico de linhas tradicionais 

estabelecido nos primeiros prédios do SENAI de São Paulo, assim como os irmãos 

Roberto foram os introdutores da arquitetura moderna no sistema SENAI do Rio de 

Janeiro.  

Um dos primeiros exemplos da nova arquitetura do SENAI foi a Escola Técnica 

Têxtil Francisco Matarazzo, no Brás, em São Paulo, destinada à formação de 

técnicos para a indústria têxtil. A escola, projetada em 1952 estava localizado à rua 

Coronel Francisco Amaro, 207, Brás, em frente à via férrea, hoje no mesmo lugar 

mas com entrada pela Rua Correia de Andrade, 232. O programa construtivo foi 

composto de: oficinas, salas de aula, laboratórios, administração e complementos, 

refeitórios e cozinha, recreio coberto, auditório, área verde e de recreação, quadra 

de bola ao cesto e palco ao ar livre. A escola reúne os elementos do programa em 
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três blocos, caracterizados pelas oficinas, circulação e salas de aula, estruturalmente 

independentes, com a preocupação de evitar ruídos e proporcionar vantagens 

econômicas, funcionais e estéticas. O projeto foi desenvolvido em altura devido ao 

extenso programa a ser construído em relação à área disponível do terreno.   

A Escola Têxtil Central constitui-se uma das maiores referências da arquitetura 

moderna das escolas do SENAI e reflete as teorias de seus idealizadores, a 

preocupação na organização complexa e dinâmica do espaço convergindo suas 

diretrizes para a educação integral.    

A Escola SENAI “Francisco Matarazzo” iniciou suas atividades em 09 de Março de 

1958, no bairro do Brás em São Paulo, com o nome de Escola Técnica Têxtil, sendo 

a primeira unidade do SENAI de São Paulo a dedicar-se à educação profissional 

técnica de nível médio. Ainda em 1958, o Conde Francesco Matarazzo foi escolhido 

como patrono da Escola e, em 01 de maio de 1959 foi inaugurada oficialmente com 

o nome de “Escola Técnica Têxtil Francisco Matarazzo”. Em junho de 1981, com o 

nome de Escola SENAI Francisco Matarazzo e autorizada pelo Parecer CEE nº. 970. 

Mudou-se para o Cambuci onde permaneceu até o ano de 2003. A partir de 1999, o 

Curso Técnico Têxtil foi reformulado para atender a legislação em vigor e, em 2004, 

foi aprovado um novo Plano de Curso estruturado com base em competências, 

sendo reestruturado no ano de 2011 pela mesma metodologia.  A definição do perfil 

profissional para este novo curso foi elaborada por um comitê técnico setorial, 

composto por representantes da indústria, órgãos de classe e instituições 

correlatas. No ano de 2004, com o projeto de modernização, a Escola retornou ao 

bairro do Brás, com ambientes de ensino remanejados para se ter melhores 

condições de atendimento às demandas do setor têxtil. A partir de dezembro de 

2004, com a presença do presidente da FIESP, de representantes do setor têxtil e 

do SENAI-SP, bem como da comunidade e alunos, a Escola foi oficialmente 

reinaugurada. 

  

A Escola SENAI “Engenheiro Adriano José Marchini” iniciou suas atividades no ano 

de 1970 para atender ao Setor do Vestuário, nas áreas de calçados e confecções. 

Em 1993 foi a vez do Curso Técnico de Vestuário tornar-se realidade com o objetivo 

de habilitar o profissional  técnico industrial de nível médio. A partir de 2006, 
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considerando as demandas de mercado, seus cursos passaram a ser desenvolvidos 

pela metodologia por competências. Em julho de 2012, a Escola SENAI Engenheiro 

Adriano José Marchini, passou a desenvolver suas atividades nas instalações da 

Escola SENAI Francisco Matarazzo que, após reforma em seu prédio, no bairro do 

Brás, instalou ambientes de ensino adequados para a oferta dos cursos na área do 

vestuário. 

 A Faculdade SENAI de São Paulo foi implantada no ano de 2000, nas 

dependências da Escola SENAI “Engenheiro Adriano José Marchini”, para 

complementar o elenco dos cursos regulares destinados à formação da área. Na 

formação profissional de nível tecnológico, o Curso Superior de Tecnologia do 

Vestuário - Gestão dos Processos Produtivos, foi reconhecido com conceito A, 

passando a denominar-se Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Processo 

Produtivo do Vestuário, conforme publicação no Diário Oficial da União em 2002. Em 

2005, passaram a serem ofertados os cursos de Pós Graduação Lato Sensu em 

Gestão de Negócios na Indústria da Moda e Pós Graduação Lato Sensu em Gestão 

de Design na Indústria da Moda. Em 2009, o curso Superior passou a denominar-se 

Tecnologia em Produção de Vestuário. Em 2010 a Faculdade SENAI de São Paulo 

foi, novamente, credenciada, após visita de Comissão de Avaliação do MEC. Em 

setembro de 2011, tornou-se Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, por 

proposição de alunos e aprovação do Conselho, em razão da forte representação 

deste patrono, para a Cadeia de Valor Têxtil e Confecção. Em 2012, a faculdade, 

criou e implantou 15 (quinze) cursos de pós graduação, a partir do Panorama 

Setorial da Cadeia de Valor Têxtil e Confecção e das Perspectivas para a Cadeia de 

Valor Têxtil e Confecção (IEMI) e da aproximação de representantes empresariais e 

acadêmicos. Em janeiro de 2013, a Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf 

também passou a desenvolver suas atividades nas instalações da Escola SENAI 

Francisco Matarazzo. 

O Brasil demorou muito a estruturar cursos superiores na área de moda, sem 

profissionais preparados, os professores eram autodidatas que aprendiam com o 

exercício da profissão.  

“(...) acorriam para preencher os quadros das lides têxteis e de moda 
profissionais das mais diferentes formações e com inúmeras e involuntárias 
deficiências (...) arquitetos, pedagogos, psicólogos, desenhistas industriais, 
economistas, artistas plásticos e advogados entre aqueles que 
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desempenhavam essas funções e eram carentes de qualificação 
profissional para melhor exerce-las” (GIBERT, 1993, p. 178). 

Ressentindo-se de um profissional criador, conhecedor do complexo mecanismo do 

mundo da moda, capitais como: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

juntamente com representantes do setor e entidades de ensino criam os cursos 

profissionalizantes em Criação de Moda e em 1988, na cidade de São Paulo, A 

Faculdade Santa Marcelina, cria o primeiro curso superior de Moda no Brasil. 

O surgimento dos cursos nas áreas têxteis e de Moda estão sempre atrelados ao 

crescimento da economia e sobretudo à evolução da indústria, assim, estados como 

Minas Gerais que em 1976 tinham 200 confecções, uma década mais tarde contava 

com mais de quatro mil, justificando a abertura do curso de Estlismo e Modelagem 

do Vestuário na Universidade Federal de Minas Gerais. Do mesmo modo em 1988 

foi criado o ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial, que contou com o criador 

de moda Pierre Cardim, como professor convidado. 

Desta forma, temos as escolas espalhadas por grandes centros produtores de 

artigos têxteis e de Confecção, tais como: 

 Faculdade SENAI-CETIQT, FASEC, Rio de Janeiro; 1985; 

 Faculdade Santa Marcelina, FASM, São Paulo, 1988; 

 Universidade Anhembi Morumbi, UAM, São Paulo,1990; 

 Universidade Paulista, UNIP, São Paulo, 1991; 

 Universidade de Caxias do Sul, UCS, Rio Grande do Sul, 1993; 

 Universidade Federal do Ceará, UFC, Fortaleza, 1994; 

 Universidade Veiga de Almeida, UVA, Rio de Janeiro, 1995; 

 Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, Florianópolis, 1996; 

 Universidade Estadual de Londrina, UEL, Paraná, 1997; 

 Universidade Tuiuti do Paraná, UTP, Curitiba, 1997; 

 Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, 1997; 

 Centro de Educação Superior de Maringá, Cesumar, Paraná, 1999; 

 Centro de Educação em Moda, SENAC-Moda, São Paulo, 1999; 
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 Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, São Paulo, 2000; 

 Universidade do Vale do Itajai, UNIVALI, Balneário Camburiú, SC, 2000; 

 Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, São Paulo, 2000; 

 Universidade Estadual de Goiânia, Goiânia, 2004; 

 Escola de Artes Ciências e Humanidades – EACH – USP, 2005. 

 

4.1.6.1.Acervos em cursos de Moda 

O termo tecidoteca/ teciteca vem sendo comumente usado no universo acadêmico 

para definir acervos de materiais e substratos têxteis de modo organizado e 

catalogado. Costa (2006 citado por MORELLI, G., SOUZA, F. R., p. 4) compreende 

teciteca como um espaço dinâmico e interativo de busca, concentração, produção e 

divulgação de informação têxtil; aberto a questionamentos, pesquisas e 

experiências; composto por têxteis e materiais de apoio para responder às 

necessidades empresarial, acadêmica, profissional e dos demais interessados.  

 Se olharmos pelo lado da instituição veremos que o fato de ter um lugar para 

conhecimento, desenvolvimento e pesquisa dos substratos têxteis confere á 

instituição uma visibilidade que cria de um lado a ideia de que o instituto de 

formação se preocupa em oferecer ambientes de ensino-Aprendizagem adequados 

como laboratórios, oficinas de aprendizagem, bibliotecas, teciteca e de outro a 

possibilidade de o aluno poder usar estes espaços para desenvolver trabalhos que 

não teria oportunidade em casa ou no próprio ambiente de trabalho.  

No caso dos professores seria uma ferramenta tangível, e de suma importância para 

a diferenciação de diferentes produtos e substratos têxteis, matéria prima para 

qualquer desenvolvimento de produto de moda. A Internet e as novas tecnologias 

trouxeram uma série de novidades de acesso fácil e rápido, mas ainda usamos a 

velha relação em que o professor transmite conhecimento pelo diálogo e pelos 

textos escritos, as ferramentas de apoio, muitas vezes mal interpretada por ambos 

os lados, docentes e alunos, como uma fuga do processo de aprendizagem.  

As mídias trouxeram grandes desafios, mas as aulas continuaram 

predominantemente oral e escrita, com um pouco de audiovisual. Os docentes, 
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pouco buscam estes desafios didáticos e acabam usando as mídias, vídeos, filmes, 

etc. para ilustrar os conteúdos. Os docentes que querem se diferenciar têm que 

aprender a gerenciar vários espaços de formação e integrá-los de uma maneira 

equilibrada e inovadora, sala de aula, laboratórios, ambientes virtuais, oficinas, 

bibliotecas, tecitecas, etc e os cursos precisam prever espaços e tempo de contato 

com essa realidade, formas de experimentação e inserção em ambientes 

profissionais e informais. 

 

“Um dos fenômenos mais significativos dos processos Sociais 
contemporâneos é a ampliação do conceito de educação e a 
diversidade das atividades educativas, levando, por 
consequência, a uma diversificação da ação pedagógica na 
sociedade. Em várias esferas da prática social, mediante as 
modalidades de educação informais, não formais e formais, 
amplia-se à produção e disseminação dos saberes e modo de 
ação (Conhecimento, Conceitos, Habilidades, Procedimentos, 
Crenças e Atitudes), levando a prática pedagógica” Libânio, 
2001. 

Para os alunos que vem, em sua grande maioria, de um universo diferente do que 

pretendem entrar, isto é, pouco ou nada conhecem de um complexo mundo têxtil, 

não sendo capazes de diferenciar matérias primas básicas como: Fibras naturais 

(Algodão, linho, rami, juta, seda, cânhamo, etc) de Fibras artificiais (viscose, 

cupramônio, etc) e sintéticas (poliéster, poliamida, polipropileno, etc), assim como 

não conseguem diferenciar títulos de fios, e nem sabem para que servem as 

numerações e os diferentes sistemas de titulação de fibras e fios (Inglês, Métrico, 

Tex e Dennier), assim como algumas características fundamentais ligadas aos 

substratos. 

 A falta deste conhecimento leva o aluno a não reconhecer os substratos nem a sua 

necessidade, uso ou emprego, é muito comum quando falamos das roupas de lã, 

usadas pelos povos que habitam o deserto, termos expressões como: Lã é muito 

quente, como eles aquentam? Quando na verdade a lã é um isolante térmico assim 

evita que a temperatura externa, muito alta, chegue ao corpo com uma temperatura 

mais amena. O erro mais crasso é o da escolha da linha de costura para elaboração 

de um confeccionado e a devida agulha para que o produto possa ter uma boa 

qualidade, associado a isso temos, a interpretação de testes, tais como: de 
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costurabilidade, resistência, comportamento ao uso, etc. entre outros que, por não 

compreender os fatores e importância, deixam de pedi-lo ou fazê-lo. Um dos 

problemas também reside na contratação de profissionais que conhecem 

parcialmente o segmento e não se dedicam a ter um conhecimento mais amplo da 

cadeia produtiva como um todo, ninguém sabe de antemão a que exercício 

profissional o aluno será encaminhado quando sair da escola.  

Se levarmos em conta o trabalho do professor preocupado com desenvolvimento de 

seus alunos e com o “aprender a Aprender”, na verdade, não é apenas aprender, 

não é apenas reaprender, não é apenas desaprender, mas sim reorganizar o nosso 

sistema mental para reaprender a aprender, este sentido o uso de um acervo têxtil, 

será crucial, como forma de levar conhecimento em distintas situações laborais de 

uma escola, podendo ser base de pesquisa desenvolvimento e trabalhos. Essa é 

uma questão instigante e que suscita muitas reflexões. Por hora, importa assinalar 

que nesse âmbito existem mudanças recentes em curso: a literatura vem indicando 

um crescente interesse pela temática, o que abre possibilidades de se avançar na 

fundamentação teórica e nos aspectos metodológicos que a envolvem. 

“Hoje é vital não só aprender, mas sobretudo organizar nosso 

sistema mental para aprender a aprender” (Morin, 1986, p.125 ) 

Abordar o trabalho dos professores significa estar diante de um universo de 

aspectos bastante amplos e em que vários temas podem se encontrar, como as 

questões relativas à formação, saberes profissionais, gestão educacional, as 

políticas, entre tantos outros temas. Assim, o trabalho oferece um campo enorme de 

possibilidades temáticas e aberturas para diferentes investimentos metodológicos, 

ao passo que mantém uma linha que atravessa de ponta a ponta tudo isso: o da 

experiência histórica dos homens e mulheres trabalhando, “experiência das forças 

produtivas”, como sugere a feliz expressão de Schwartz (1988).  

Uma grande mudança de mentalidade nas empresas de todo mundo coloca a 

educação em lugar de destaque. Nenhuma empresa atinge o sucesso se não estiver 

em constante processo de aprendizado. Hoje, o bom profissional é aquele que, além 

de ser bem educado, desempenha o seu trabalho de forma extraordinária. No 

mundo do trabalho, é de extrema importância a capacidade das pessoas de resolver 

problema. É uma questão de sobrevivência para as empresas, sendo necessário ter 
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um quadro de funcionários qualificados para poder competir no mercado. 

A formação do aprendizado profissional que demanda sempre se renovar e se 

ampliar, concebe-se em três parâmetros: a formação docente, a qualificação 

profissional e o ambiente educacional, a qual vamos dar maior ênfase e  debruçar 

nossa pesquisa. 

Historicamente, a mudança tecnológica e a melhoria de produtividade estiveram 

associadas à expansão do emprego e não, à sua redução. A tecnologia não 

provoca desemprego, embora muitos indivíduos enfrentem um ajustamento 

prolongado dentro de quadros profissionais. Porém, acaba contribuindo para 

melhoria do nível de emprego. Na concepção de Pastore: “Uma adoção 

demasiadamente lenta de novas tecnologias pode ter efeitos mais graves sobre o 

nível de emprego. Em muitos países, o desemprego decorre das importações que, 

por sua vez, são realizadas para cobrir as suas deficiências tecnológicas. Se as 

novas tecnologias tivessem entrado há mais tempo, é bem provável que suas 

economias seriam mais competitivas e capazes de produzir internamente os bens 

que são importados, gerando, com isso, muito emprego doméstico”(1998, p.65) As 

tecnologias não mudam o perfil de todas as profissões. 

Empregabilidade é a condição de ser empregável, isto é, de dar ou conseguir 

emprego para os seus conhecimentos, habilidades e atitudes intencionalmente 

desenvolvidos por meio de educação e treinamento sintonizados com as novas 

necessidades do mercado de trabalho. 

As pessoas devem ser preparadas para se manterem em permanente processo de 

educação continuada, o que evitará a obsolescência intelectual e a morte 

profissional, ou seja, a impossibilidade de se manterem “empregáveis”. 

 

5.Panorama Mundial 

 5.1.Mercado mundial  

O consumo mundial de fibras têxteis – naturais e químicas (sintéticas/ artificiais) – 

cresceu, em média, 3,5% ao ano entre 1990 e 2011, passando de 40,0 para 82,0 

milhões de toneladas (Gráfico 1). Ressalta-se que a participação das fibras 

químicas superou a de origem natural nesse intervalo de tempo, passando de 
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48% para 66%. No mesmo período (1990 a 2011), a população mundial 

aumentou a uma taxa média anual de 1,3%. Houve, portanto, um importante 

crescimento do consumo mundial per capita  de produtos têxteis, que passou de 

7,6 kg/hab. em 1990 para 11,8 kg/hab. em 2011 (IEMI, 2013). A tendência de 

maior crescimento do consumo de fibras químicas em relação às naturais 

persistirá nos próximos anos, sendo desfavorável ao Brasil e, em particular, ao 

Nordeste, que são mais competitivos em produtos feitos de algodão.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Consumo mundial de fibras têxteis (milhões de toneladas)  

 

 

Fonte: IEMI/ Fiber Organon  

Considerando o baixo poder aquisitivo de parcela expressiva da população mundial 
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(somos 6 bilhões de habitantes. Segundo o Banco Mundial, 2,8 bilhões sobrevivem 

com menos de US$ 2 por dia. E 1,2 bilhão, com menos de US$ 1 por dia – pela 

paridade do poder de compra), a crescente urbanização e  o  progressivo  aumento  

da  renda  nos  países  em  desenvolvimento,  infere-se  uma tendência  de  

crescimento  do  consumo per  capita de  produtos  têxteis  para  os  próximos  anos, 

significando um aumento de consumo superior ao crescimento da população.  

   Produção mundial  

No mundo, a Ásia lidera a produção na Indústria Têxtil, participando com cerca 

de 2/3 do total fabricado. Apenas a China é responsável por 50,2% da 

produção de têxteis (Tabela 1), além de representar o maior mercado 

consumidor desses produtos no mundo. O Brasil ocupa o 5º. lugar na produção 

mundial de têxteis, com 2,4% do total.   

A partir dos anos de 1980, a aceleração do processo de integração dos 

mercados mundiais (globalização) provocou a migração de parcela 

significativa da produção da Indústria Têxtil dos Estados Unidos, da União 

Europeia e do Japão para países com mão de obra mais barata ao redor do 

mundo, facilitada pela baixa qualificação exigida da força de trabalho e pelos 

poucos requisitos de infraestrutura necessários à instalação das fábricas. 

Contudo, esse movimento tem sido mais forte no setor de confecções, mais 

intensivo em mão de obra e menos exigente em escalas de produção, mas 

tem ocorrido também, em menor grau, com as indústrias de fiação e 

tecelagem.  

 

Tabela 1: Produção mundial de manufaturados têxteis – 2011 

Informe Macroeconomia, Indústria e Serviços, Fortaleza, Ano VIII, n. 2, 2014  

 

Países Quantidade Produzida (1) 

(1.000 t) 

% 

1- China/Hong Kong  41.461 50,2 

2-  Índia  5.669 6,9 

3- Estados Unidos 4.403 5,3 

4- Paquistão 2.996 3,6 
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5- Brasil 2.011 2,4 

6- Indonésia 1.952 2,4 
7- Taiwan  

1.874 2,3 

8- Turquia  1.545 1,9 

9- Coréia do Sul  
1.483 1,8 

10- Tailândia  933 1,1 

11- México  
759 0,9 

12- Bangladesh  
663 0,8 

13- Itália  
636 0,8 

14- Rússia  
562 0,7 

15- Alemanha  
448 0,5 

Sub-total  
67.394 81,6 

Outros  
15.152 18,4 

Total  

 

82.546 100,0 

 

Fonte:  Fiber Organon, disponibilizado por IEMI (2013) 

Notas: (1) Calculado com base no consumo industrial de fibras e filamentos 

  
  

  5.1.2.Comércio internacional  

 

O comércio internacional de produtos têxteis (inclusive fibras) tem crescido de 

forma expressiva nas duas últimas décadas, passando de US$ 104 bilhões em 

1990 para US$ 332 bilhões em 2012 (IEMI, 2013). Esses dados indicam um 

expressivo crescimento médio anual de 5,4% entre 1990 e  2012. 

A China e Hong Kong são responsáveis por 1/3 das exportações mundiais de 

produtos têxteis, incluindo fibras. Em segundo lugar estão os Estados Unidos 

(6,6%), seguidos da Índia (6,0%) e da Alemanha (5,0%) (Gráfico 2).   
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Informe Macroeconomia, Indústria e Serviços, Fortaleza, Ano VIII, n. 2, 2014  

 

Gráfico 2: Principais países exportadores de produtos têxteis(1)   – 2012 – US$ 
milhões (% do total exportado)  

 

 

 

 

Fonte: IEMI/ITC - International Trade Center, citado por IEMI (2013)  

Nota: (1) - Inclui fibras 
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Apesar de o Brasil estar entre os cinco  maiores  fabricantes  mundiais  de  

produtos  têxteis manufaturados, a sua produção é essencialmente voltada 

para o mercado interno. De fato, os dados relativos ao comércio exterior de 

2012 mostram que o Brasil ocupa uma posição de pouca relevância entre os 

países exportadores, participando com apenas 1,0% das exportações, apesar 

de deter 2,4% da produção mundial de manufaturados têxteis.  

Em função da diminuta participação  do  Brasil  no  comércio  internacional  de  

produtos  da indústria têxtil, pode-se afirmar que o país não tem condições de 

influenciar preços no mercado mundial. Desta forma, o Brasil deve 

preferencialmente ocupar nichos de mercado, tendo em vista a dificuldade de 

competir em preço com os produtores da Índia e principalmente da China na 

maioria dos produtos.  

Concernente às importações mundiais da Indústria Têxtil, a China lidera, com 

12,0% do total. Outros grandes importadores de produtos têxteis são os 

Estados Unidos (8,7%), a Alemanha (5,2%) e o Vietnã (4,0%). O Brasil 

participa com 1,5% das importações de produtos têxteis (Gráfico 3).  
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Informe Macroeconomia, Indústria e Serviços, Fortaleza, Ano VIII, n. 2, 2014 

Gráfico 3: Principais países importadores de produtos têxteis(1)   
–  2012 – US$ milhões (% do total importado)  

 

 

 

 

 

Fonte: IEMI/ITC - International Trade Center, citado por IEMI (2013)  

Nota: (1) - Inclui fibras 
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5.2.Panorama Nacional 

 

O ato de vestir-se, Alimentar-se e a necessidade de moradia, faz aquilo que 

podemos  denominar  como  as  necessidades  básicas  do  ser  humano.  A  partir  

dessa definição, nota-se a importância que o setor têxtil tem dentro da sociedade, 

pois não se  pode  viver  sem  a  utilização  de  seu  produto:  o  tecido  seja  na  

forma  de confeccionados, acessórios, artigos de cama, mesa e banho e outros. 

Mas para que o tecido seja formado, necessita-se conhecer o que está por trás de 

sua produção, onde ela se inicia (RIBEIRO, 1984).Na Figura 1, uma forma 

resumida de como está formado o setor produtivo têxtil. 

 

Figura 1 – Fluxograma resumido da cadeia têxtil e vestuário.  
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5.2.1.Fluxo geral de produção da indústria têxtil  

  

  

As setas pretas na Figura 1 descrevem o fluxo normal da matéria-prima: fibras 

transformando-se  em  fios,  fios  transformando-se  em  tecidos  e  tecidos 

transformando-se  em  peças  confeccionadas.  As  setas  vermelhas  descrevem  

um fluxo específico do setor de beneficiamento, o qual não tem um sentido único, 

pois pode-se ter diferentes entradas e saídas deste setor, por exemplo, partir das 

fibras transformando-as em fios e estes fios antes de ir para o setor de tecimento, 

passar pelo  setor  de  beneficiamento  para  o  tingimento  do  fio  e  depois  voltar  

para  a transformação em tecido e continuar o processo de transformação, e em 

alguns casos até voltar novamente ao beneficiamento para, por exemplo, um 

processo de estamparia (ROSA, 2013).  

  

   

Como podemos notar pelo fluxograma (Figura 1), as fibras têxteis são o início da 

cadeia têxtil, verdadeira matéria-prima para o setor têxtil. “Fibra têxtil ou filamento 

têxtil é toda matéria natural, de origem vegetal, animal ou mineral, assim como toda 

matéria artificial ou sintética, que por sua alta relação entre  seu  comprimento  e  

seu  diâmetro,  e  ainda,  por  suas  características  de flexibilidade, suavidade, 

elasticidade, resistência, tenacidade e finura está apta as aplicações têxteis. 

(Resolução CONMETRO 02/2008).  

De uma outra forma, pode-se dizer que a fibra têxtil é todo elemento que pode ser 

utilizado na fabricação de fios (ARAÚJO e CASTRO, 1984).  

  

 Os primeiros tecidos eram feitos de fios de fibras rústicas, basicamente o linho, e 

mais tarde, o algodão, a seda e a lã. Essas fibras produzidas a partir de elementos 

provenientes da natureza, passaram a ter um consumo cada vez maior com o 

aumento da população mundial. Esse aumento criou a exigência de uma maior  

produção  de  vestuário  e  artigos  têxteis,  o  que  levou  a  uma  elevação  da 

produção  em  todos  os  setores,  a  começar  pelas  matérias-primas.  As  matérias 

fibrosas produzidas pela natureza, já não eram mais suficientes para cobrir toda a 

necessidade de produção. Isso obrigou o homem buscar outras alternativas, dando 
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origem as fibras químicas. Com isso a classificação das fibras têxteis foi dividida em: 

fibras naturais (de origem animal, vegetal e mineral) e fibras químicas (artificiais e 

sintéticas) (ARAÚJO e CASTRO, 1984).  

 O segundo elo da cadeia têxtil é a fiação. Entende-se por fiação a operação que tem 

por finalidade transformar em fios as diferentes espécies de fibras têxteis, estando 

dividida em processos de fiação fiada e fiação química (RIBEIRO, 1984).  

 A fiação fiada é o processo de obtenção de fio a partir de um conjunto de fibras  

cortadas  que  podem  ser  naturais  ou  químicas,  que  sofrem  paralelização, 

estiragem e torção necessária a diversas aplicações e estão divididas em processo 

de fiação fibra curta e fibra longa (ARAÚJO e CASTRO, 1984).  

A fiação química é o processo de obtenção de fios e fibras a partir de uma pasta 

polimérica que após a passagem por dutos pressurizados denominados de fieira lhe 

darão forma de filamentos contínuo que posteriormente serão solidificados, estirados 

ou cortados (RIBEIRO, 1984).  

 O terceiro elo da cadeia têxtil e a produção do tecido, e esta pode ser dividido em 

dois setores distintos: a produção de tecidos planos (tecelagem) e a produção de 

tecidos de malha (malharia) (RODRIGUES, 1996).   

O tecido plano, também  chamado  tecido  de  cala,  é  resultante  do entrelaçamento 

de dois conjuntos de fios: urdume (sentido vertical ou longitudinal) e trama (sentido 

horizontal ou transversal), formando um ângulo reto (RODRIGUES, 1996).  

O tecido de malha, ao contrário, é feita com um só fio que corre em forma espiral 

horizontalmente (malha de trama) ou de vários fios longitudinais, um por agulha 

(malharia de urdume). Em ambos os casos o fio assume a forma de laçadas, sendo 

que cada laçada passa por dentro da anterior (TOMÀS, 1984).   

O quarto elo da cadeia têxtil é a confecção, que transforma os mais diversos tipos de 

tecidos planos ou de malha em artigos que chegam ao consumidor final sobre a 

forma de roupas, cortinas, toalhas, calçados, bolsas, pneus, equipamentos de  

segurança,  pára-quedas,  barracas  de  camping,  encerados,  etc.  (ARAÚJO  e 

CASTRO, 1984).  

 Existe mais um setor da cadeia  têxtil,  o  beneficiamento.  Este setor compreende 

um conjunto de processos que uma vez aplicadas ao substrato têxtil, incidirão em  
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benefícios  tanto  nas  características  técnicas  quanto  nas  estéticas exigidas pelo 

consumidor final (cor, estampa, brilho, toque, etc.). Adota-se o termo substrato têxtil  

na  área  do  beneficiamento,  porque,  como  pode-se  observar  no Fluxograma  

resumido  da  cadeia  têxtil  e  vestuário    (Figura  1),  é  possível,  por exemplo, 

tingir desde a massa que posteriormente irá formar as fibras químicas, até os fios, 

tecidos e peças confeccionadas (ARAÚJO e CASTRO, 1984).  

   

As Tabelas 2 e 3  serão  apresentadas  para  uma  melhor  explanação  da estrutura 

operacional do setor.   

Para uma análise comparativa das etapas de produção, a cadeia têxtil pode ser 

dividida em três grandes segmentos industriais, são eles: o segmento fornecedor de  

fibras  e  filamentos  químicos  (primeira  coluna  das  Tabelas  2  e  3),  os  de 

manufaturados – têxteis – (segunda coluna das Tabelas 2 e 3, que corresponde aos: 

fios,  tecidos  planos  e  tecidos  de  malha)  e  o  da  confecção  de  bens  acabados  

 

   

(terceira coluna das Tabelas 2 e 3, que corresponde a: vestuário, linha lar e 

artigos técnico-industriais) (BRASIL TÊXTIL, 2011).  

  

  

  

Tabela 2 – Totais dos segmentos – 2010.  

 

 

Fibras / Filamentos (1) (2) Têxteis Confecções 

23 unidades fabris 4725 unidades fabris 26176 unidades fabris 

11,5 mil empregos 388 empregos 1331 mil empregos 

366 mil ton / ano   2249 mil ton / ano 1964 mil ton / ano 

US$ 1,2 bi produção/ano   US$ 25,4 bi 
produção/ano   

US$ 56,7 bi produção/ano  

 

Obs: (1) Inclui apenas as indústrias químicas, fornecedoras de fibras e filamentos para o setor têxtil, 

(2) Não inclui fibras olefínicas  

Fonte: BRASIL TÊXTIL, 2011.  
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Avaliando-se os dados da Tabela  1,  percebe-se  que  as  dimensões  dos 

diferentes elos da cadeia produtiva crescem de forma significativa, à medida que se 

caminha na direção dos bens acabados, no que se refere ao número de agentes 

econômicos,  empregos  gerados,  produção  ou  receitas  obtidas  (BRASIL  

TÊXTIL, 2011).  

  

Tabela 3 – Médias por empresas nos segmentos – 2010.  

 

 

Fibras / Filamentos (1) (2)    Têxteis Confecções 

500 empregados/unidade   72 empregados/unidade   51 empregados/unidade 

16 mil ton / ano / unidade   476 ton / ano / unidade 75 ton / ano / unidade 

US$ 52,2 mi 
prod./ano/unid. 

US$ 5,4 mi 
prod./ano/unid.   

US$ 2,2 mi 
prod./ano/unid. 

 

Obs: (1) Inclui apenas as indústrias químicas, fornecedoras de fibras e filamentos para o setor têxtil, 
(2) Não inclui fibras olefínicas  

Fonte: BRASIL TÊXTIL, 2011.  

  

Observando-se a Tabela 2, verifica-se  que  em  uma  escala  inversamente 

proporcional, o porte médio das empresas diminui de forma exponencial, isto é, 

enquanto a produção de fibras e filamentos químicos, por questões de escala e 

competitividade, se concentram em um número restrito de grandes empresas, o final 

da cadeia (confecções) é composto por um imenso número de pequenas e médias 

empresas, intensivas em mão-de-obra e, em sua grande maioria, de capital fechado 

de  origem  preponderantemente  nacional.  Devido  a  este  aumento  do  número  

de empresas a medida que caminha-se para o final da cadeia produtiva, verifica-se a 

diminuição na média: do número de empregados por unidade, da produção por 

unidade e no faturamento por unidade (BRASIL TÊXTIL, 2011).  

   

Este aspecto (serem  pequenas  e  médias)  não  deveria  ser  obstáculo  a 

agregação de valor anteriormente citada, pois, experiências como a da Itália, por 

exemplo, demostram êxito com as mesmas. O que há, é que se reforçar a cutura da 

inovação empresarial.  
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5.3.Cenário Econômico 

 

Em “Relatório setorial da indústria têxtil brasileira – Brasil têxtil 2015”, um documento 

totalmente elaborado, produzido e editado anualmente pelo IEMI, com o apoio 

institucional da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, por 

meio da TEXBRASIL, Programa de Internacionalização da Indústria da Moda 

Brasileira e da APEX, Agencia Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos, foram analisados as atividades dos diversos segmentos que 

compõem a cadeia produtiva têxtil- Vestuário brasileira, tais como: Fiação, 

tecelagens plana e de malha, beneficiamento têxtil e confecções, sua estrutura 

produtiva, número de empresas, pessoal ocupado, volumes de produção, valores 

comercializados, consumo de matérias-primas e etc. 

O IEMI – Inteligência de mercado, especializado em pesquisas e analises do setor têxtil e de 

vestuário, que lança anualmente o “Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira - Brasil Têxtil 

2015”, lançado dia 16/10/2015, esta na sua 15° edição e tem como objetivo fornecer aos 

profissionais do setor Têxtil, informações estruturais e mercadológicas sobre este segmento, 

além de apresentar a conjuntura internacional do setor e a participação do Brasil neste cenário 

mundial. 

 

“Em um momento difícil como o atual, em que o horizonte a médio prazo se torna de 

difícil visualização, o IEMI considera oportuno oferece aos leitores do Relatório Brasil 

Têxtil uma avaliação ampliada da evolução dos principais indicadores desse setor no 

pais, aproveitando o histórico de informações produzido por este instituto ao longo 

dos 15 anos de edição desta publicação”, afirma Marcelo Prado, dietor do IEMI. O 

escopo da publicação traz no seu bojo, histórico desde a sua criação em 2001 sobre 

a situação das: Fiações, tecelagens plana e de malha, beneficiamentos têxteis e 

confecções, sua estrutura produtiva, número de empresas, pessoal ocupado, 

volumes de produção, valores comercializados, consumo de matérias-primas e etc. 

Por sua vez, o presidente da Abit, Rafael Cervone, declara que os números desta 

nova edição do Relatório Têxtil mostram um cenário de muitas incertezas para os 

empresários têxteis e de confecção e que a instabilidade macroeconômica tende a 

se manter ao longo de 2016. “Precisamos estar preparados para a retomada do 

crescimento. Os números deste relatório dão uma fotografia do setor, mas não 
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podemos nos esquecer dos investimentos que continuam a ser feitos, especialmente 

em pesquisa e inovação, cujos estudos estão construindo um novo patamar 

competitivo para o setor como um todo”, explica Cervone. 

 

  5.3.1.A roupa como mídia 

 

Também podemos observar a importância da vestimenta como forma de 

preservação da memória. Utilizando a moda como um importante veiculo de mídia 

secundária, e usar a teciteca na preservação de características que guardem os 

aspectos importantes expressos na cultura de um povo, em especial no caso de 

vestes tradicionais de determinada região (ex: os gaúchos com as bombachas).    

[...] o campo da moda é esse conjunto de relações entre os grupos em 
que a roupa assume papel da intermediação simbólica. Ela expressa, 
reproduz e nutre a série de relações existentes. [...] a roupa é uma 
construção racionalizada: permite comunicar o sentido da posição do 
indivíduo dentro da estrutura social, é seu instrumento de realização. 
Ou, em outros termos, aciona interesses em jogo entre diversos grupos 
(BERGAMO, 1998: p. 2).  

A utilização da moda como um suporte comunicativo entre indivíduo e sociedade 

pode acontecer, também, na forma de agregação a grupos, aos quais os seus 

membros, demonstrando afinidades, constroem uma estética identificadora deste tal 

grupo, podendo basear-se na música, cinema, televisão, e que muitas vezes pode 

denotar uma mudança cultural. “O cinema, a televisão, a literatura e a música 

passam a ser fonte de criação e difusão de modas e novos estilos começam a surgir: 

rockers, beatniks, hippies, skinheads, punks, góticos, funkeiros, rappers” 

(GUIMARÃES, 2008: p.4).   

As transformações culturais que resultaram dessa nova conjuntura 
histórica, na qual os jovens passam a ser um dos principais 
protagonistas, produziram rupturas e novas formas de ver o mundo, as 
quais passaram a ser mais contundentes a partir dos anos 60, quando 
o impacto das ideias que se gestaram nos anos 50, do rock ao 
existencialismo, se amplificam em movimentos não apenas de caráter 
político, mas, sobretudo, cultural (GUIMARÃES, 2008: p.3).   

Acompanhando as mudanças culturais de um mercado em ascensão, a moda, 

desde os anos 80, vem ganhando profissionalismo e melhores condições para 
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enfrentar a concorrência externa merecendo grande atenção, a moda se transformou 

em expressão de personalidade, fator de liderança, parâmetro para torná-los visíveis 

(SOUZA, 1987, p. 19). 

Considerando o poder e distinção de classe e sexo,o culto à novidade, ao presente e 

a exaltação da estética conferiram valores a um mundo de aparências, onde a moda 

encontrou recursos infinitos e onde a indústria e o comércio, os grandes 

responsáveis pelos egressos dos cursos superiores de moda no Brasil, colaboram 

na adequação dos profissionais formados, que poderão conquistar um espaço 

consistente no competitivo mercado nacional e até no internacional, bastando para 

isso valorizar a personalidade e a alma brasileira cheia de atrativos. 

Temos uma indústria Têxtil e de Moda muito nova, se compararmos com a tradição 

milenar das indústrias da Europa e Ásia, ainda assim, o Brasil tem o sexto maior 

parque têxtil do mundo, é o segundo maior produtor de denim e o terceiro em 

produção de malhas, emprega mais de 1,5 milhão de trabalhadores na cadeia 

produtiva, sendo o segundo maior empregador da indústria de transformação. 

Além de ser o segundo maior produtor de Índigo, a indústria brasileira se 

especializou no design e no acabamento para a confecção de Jeanswear, segmento 

responsável por grande parte das exportações de vestuário, fornece tanto para 

marcas de renome quanto para grandes lojas de departamentos com marca própria 

ou private label. 

Embora as feiras internacionais, missões comerciais e rodadas de negócios sejam 

importantes para aumentar as exportações, as Semanas de Moda realizadas em 

São Paulo e Rio de Janeiro estão sendo decisivas para consolidar a imagem da 

moda nacional. A São Paulo Fashion Week é a quinta maior semana de moda do 

mundo, bastante visitada por compradores externos tem cobertura de mais de 80 

veículos da imprensa internacional, segundo dados da ABIT. 

Claro que com esta representatividade o governo e as empresas através do 

programa TexBrasil tenta promover a indústria de moda brasileira e tornar nossas 

empresas em referencial mundial em inovação, design e sustentabilidade. 
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 “Cada vez mais, estamos conseguindo aumentar a percepção internacional 
do Brasil como produtor global de moda sustentável, inovadora e de 
qualidade”, explica Mauricio Borges. “Incrementar essa participação exige 
que a produção do País esteja bem posicionada no mercado mundial, um 
desafio que estamos vencendo agregando inteligência competitiva a ações 
de promoção comercial, como missões empresariais internacionais e 
eventos de moda, entre outras”, completa ele.  

A Apex-Brasil promove, ainda, os comitês de competitividade do Plano Brasil Maior 

dos setores de cosméticos, têxtil, calçados, joias e design  e incentiva as iniciativas 

integradas entre os setores.  

 

5.4.Estrutura dos substratos 

 

5.4.1.Tecidos Planos 

 

Os tecidos planos podem ser feitos com fibras naturais, artificiais, sintéticas ou 

mista. Sua estrutura é formada pelos entrelaçamentos dos fios de urdume 

(comprimento) e trama (largura), que ocorre em camadas perpendicular. Os 

entrelaçamentos dos tecidos que tem relação com a textura, resistência e caimento 

do tecido, é chamado de ligamento.  

A classificação dos tecidos planos se dá em função de sua estrutura de 

entrelaçamentos e podem ser divididos em: 

Os tecidos planos podem ter ligamentos primários agrupados em: 

  Tecidos simples; 

  Tecidos compostos; 

  Tecidos felpudos; 

  Tecidos Giro Inglês; 

  Tecidos jacquards. 
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Tecidos Simples: formados por um conjunto de fios de urdume e por um conjunto 

de fios de trama (morins, brins, tropicais, etc.) classificados em: 

Tela ou tafetá 

Sarja 

Cetim 

Maquinetado  

Os ligamentos derivados, conforme o nome já diz, provem dos primários. 

Tecidos Compostos: formados por mais de um conjunto de fios de urdume e um ou 

mais conjuntos de fios de trama (dupla face, fustões, piquês, tecidos triplos, etc.). 

 

Tecidos Felpudos: São tecidos compostos que possuem laçadas salientes (felpas), 

inteiras ou cortadas. São estruturas que contém acréscimo de um fio de trama num 

ligamento de sarja ou tafetá. O fio surge do lado direito do tecido sob a forma de 

laçadas. Para a obtenção da pelúcia, as laçadas são cortadas e para o veludo são 

apenas aparadas em navalhadeiras ou Felpadeiras (veludos, tecidos com pelos, 

etc.) 

Tecidos de giro inglês ou Lenos: são porosos e os fios de urdume se entrelaçam 

com as tramas e também com outros fios de urdume. É o único tipo de tecido plano 

comum em que os fios de urdume não se apresentam de forma paralela na 

superfície (gazes hospitalares, entre outros). 

 

Tecidos Jacquard: são obtidos através dos tecidos simples ou compostos 

apresentando desenhos pelo efeito de entrelaçamento ou coloração dos fios. 

Através de uma mecânica Jacquard pode-se controlar separadamente os fios de 

trama e urdume proporcionado desenhos mais elaborados. Geralmente esse tipo de 

tecido é mais caro devido as dificuldades no trabalho com os fios. 
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5.4.2.Tecidos de Malha 

 A formação dos tecidos de malha agregam algumas características apreciáveis ao 

seu uso, como flexibilidade, elasticidade e porosidade. 

Os entrelaçamentos dos fios podem obedecer sentidos bem distintos e recebem a 

seguinte classificação: 

- Malharia por Trama (MT); 

- Malharia por Urdume (MU); 

- Malharia Mista. 

 

 

Figura 2       Figura 3 

5.4.2.1.Malharia por Trama  

 

Obtida a partir de um único fio entrelaçado, o tecido resulta de um processo 

mecânico em teares circulares ou abertos. São tecidos desmalháveis e elásticos 

com grande taxa de flexibilidade.  

As principais máquinas utilizadas em malharia de trama são: 

- Circulares de grande diâmetro; 

- Circulares de pequeno diâmetro (máquinas de meias); 

- Máquinas retilíneas. 
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Na construção dessa estrutura de malha encontramos dois elementos usados 

frequentemente: fileiras (ou colunas) e cursos (ou carreiras); e seus tipos 

fundamentais são a malha Normal, Fang e a Flutuante. A malha Normal é a 

formação completa do entrelaçamento dos fios que originarão o tecido, o  Fang é a 

formação de um ponto de amarração dos tecidos de malha que confere ao material, 

além de uma maior rigidez, um aspecto “perolado”. Esse recurso proporciona a 

possibilidade de fabricarmos diversos artigos como pique, moletton, etc.. E o 

 Flutuante nada mais é do que “a não formação da malha”. 

 

Figura 4 

5.4.2.2.Malharia por Urdume 

 

Figura 5 
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O tecido de malha por urdume difere do tecido de malha por trama porque o fio é 

entregue no sentido vertical do tecimento, ou seja, as malhas são produzidas no 

sentido do comprimento do tecido e possui as seguintes características: 

 Os artigos são indesmalháveis; 

 A alimentação é individual, isto é: cada agulha é alimentada por um ou mais 

fios; 

 A largura é determinada pelo número de agulhas ou números de fios em 

trabalho; 

 As malhas são formadas simultaneamente; 

 Os artigos possuem boa estabilidade dimensional; 

É um processo que exige uma preparação a mais em relação às maquinas de 

malharia por trama, o urdimento, com isso uma máquina a mais a urdideira.Além da 

urdideira, são utilizados para o processo de fabricação máquinas do tipo 

Kettemstuhl, ou simplesmente Ketten, e os teares Raschel. 

 

5.4.3.Tecidos não tecidos 

 

Popularmente conhecido como TNT, o tecido não tecido foge do modo tradicional de 

construção de tecidos, que é ter um fio no comprimento (urdume) crusando com um 

fio na largura (trama) em um ângulo de 90° e com a utilização de uma máquina 

específica para o seu entrelaçamento (Tear). Assim conforme definido pela norma 

NBR 13370 o TNT é caracterizado como estrutura plana, flexível e porosa, 

constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou 

ao acaso. A estrutura pode ser elaborada por processo mecânico (fricção) e/ou 

químico (adesão) e/ou térmico (coesão) ou ainda combinações de todos estes 

processos. 

Existe um apelo muito grande, primeiro porque o  resultado é tão satisfatório quanto 

os tecidos obtidos por meio de algodão, por exemplo, com a mesma qualidade e 
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maciez do algodão, segundo, o tecido não tecido pode ser obtido a partir 

da reciclagem de garrafas PET. A obtenção do produto, tendo como base o 

reciclável, deixa o processo produtivo sustentável, sem contar que pode fazer todo 

processo produtivo sem usar uma gota d’água durante a fabricação. 

 

5.5.Principais nomes comerciais de tecidos  

 

Existem uma infinidade de nomes de tecidos, e sempre estão surgindo mais. Porém, 

têm aqueles que estão sempre presentes e devem formar uma teciteca básica para 

consulta, segue relação dos nomes comerciais dos tecidos mais usados, conforme 

relação do Guia prático dos tecidos: 

Adamascado - Os tecidos adamascados são normalmente produzidos em seda, 

linho, algodão ou fibras sintéticas apresentando padrões de flores, frutos, formas de 

vida animal e de outros tipos de ornamentos. Muito utilizado para estofamentos. É 

um tecido jacquard caracterizado por desenhos formados pela utilização de fios 

opacos e brilhantes. 

Albene - Tecido produzido com fio de acetato opaco, usado para roupas externas 

em geral. 

Algodão cru - O algodão cru é conhecido por sua forma natural, versatilidade, 

conforto, aspecto rústico e resistência. É um tecido durável, apto a resistir a todos os 

climas.  Ele não recebe nenhum tipo de beneficiamento químico. 

Alpaca - É originário de um tecido antigo e brilhante, produzido com os fios dos 

pelos da Alpaca. Atualmente é produzido à base de algodão ou viscose, sendo muito 

utilizado em forros de roupas.  

Anarruga - Tecido cuja principal característica é ter um efeito enrugado ou plissado 

no urdume ou na trama. Tal característica é obtida por meio da utilização de fios com 

encolhimentos diferentes. 

Arrastão: malha larga e aberta, usada para Meias-calças, casacos. 
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Bouclê - Significa encaracolar. É um tecido ou malha confeccionado do fio com 

laçadas, o que lhe dá uma superfície felpuda. Jaquetas e malhas de buclê são 

populares desde a década de 50. O buclê é também o nome de um fio fantasia para 

tricô.Fio crespo que, ao ser tecido, resulta numa superfície encaracolada, irregular. 

Brim - Tecido grosso e forte de algodão ou linho. Aplicações: calças, bermudas, 

uniformes, para decoração, toalhas de mesa, guardanapos, fundo de palco, etc. 

Brocado - Com o nome originado no italiano,  é um tecido elegante e pesado. 

Tecido com um elaborado design. O tecido tem uma textura em relevo. A textura em 

relevo do brocado adiciona uma camada extra de conforto térmico. É amplamente 

utilizado em fundos de cetim com fios metálicos e bordado. 

Cambraia de algodão - é um tecido leve feito de algodão ou linho e utilizado para 

trabalhos de renda e bordado. O tecido, foi utilizado pela primeira vez em Cambrai, 

na França, em 1595. O termo cambraia foi, possivelmente, uma alusão à Baptiste de 

Cambrai que era dono de uma fábrica de tecidos na qual eram produzidas peças 

leves e de superfície brilhantes. 

Cetim de seda - Originário da China, a princípio produzido em seda com tramas 

bem apertadas. Hoje, graças à evolução tecnológica, o raiom e outras fibras 

sintéticas estão na composição de versões menos nobres. Tecido de aspecto 

brilhante, liso, de toque fluido e macio. Isto é conseguido a partir de flutuações dos 

fios de urdume. Diz-se também que se trata de uma sarja com os pontos de ligação 

escondidos para eliminar a diagonal. O cetim pode ser de qualquer matéria-prima, 

com densidade elevada de fios no urdume.  

Chamois - É um tecido cuja matéria-prima principal é o algodão, podendo ser 

produzido também com poliéster. Tanto o tecido feito a partir de algodão quanto o a 

partir de poliéster recebem tratamento tipo navalhagem, o que proporciona a esse 

tecido um toque macio como o da pele original. 

Chantung de seda - Tecido originário de Chan-tung, China, produzindo com fio de 

seda ou filamentos químicos no urdume e trama mais grossa de fio com efeito flamê, 

muito usado para roupas e para estofamento.  
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Chiffon - Designa um tecido fino, leve e transparente, de aparência um tanto frágil, 

às vezes enrugado; no entanto, é forte e resistente. Feito de seda ou fibras 

sintéticas, o chiffon dominou os lenços nos anos 50 e 60, envolvendo cabelos e 

pescoços femininos 

Chita - Surgiu na Índia Medieval e, após a colonização desta pela Inglaterra, foi 

comercializada intensamente, invadiu e conquistou a Europa.  Inicialmente as 

estampas da chita representavam pequenos motivos geralmente florais, mas, 

também, figurativos e geométricos, provavelmente influenciadas pelos tecidos 

trazidos pelos imigrantes portugueses. 

Chitão - Tem o mesmo conceito da Chita, porém o que as diferenciam são os 

tamanhos das estampas. A chita com estampas pequenas e o Chitão apresenta 

estampas grandes em relação as tamanhos das estampas tradicionais. 

Cotton; tecido de algodão construído em meia malha; 

Crepe - Desde o século XIX, é popular para peças leves, como lingerie e blusas. 

Possui textura enrugada, obtido por ligamento crepe e utilizando no urdume fios com 

pouca toção e na trama fios sobre torcidos dispostos alternadamente em 2s e 2z. O 

Crepe pode ser tecido tanto em ponto tafetá quanto em ponto cetim, o que lhe 

possibilita diferentes aspectos. 

Crochê: Malha por urdume que usa os variados pontos do crochê manual, 

usualmente feito em 100% poliéster, usado para toalhas de mesa, decoração, 

aviamentos. 

Devorê - Padrão obtido geralmente no veludo, consiste na aplicação de uma pasta 

química que destrói a parte aveludada, reduzindo-a a tela, formando criativos 

desenhos no relevo final. Se um tecido de celulose pura é usado para essa técnica, 

parte do tecido é consumida pelo ácido a fim de se conseguir a padronagem ideal 

para o devorê. 

Estampado - Nome dado aos tecidos que são submetidos a estampagem a 

quadros, cilindro ou termo- transferência. 
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Fio-a-fil - Tecido que possui listras verticais muito finas resultantes do uso de um fio 

de cor e um fio branco de forma intercalada, tanto no urdume como na trama.  

Fustão - Tecido leve com fio grosso, de algodão. Lavrado, apresenta avesso liso e o 

direito em relevo, na forma de listras.  Era um tecido de baixa qualidade produzido 

em fustat, que era um gueto na periferia do Cairo. Os egípcios utilizavam uma 

construção de tecido duplo para que fosse resistente, apesar de manufaturado com 

material inferior. Alguns artigos de qualidade superior eram feitos em linho.  

Gabardine - Tem origem na Idade Média, conhecida por gabardina, que significa 

‘proteção contra fenômenos atmosféricos’. Nome dado ao tecido diagonal, de 

superfície homogênea, com efeito de estrias finas, com estrutura de sarja. Pode ser 

confeccionado em fibras naturais ou sintéticas, sendo feita de diversos pesos. Desde 

o século XIX é usado em ternos capas de chuvas impermeabilizadas, casacos, 

vestidos, saias. 

Gorgorão - Originalmente de Seda, hoje se apresenta também em versões 

sintéticas. Desde a sua remota origem- na Idade Média- até o início deste século 

reinou soberano na chapelaria feminina. Incorporado definitivamente ao guarda-

roupa feminino. Tecido de trama fechada, com estrias em relevo, que usualmente 

vão de ourela a ourela. Esses tecidos podem ser feitos de diversas maneiras. Pelo 

ligamento entre fios e tramas, numa armação de tafetá, na seguinte ordem: um fio 

fino, um fio grosso e assim por diante. 

Jeans - Conhecido também como Brim ou Denim. Corresponde-se ao antigo nome 

inglês do fustão em Sarja. É um tipo de tecido de algodão em que somente os fios 

do urdume  são tingidos com corante anil. 

Juta - Nome dado aos tecidos produzidos com fios de juta. 

Lã fria - Um tecido atemporal tanto para o guarda-roupa masculino quanto para o 

feminino. 

Laise - Tecido com bordado vazado, entonado ou não. Pode ser em cambraia, em 

algodão leve, organza ou até mesmo em elastano. Originário da França e é  também 

chamado de Broderi. 
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Linhão - É  o linho mais popular. O linhão é uma mistura de fibras de linho com 

fibras sintéticas. Tem um visual rústico e faz parte do guarda-roupa de homens e 

mulheres.  

Linho - O Linho é um tecido de fibras têxteis mais antigas. Já envolveu múmias, 

vestiu sacerdotes, cobriu objetos de culto. No século XIX  entrou na confecção de 

roupas para países tropicais. O linho jamais perde seu espaço na moda, apesar do 

desenvolvimento de tantas novidades tecnológicas, como as microfibras. Pode ser 

fino, na versão cambraia, ou mais encorpado. Pode ser misturado a diferentes 

sintéticos, como os fios de elastano, resultando num linho strecth.  

Lona - Tecido resistente, de linho grosso, algodão ou cânhamo.  Tecido Plano, forte, 

usado tanto na versão leve quanto pesada, para sapatos e sportwear. Após a 

segunda Guerra Mundial foi muito usado em moda de verão. É usado na confecção 

de velas, tendas, mochilas e outros produtos onde a resistência seja necessária. È 

também utilizada popularmente como superfície  de pintura e usada na confecção de 

bolsas. 

Lurex - Nome comercial da fibra metalizada produzida pela Bow Badische, laçada 

nos anos 1940, que deu origem ao fio poliéster . São fios em forma de fitinhas, que 

tem brilho e maciez. Foi muito popular na década de 1970, principalmente na época 

da discoteca. Tricotado ou tecido em  algodão, náilon, raiom, seda ou lã, o lurex 

entra na confecção de todo tipo de peça feminina.  No Brasil as vendas deste tecido 

foram impulsionadas pela novela Dancin´Days em 1978, onde várias mulheres 

usavam as meias nas cenas nas discotecas. 

Meia Malha: Tecido de simples frontura feito em máquinas circulares construído com 

um ligamento mais simples. 

Moleton: A contextura do moletom é uma das mais utilizadas na malharia circular, 

principalmente nas estações outono/inverno. Ela é baseada no princípio de existir 

um fio grosso flutuando no lado avesso, e um fio (de título adequado à finura da 

máquina) tricotando a meia malha. Esse fio grosso no lado avesso proporciona 

toque mais agradável aos artigos e melhor isolamento térmico. 
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Musseline - Tecido fino, leve e liso, geralmente de algodão, seda ou lã, ligeiramente 

firme. Tecido fino e transparente, com aspecto de crepe. 

Organdi - Do francês organdi, que significa musselina para encadernação, é um 

tecido de algodão muito leve e transparente, engomado por processo químico. no 

final do século XIX e no início do século XX, foi muito utilizado para adornar vestidos, 

em particular os de noite. Desde a segunda guerra mundial, o organdi passou a ser 

feito de raiom, seda e outras fibras. É um tecido feito com fios de algodão fininhos 

 que são engomados. 

Pied-de-poule - Trata-se de uma padronagem de tecido ou uma estampa que é 

considerada um tipo de xadrez, geralmente em duas cores, cujo formato lembra 

pegadas de galinha. 

Piquet Estrutura de malha com nome originado da França. Possui uma aparência e 

textura que favorecem as camisas de gola pólo. A contextura Piquet é realizada com 

a combinação de malha com fang. No lado direito do tecido vê-se as pernas da 

malha com deslocamento de carreira. E no lado avesso do tecido tem-se o aspecto 

de losangos em relevo ou colméias e que é muito utilizado como direito comercial. 

Poás - Do francês, bolas, grãos. Padrão de estamparia que tem bolas como motivo, 

espaçadas ou não, e maneira uniforme. Popular a partir dos anos 1940 nos trajes de 

verão, os poás não saem de moda. 

Poliviscose; tecido de poliéster e viscose construído em meia malha; 

Popeline - Utilizado para fazer bermudas e calças, é conhecido também por 

Papeline, ou tecido do Papa. É um tecido que surgiu  em Avignon na França. Trata-

se de uma tela de algodão puro ou misto. 

Príncipe de gale - Padrão lançado na Inglaterra por Eduardo VII, quando ele ainda 

não tinha sido coroado - daí o nome de Príncipe de Gales, atribuído ao xadrez com 

riscos irregulares. Geralmente explorando cores básicas, como o marrom, bege, 

cinza e preto. 
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Sarja - Tecido trançado de lados uniformes, de fio penteado, originariamente feito de 

seda e/ou de lã, cujo nome veio da palavra italiana para seda, serica. No século XIX, 

a sarja era utilizada para confeccionar fardas militares. 

Seda - A seda é um tecido leve, macio e super precioso, descoberto pelos chineses 

por volta do século IX a.C. Eesse precioso fio se transformou em matéria- prima dos 

tecidos mais nobres, e mesmo hoje, com a descoberta das microfibras sintéticas- 

capazes de criar tecidos com o mesmo caimento, toque e aparência da seda- o fio 

da lagarta continua sendo a matéria-prima de tecidos muitíssimo especiais, que dão 

origem a várias peças do vestuário. 

Suedini: Tipo de tecido de malha dupla feito em máquinas circulares. Geralmente a 

maior parte é de algodão resultando num tecido bastante firme e encorpado. 

Utilizado com grande aceitação na confecção de túnicas, vestidos e outras peças em 

geral. 

Suplex: Tecido flexível e macio, bastante resistente e com ótimo caimento, feito 

geralmente com 86% de poliamida e 14% de elastano e usado em roupas esportivas 

e blusas. 

Tafetá - Tecido fino e firme de seda natural ou artificial, com um brilho. Acredita-se 

que tenha recebido esse nome por causa dos tecidos taftan. Caracteriza-se por 

possui ligamento tela ou tafetá, feito com fios de seda ou filamentos químicos.  

Tricoline - ecido de algodão semelhante à popeline usado principalmente na 

confecção de peças do cotidiano. São tecidos de construção média. As densidades 

de urdume e trama se equivalem. Os títulos variam entre 30's e 40's e são utilizados 

em branco, tinto ou estampado. 

Tropical - Tecido com ligamento tela, usado para ternos, é fino de lã pura ou mista. 

Tweed - Tecido produzido com fios cardados de lã com duas ou mais cores, em 

ligamento tela ou sarja 2X2, É originário da região de Tweed, Escócia, muito usado 

para paletós e sobretudos.  

Veludo - Do latim vellutus, que significa pelos em tufos. É um tecido fechado, 

felpudo, de textura macia e gostosa. Pode ser de lã, algodão, seda ou fibras 
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sintéticas (como o raiom ou acetato). O veludo também pode ser liso (brilhante e 

molinho, como o veludo alemão), cordoado (o cotelê) e até bordado. Começou a ser 

usado nas vestes monásticas da Idade Média, depois foi empregado nos mantos de 

reis, rainhas e da alta nobreza, até dar forma aos vestidos glamourosos da vida 

noturna, nas décadas de 1950 e 1960. Viscolycra; tecido feito em meia malha 

utilizando viscose e elastano; 

Viscose - A viscose é uma fibra química que deriva da polpa da madeira gerando 

um tecido macio, com caimento pesado, toque frio e é absorvente. É um tecido 

confortável, porém não muito resistente. 

Voil - Parecido com a musseline, é fabricado com fios finos torcidos de baixa 

densidade. Tal fato lhe confere uma aparência de transparência e fluidez.  

Xadrez - O tecido xadrez foi criado pelos escoceses, no século XIX, como alternativa 

para o tartan, inadequado ao uso diário, pois tinha a função de identificar os clãs. No 

início do século XX, aparecia em ternos e casacos masculinos, mas logo se 

popularizou entre as mulheres, que o usavam em mantôs, vestidos, saias e, na 

 década de 1960, calças. 
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6.Resultados 

 

6.1.Apresentação de dados 

   
  

A formação dos alunos de Moda dos cursos de graduação dependem hoje do 

profissional da educação que ministra o curso e em especial do mecanismo utilizado 

para passar tal conhecimento. A formação de um acervo básico de amostra de 

tecido e acima disso um ambiente formatado para o desenvolvimento de pesquisa 

de tecidos e acessórios melhoraria o entendimento dos substratos têxteis 

promovendo mudanças significativas na práxis educativa dos cursos Têxtil/ Moda 

nas Faculdades, baseando-se no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, que organiza 

os Institutos de Ensino Superior (IES). Uma tarefa importante dos educadores é 

flexibilizar o currículo de cada curso, planejando o tempo de presença física em sala 

de aula, o tempo de aprendizagem com mídias diversas e a integração, de forma 

criativa, com diferentes espaços de aprendizagem. Um destes espaços é a teciteca, 

objeto desta dissertação. 

Através da teciteca, muitos docentes podem não apenas discutir temas e solucionar 

problemáticas relativas a comportamento, caimento, aspecto e desempenho dos 

substratos têxteis, que implicam diretamente a atuação/ formação do profissional de 

Moda, mas definir suas concepções sobre a educação de moda como um todo. 

Analisar e pesquisar temáticas, possibilitando uma reflexão sobre quais saberes 

estão sendo incorporados pelos alunos através do uso da Teciteca para formação 

de um profissional competente, e o mais significativo e como a Teciteca têm 

interferido na formação dos alunos e educadores. 

A Utilização de um espaço reservado para a pesquisa de substratos têxteis, principal 

insumo para os profissionais de Moda, possibilita a qualificação e a formação de um 

profissional mais inteirado das matérias primas que dispõem no mercado, pelo 

menos um acervo básico, e garante um maior entendimento destes substratos como 

componentes do produto de moda. Cabe aqui diferenciar as técnicas e 

consequentemente os termos teciteca e tecidoteca. O primeiro, Teciteca é um 

espaço de aprendizagem reservado para pesquisa e experimentos com acervo 
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próprio dos principais tecidos comerciais, e o segundo Tecidoteca é um acervo de 

tecidos e substratos têxteis, ligados a Biblioteca e utilizado para pesquisa.  O que 

diferencia os dois é o acervo, no caso da Teciteca o acervo se renova 

constantemente com os principais tecidos comerciais, a Tecidoteca o acervo não se 

renova, mais sim acumula as novas coleções, arquivando as coleções passadas.  

A Teciteca como uma Ferramenta básica de ensino do substrato têxtil para os 

cursos de Têxtil e Moda, é por si só, um paradigma suficientemente instigador e 

desafiador para alavancar a formação dos profissionais que atuarão no mundo da 

Moda. 

Para Treptow (2005,p.77) “A pesquisa deve ser uma constante na vida do designer 

de moda. As mudanças, a valorização do novo e a oportunidade para uso da 

criatividade são o que torna tão cativante as carreiras no ramo da moda.” Isto posto, 

vemos que a constante necessidade de pesquisa gera uma necessidade de ter lugar 

apropriado para buscar informações fidedignas e materiais “up-to-date” com a 

expectativa do mercado e principalmente de fácil acesso aos profissionais e 

acadêmicos dos setores de moda e vestuário, fornecendo um repertório cultural e de 

pesquisa de moda para a realização dos seus projetos. 

Em vista desta realidade, cursos e instituições de ensino de moda por todo o pais 

estão adequando sua realidade às necessidades dos aprendizes, desta forma a 

intenção desta pesquisa é fazer um comparativo entre alguns Institutos de Ensino 

Superior de design de moda que têm teciteca e as que não tem e de que forma esta 

ferramenta, ajuda na formação de um profissional mais qualificado. 

A preocupação das escolas que têm a teciteca vai agora para a necessidade de se 

desenvolver métodos e técnicas para compartilhar informações as informações para 

além das paredes da instituição contando para isso com a participação de 

profissionais de tecnologia da informação e comunicação (TICs), que trabalham no 

sentido de levar o acesso ao seu acervo, sem ser in loco, para outras localidades. 

Isso demanda recursos humanos (os usuários finais e os especialistas em tecnologia 

da informação), de hardware (máquinas e mídia), software (programas e 

procedimentos), dados (bancos de dados e bases de conhecimento) e redes (mídia 

de comunicações e apoio de rede) para executar atividades de entrada, 

processamento, produção, armazenamento e controle que convertem recursos de 
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dados em produtos de informação (OLIVEIRA, 2003, p. 176). Desse modo percebe-

se que as TICs causam impactos na vida cotidiana como forças propulsoras no 

processo de transformação das relações sociais (CASTELLS, 2005). 

 A partir desse quadro e das indagações que ele suscita, é que este estudo tem 

como central a seguinte questão norteadora: Quais os avanços e os ganhos de se ter 

uma teciteca e de que forma esta ferramenta pode interferir melhorando na  

qualificação profissional dos profissionais de moda e vestuário.   

 

6.2.Principais tecitecas pelo país 

 

Um mapeamento das principais tecitecas e tecidotecas do pais, entre elas podemos 

citar: CETIQT, FURB, UDESC, SENAI Francisco Matarazzo, SENAI Jaraguá do Sul, 

SENAC São Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, FEEVALE, entre outras 

(KAULING, 2008). Grande parte dessas tecidotecas foi criada visando ampliar as 

produções técnico-científicas e acadêmicas dessas comunidades e surgiram por 

iniciativa de alunos e pesquisadores de cursos ligados à Moda, Design e Estilismo 

de instituições de ensino profissional e universitário.  

De acordo com Paiva (2011, p. 1442) A tecidoteca é um processo de 

criatividade na formação e entendimento de materiais têxteis, direcionando 

o aprendiz na compreensão dos tipos de tecidos e não tecidos, a 

multiplicação dos desenhos, motivos, e grafismos das coleções de tecidos 

que atualmente incentivam representantes comerciais (através da bandeira 

têxtil) a apresentar às confecções e aos profissionais da área uma 

variedade de amostras, combinando com os hábitos e exigências do público 

alvo.   
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Quadro 4 - Relação das Instituições que divulgam suas tecidotecas em sites e as 

documentaram 

Instituição projeto 
acesso 
on line 

documenta
da 

Associação cultural e Educacional do interior 
Paulista (Falp-Faef) 

Teciteca 
  

1 

Centro Universitário de Brusque UNIFEBE Teciteca   1 

Centro Universitário de João Pessoa UNIPE Teciteca     

Faculdade de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis de Divinópolis 

FACED 
Teciteca 

restrito 
  

Faculdade Santa Marcelina Teciteca     

Faculdade Integradas de Santo André 
FEFISA 

Teciteca 
  

1 

SENAC São Paulo Teciteca     

SENAI Jaraguá do Sul Teciteca   1 

Universidade Anhembi Morumbi Teciteca restrito 2 

Universidade da Amazônia (UNAMA) Teciteca   1 

Universidade da Região de Joinville 
(UNIVILLE) 

Materioteca 
  

1 

Universidade de Pernambuco Modateca   1 

Universidade de São Paulo Tecidoteca   3 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
Teciteca/ 

Modateca/ 
Modateca Virtual   

1 

Universidade Estadual de Londrina 
banco de 

Informação de 
Moda   

3 

Universidade Estadual de Maringá Tecidoteca   1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de 

referência Têxtil 
e Vestuário   

3 

SENAI Francisco Matarazzo Materioteca  1 

Universidade FEEVALE Teciteca   3 

Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Campus Apucarana (UTFPR) 

Modateca 
  

1 

2 - tecitecas documentadas, seja em artigos apresentados, em eventos ou 

publicados em periódicos, jornais ou informativos da própria instituição. 
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3 - conta com três projetos: Teciteca, Modateca, Modateca virtual. 

 

Considerando os resultados apresentados, verifica-se que é uma tendência a ser 

incorporada nas instituições que ofertam os cursos de Moda no Brasil.  

Associação Cultural e Educacional do Interior Paulista (Faip-Faef) Projeto 

Teciteca desenvolvido pelas alunas do curso de Moda e Estilismo da Faip-Faef, é 

composta por uma coletânea de tecidos advindos de fibras naturais, artificiais e 

sintéticas em diversas estampas, padrões e texturas. Terá a manutenção e 

complementação permanente propiciando o estudo e pesquisa, desde a composição 

do tecido até as melhores aplicações que podem ser dadas a cada um deles, 

podendo ser fonte, inclusive de pesquisas científicas em tecnologia Têxtil. Seu 

objetivo é fornecer ao aluno uma área de pesquisa em Tecnologia Têxtil, visando 

seu desenvolvimento profissional, pessoal e acadêmico. Possibilitará ainda o estudo 

dos acadêmicos e da comunidade sobre a história e características dos tecidos, dos 

materiais têxteis (fios, fibras e filamentos), informação e produção de novas 

tecnologias, e ainda conhecimento histórico sobre indumentária e moda, tendo 

características de acervo histórico (TECITECA, 2008).  

Centro Universitário de Brusque Unifebe A criação da teciteca da Unifebe foi 

proposta pelo curso de Design de Moda contém um arquivo organizado e catalogado 

de tecidos “O projeto tem como objetivo organizar um acervo de amostras de tecidos 

e aviamentos, incluindo ainda amostras de lavações em jeans proporcionando aos 

acadêmicos e pesquisadores maior contato com a matéria-prima principal do produto 

de moda” (MORELLI; SOUZA, 2010).  

Centro Universitário de João Pessoa Unipê A teciteca Zuzu Angel da Unipê é 

composta por artigos que dizem respeito a tecidos, aviamentos, acessórios e demais 

assuntos ligados a moda. Também disponibiliza em seu acervo de bandeira têxtil 

algumas informações técnicas das amostras. 

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de 

Divinópolis Faced                                                     

A Faced só apresenta o link para a teciteca, mas não disponibiliza seu acervo bem 

como maiores informações. 

Faculdade Santa Marcelina (FASM) A teciteca da FASM possui a sala têxtil que 
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funciona como sala de aula e também como acervo têxtil: teciteca e acervo de 

aviamentos. Alguns equipamentos necessários para a criação deste laboratório: dez 

armários criados exclusivamente para armazenar o acervo de fibras, fios tecidos e 

aviamentos, três microcomputadores, sendo que um é exclusivo para o serviço de 

catalogação da teciteca. 

Faculdades Integradas de Santo André (Fefisa) Modateca é um espaço de 

pesquisas e estudos que tem por objetivo trabalhar pela conscientização e 

preservação da história da moda, além de oferecer ao mercado e ao interesse do 

pesquisador, informações da área têxtil. O acervo é composto de bandeiras de 

tecidos, chapéus, adornos, acessórios de vestuário e moda, aviamentos, catálogos, 

vídeos de desfiles, fotografias entre outros.  

Senac São Paulo. A teciteca do Senac São Paulo contém mais de duas mil 

bandeiras de tecidos. O acervo é aberto ao público para fins de pesquisa e para 

consultas no local, sendo que as bandeiras e materiais não podem ser retirados 

(KAULING, 2008).  

Senai Jaraguá do Sul. A teciteca do Senai Jaraguá está localizada no espaço da 

biblioteca, cuja catalogação está totalmente informatizada no sistema Pergamun, 

software especializado para bibliotecas, possibilita a catalogação e a gestão do 

acervo, informando a frequência das consultas a cada peça. A sistematização é 

considerada uma característica diferenciada, desta forma o empréstimo torna-se 

prático e fácil. Coordenado pelos colaboradores do Núcleo de Confecção e Moda. 

Senai Rio do Sul. A teciteca do Senai Rio do Sul trata de um projeto de extensão 

que auxilia alunos da área de moda e têxtil conhecer sobre a principal matéria-prima 

utilizada na indústria de confecção, o tecido, de forma prática.  

Universidade Anhembi Morumbi. A teciteca Dener Pamplona de Abreu da 

Universidade Anhembi Morumbi faz parte integrante da Biblioteca de Moda e Design 

do novo Campus Morumbi, possuí um acervo com amostras de tecidos, aviamentos, 

catálogos, bureaux das empresas de maior destaque no ramo e bandeiras têxteis 

expostas com as tendências apresentadas pelo mercado para as próximas estações, 

disponíveis para consulta física e digital, além das produções científicas relacionadas 

à Moda, feitas pela comunidade acadêmica local. Os materiais são cadastrados no 

catálogo online pelo mesmo sistema da biblioteca, tornando-se acessível a toda a 
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comunidade, alunos e demais interessados. O atendimento é feito por profissionais 

especializados na área de moda para facilitar a pesquisa, sendo que a atualização e 

aquisição do acervo são feitas através de doações de empresas têxteis. 

Universidade da Amazônia (Unama) A teciteca está localizada juntamente à 

biblioteca, possuí um arquivo de diversos tecidos, não-tecidos e cartelas de cor, 

acompanhados de suas fichas técnicas. Seu principal objetivo é fornecer material de 

pesquisa para o aluno, dando suporte ao processo criativo. As amostras de tecidos 

podem ser adquiridas em parcerias com fabricantes, que têm interesse na 

especificação e comercialização de seu material.   

Universidade da Região de Joinville (Univille) A teciteca serve de apoio aos alunos 

do curso de Design de Moda, professores e comunidade em geral tem como função 

concentrar amostras de materiais têxteis que estejam especificadas de forma clara e 

objetiva, tem um método específico para a catalogação e organização de suas 

amostras têxteis. Localiza-se dentro da materioteca da Univille (STAHN; PAZMINO, 

2010).  

Universidade de Pernambuco. Faculdade de Ciências e Tecnologia de Caruaru 

(UPE) parceria com APL Pernambucano A Modateca foi desenvolvido pela 

Universidade de Pernambuco em parceria com as indústrias locais, que visa 

disponibilizar um acervo de informações técnico– científicas de moda que beneficiará 

empresas, estudantes, professores e profissionais de moda do Arranjo Produtivo 

Local de Confecções do Agreste de Pernambuco. O acervo reúne vários elementos 

têxteis, tendo como objetivo contribuir para a formação de uma memória têxtil, bem 

como disponibilizar aos alunos e a indústria local elementos de pesquisa que dá 

apoio a atividades de desenvolvimento de coleção de moda das indústrias do Pólo 

de Confecção do Agreste de Pernambuco. Conta também com a Modateca Virtual 

que desenvolve o trabalho de mídia utilizando as mídias sociais como o Orkut e o 

Twitter (MÁGNO; ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2010).  

Universidade de São Paulo. Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USPEACH) 

A Biblioteca da EACH, desde 2008, coleta e organiza materiais para a formação da 

tecidoteca, como amostras de tecidos e outros artefatos relacionados ao universo 

das indústrias e confecções têxteis. A coleção é formada por bandeiras de tecidos 

planos, bandeiras de malharia, catálogos de empresas têxteis e de aviamentos e 
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fibras. A organização das informações e a preservação do acervo ficam a cargo da 

equipe da Biblioteca e o Prof. Maurício de Campos Araújo orienta a equipe na 

análise técnica dos materiais. Esta análise é executada por alunos de têxtil e moda. 

Essa atividade configura-se como uma complementação educacional para esses 

alunos.  

Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro de Artes (UDESC-CEART) A 

Udesc-Ceart conta com três projetos voltados as áreas de Moda, são eles a 

Teciteca, a Modateca e a Modateca digital. A teciteca do Curso Bacharelado em 

Moda, criada em 1996, tem como objetivo geral oferecer informações técnico 

científicas e atualizadas do substrato têxtil à comunidade acadêmica, bem 

profissionais e empresas do ramo da Moda. O acervo conta com bandeiras de 

tecidos realizadas pelos acadêmicos em sala de aula, bem como o estudo, a 

classificação e a catalogação dos mesmos, servindo assim para a construção de um 

acervo do curso e para suporte de futuras pesquisas. A Modateca teve sua origem 

também no Curso de Bacharelado em Moda do Centro de Artes, com o objetivo de 

contribuir para a formação de uma memória cultural têxtil em Santa Catarina, 

disponibilizando à comunidade um espaço para pesquisa de moda e do vestuário. 

Localizada no piso superior do bloco de Artes Cênicas. O acervo é composto por 

peças do vestuário, trajes, coleções de antigas modistas, costureiras, plissadeiras, 

chapeleiras, bordadeiras, resultados de pesquisas, livros, revistas, anais, periódicos, 

catálogos, fotografias, fitas de vídeo e CDs, cadernos de tendências, acessórios de 

moda: chapéus, luvas, jóias, calçados, bolsas, de diferentes épocas e comunidades 

catarinenses. A Modateca Digital se justifica em função de que começa a se tornar 

comum nas escolas e universidades o uso das TICs como recurso para melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. Com esse projeto certamente o ensino irá além 

das fronteiras da sala de aula, pois facilitando cada vez mais o processo de consulta, 

ensino, aprendizado e colaboração entre estudantes, professores e profissionais de 

várias especialidades (BEIRÃO FILHO; BALDESSAR, [2007]). Portanto, a Modateca 

Digital visa o desenvolvimento de novas capacidades como:  Acesso à informação 

com rapidez e facilidade; A organização do pensamento; A prática de confrontação, 

verificação, organização e estruturação das informações, já que as mesmas estão 

disponíveis em inúmeras fontes; Trabalho em simultâneo com outras fontes de 

referência em diferentes pontos do planeta; Desenvolvimento das competências de 
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análise e de reflexão (BEIRÃO FILHO; BALDESSAR, [2007]).  

Universidade Estadual de Londrina. Curso de Design de Moda em parceria com 

Departamento de Ciência da Informação O banco de informação de moda foi 

proposto por docentes do curso de Design de Moda da UEL com a parceria de 

docentes e discentes do departamento de Ciência da Informação, compreende a 

organização de materiais têxteis e aviamentos com intuito de aprimorar a pesquisa, 

viabilizando o acesso aos alunos servindo como suporte para as ações pedagógicas. 

Universidade Estadual de Maringá. Campus Regional de Cianorte (UEM-CRC) A 

tecidoteca da UEM-Campus de Cianorte em parceria com o laboratório de análises 

têxteis do Curso de Engenharia Têxtil UEM-Campus de Goioerê, conta com o acervo 

de bandeiras têxteis (tecido, malha e não tecido) para consulta e pesquisa da 

comunidade, alunos e profissionais na área do vestuário e moda, possibilitando tanto 

no manuseio da matéria-prima, como virtualmente através de um site que será 

desenvolvido pelo projeto, com a função de entender, conservar, conhecer, e 

organizar os têxteis como documentos para pesquisa em moda.   

SENAI Francisco Matarazzo. O acervo é composto de tecidos, aviamentos, além de 

farto coleção de acessórios e banco de dados de .... 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes (UFRJ) O Centro 

de Referência Têxtil/Vestuário foi criado pelo curso de Artes Cênicas da Escola de 

Belas Artes da UFRJ, pioneiro na formação de profissionais para atuarem como 

cenógrafos, figurinistas, diretores de arte e produtores culturais em teatro, cinema e 

televisão. O acervo é composto por trajes, acessórios, coleções videográficas, 

organizado e fotografado e inseridos na base de dados do Sistema de Bibliotecas 

(SIBI). Ressaltando que o acesso será restrito ao banco de imagens (NACIF, 2010).  

Universidade Feevale. A teciteca da Feevale tem uma área de 35,55 m2, possui um 

acervo com mais de 600 bandeiras têxteis (tecido plano, malha, sintéticos, rendas, 

tules), aviamentos, catálogos, cartela de cores, informativos e revistas. A teciteca 

está em um ambiente separado da biblioteca.  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campus de Apucarana (UTFPR) A 

Modateca da UTFPR Campus de Apucarana visa envolver a comunidade externa em 

ações de estudo e pesquisa referentes à História da Moda e ao desenvolvimento de 

novos produtos, além da melhoria do processo ensino aprendizagem, constituindo-
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se em atividade optativa dentro dos cursos de graduação da UTFPR, podendo, 

quando da sua conclusão, ser pontuado como Atividade Complementar para o 

estudante.  

Kauling (2008) acrescenta outras faculdades no Brasil que possuem teciteca: Centro 

Universitário Metodista IPA, Cimo - Centro Integrado de Moda (BH), Faculdade 

Católica do Ceará, FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado), IESB – 

Instituto de Educação Superior de Brasília, UNERJ, UNIVAP, Universidade Regional 

de Blumenau (Furb).   

 

 6.3.A natureza e a especificidade da formação 

  
  

O presente capítulo aborda o trabalho do professor e sua particularidade como 

atividade humana, apresentando a forma de concepção das tecitecas em 

destacadas instituições de Ensino Superior, com formação voltados para a área 

de Moda, entre elas: FEEVALE, Faculdade Santa Marcelina, FURB, SENAC São 

Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, FMU, Faculdade Católica do Ceará, 

Centro Universitário Metodista, UNERJ, UDESC, SENAI/CETIQT e as diversas 

perspectivas de se conceber e analisar a formação e o trabalho docente. 

Buscou-se definir como base o procedimento utilizado pela teciteca da UDESC, 

uma das mais antigas de Santa Catarina e que teve sua orientação metodologia 

de formação da teciteca a partir da teciteca do SENAI/CETIQT que é uma 

referência nacional, por seu acervo, projetos relacionados, quantidade e 

qualidade dos volumes e informação encontrada, seguindo a seguinte 

metodologia de catalogação: 

 

Quadro 05 – Metodo de catalogação de tecidos 

ordem descrição 

1 Indicação da ordem de chegada na teciteca REG 

(Número de registro Geral) 

2 Indicação da classificação do processo de 
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formação do tecido em; 

1. Tecidos planos: TP 

2. Tecidos de Malha: MT (malha por trama), 

UM (malha por urdume) 

3. Tecido de laçada (renda): TR 

4. Tecido não tecido: TNT 

5. Tecido especial: TE 

6. Tecido de Criação/ Transformação Têxtil: 

CTT (tecidos exclusivos) 

3 Indicação de composição do tecido, com seu 

percentual, de acordo com a classificação das 

fibras naturais, artificiais e sintéticas, quando 

recebem: 

1. Simbologia das fibras + letra “P” (puro) 

fibras 100% 

2. Simbologia da Fibra + letra “M” (misto) 

para misturas de fibras 

4 Indicação do nome do artigo (Nome comercial ou 

fantasia do tecido) 

5 Indicação do tipo de ligamento (tipo de armação 

empregada) 

6 Indicação da gramatura (g/metro quadrado e 

linear) 

7 Indicação da empresa/designer (indústria 

fabricante ou designer criador) 

8 Indicação do doador (empresa ou pessoa física) 

9 Indicação da data (data de entrada na Teciteca) 

Vide: Morelli; SOUZA, 2010 
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3. Ficha de catalogação de tecidos:  

 

                                                        TECIDO PLANO  

NOME Xadrez Listrado Maquinetado 

COMPOSIÇÃO 100 % Algodão 

LARGURA 1,60 m 

PESO 239 g/m2  

CONSTRUÇÃO Sarja 2 x 1 

TÍTULO Ne 40/2 

LOCALIZAÇÃO  

 

 

4. Ficha de catalogação de malha:  

 

 

                                                        MALHA 

NOME Suedine 

COMPOSIÇÃO 100 % Algodão 

Densidade 250 g/m2  

Máquina Circular  

Curso Quadrante Malha 

Coluna  

LOCALIZAÇÃO  

      FONTE: SENAI/CETIQT 
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5. Ficha de catalogação de trajes:  

 

 

CLASSE Objeto pessoal  

 

SUBCLASSE Objeto de indumentária  

 

TITULO camisola 

NÚMERO DE INVENTÁRIO  

 

 

LOCALIZAÇÃO Armário 10  

 

FOTO  

DOADOR  

USADO POR  

DATAÇÃO 1959 

DIMENSÕES  

AUTOR  

ASSINATURA  

DESCRIÇÃO DA PEÇA Camisola de manga curta, com gola e  

abotoamento na frente.  

DESCRIÇÃO DE PEÇAS  

COMPLEMENTARES  

 

DESENHO TÉCNICO  

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA   

OUTRAS REFERÊNCIAS   

TÉCNICA/ MATERIAL Mista/algodão 

COR branco 

OUTROS  
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FOTO DO DETALHE  

 

 

DESCRIÇÃO: Pala do peito e gola com aplicação de  

renda e bordado inglês 

 

FONTE: Museu D. João VI, Thesaurus - 

 

 

 

A classificação e simbologia das fibras têxteis é padronizada pela NBR 12744:1992, 

corrigida em 1993. Segundo QUIMANIL (2010), as fibras têxteis dividem-se e são 

simbolizadas conforme o quadro a seguir: 

Quadro 06 – Classificação e simbologia das fibras têxteis 

FIBRAS SIGLA 

Fibras 
Naturais 

Celulósica
s 

Semente
s 

Algodão CO 

Capoque CP 

Liberiana
s 

Canhamo CH 

Juta CJ 

Kenai CK 

Linho CL 

Malva CM 

Rami CR 

Folhas 

Caroá CN 

Formio CF 

Sisal CS 

Frutos coco CC 

Animais 

Secreção Seda S 

Pêlos 
Alpaca WP 

Angora WA 
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Cabra WC 

Camelo WK 

Caximi WS 

Cashemire WS 

Coelho WR 

Lã WO 

Lhama WL 

Mohair WM 

Vicunha WV 

Minerais Rocha Asbesto A 

Fibras Artificiais 

Acetato CA 

Acetato Saponificado CA+ 

Alginato AL 

Borracha LA 

Carbono CAR 

Caseina CPT 

Cupro CUP 

Escória SLF 

Liocel CLI 

Metálica MTF 

Metalizadas MT 

Modal CMD 

Rocha STF 

Triacetato CTA 

Vidro GF 

Viscose CV 

Fibras Sintéticas 

Acrilica PAC 

aramidas AR 

Cloreto de Polivinila PVC 

Cloreto de Polivinila + PVC+ 

Cloreto de Polinivideno PVD 

Elastano EL 

Elastodieno ED 

Modacrílica MAC 
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Multipolímeros PVH 

Poliamida PAC 

Policarbamida PUA 

Policlorotrifluoretileno PCF 

Poliester PES 

Poliestireno PST 

Polietileno PES 

Polipropileno PP 

Politetrafluoretileno PFT 

Poliuretano PUR 

Vinal PVA+ 

Vinilal PVA+ 

 

 

As bandeiras têxteis se constituem de amostras de tecidos com tamanhos 

padronizados e em suportes para exposição em araras, com etiquetas de 

identificação com os dados do quadro 1 e catalogados em meio eletrônico para 

rápida identificação. 

Além disso existem mobiliários para armazenar projetos, relatórios, materiais de 

expediente, balança de precisão, tesouras, lupas conta fios e ainda materiais 

específicos de uma teciteca. 

Costa e Kauling (2008) destacam que o cadastro eletrônico feito por programas 

específicos de biblioteca, facilita a pesquisa e o acesso a estes materiais por 

acadêmicos de outros cursos e que a utilização do espaço e do sistema da 

biblioteca, permite aplicar aos materiais da teciteca o mesmo controle utilizados em 

livros e periódicos, isto permite o empréstimo, para apresentação, exposição e 

pesquisa, além de poder cobrar multas por devolução atrasada.  

Organização da teciteca e sequência de seleção, classificação e catalogação dos 

substratos: 
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Quadro 7 – etapas de seleção 

 

Etapa Responsável 

Análise e seleção Profissional da área de tecnologia têxtil 

Descarte Profissional da área de tecnologia têxtil 

Identificação Profissional da área de tecnologia têxtil 

Catalogação Bibliotecário 

Organização Física Bibliotecário 

  

 

 6.4.Trabalho docente e qualificação profissional 

   
  

O presente capítulo aborda o trabalho docente a partir de uma dupla perspectiva: a 

de que a docência é uma atividade humana e que, como tal, é portadora de 

qualidades e características que são objeto de apreciação tanto do seu valor, como 

de sua qualificação profissional e é dentro dele que vamos discutir aqui.  

Para começar a organizar um acervo de substratos têxteis é necessário a presença 

de um profissional desta área para identificar, analisar e classificar os substratos e 

com o auxílio de um bibliotecário e um software dirigido começar a catalogação dos 

substratos. 

A adequação deste profissional depende em muito de alguns fatores que nos levam 

a entender a verdadeira necessidade: O trabalho será somente de classificação e 

analise ou terá um trabalho docente? O que nos permite analisar a qualificação, ou 

não do trabalho docente? Existe uma relação direta entre o trabalho docente e o 

aproveitamento educacional dos alunos? Enfim, diante destes questionamentos 

podemos levantar uma formação desejada para o profissional que vai trabalhar com 

a teciteca. 

A ideia de qualificação, no campo da educação é comumente relacionada a títulos, 

diplomas e certificados (DEMAILLY, 1987). Este é, contudo, apenas uma das 
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conotações em que ela é utilizada, na prática, a qualificação parece assumir 

diferentes formas. Na prática, a qualificação docente deve assumir o modelo de 

competências múltiplas e se fundamentar na formação contínua (cf. 

MEC/SEEF/1999 e MEC/CNE/2002). As mudanças atuais no conceito do que é 

ensinar diz respeito à capacidade de ir além dos conteúdos e das informações 

didáticas, de modo que estes possibilitem a aprendizagem como uma competência 

central que possa ser desenvolvida tanto pelo educador quanto pelo educando, 

através de suas próprias realidades vividas. Diferente da formação inicial a 

qualificação do professor passa, depois de sua inserção a ser um trabalho duplo, do 

docente e da instituição, através de cursos, programas, visitas técnicas, 

participação em feiras e eventos direcionados para a área, abrindo uma perspectiva 

emergente de formação continuada e aprimoramento profissional conforme texto de  

Collares, Moysés, Geraldi (1999).    

   

A geração de professores e professoras que iniciou suas atividade nas escolas 

públicas a partir dos anos 70 talvez tenha sido a que mais foi chamada a ‘qualificar-

se’. Como professores, todos nós, em algum momento, fomos chamados à 

‘qualificação’, ora porque uma nova lei havia sido promulgada, ora porque um novo 

governo assumia para manter a mesmice da escola e suas mazelas [...]. Tendo 

participado de inúmeros cursos, projetos ou programas de qualificação – primeiro 

porque à qualificação fomos submetidos, depois porque fomos convocados a 

qualificar [...]. (COLLARES, MOYSÉS, GERALDI, 1999, p.203,  

 

Aspectos que a formação profissional não pode descuidar é a articulação entre a 

formação inicial e a continuada, além de formar por competências e avaliar estas 

competências, que é um caminho trilhado pela política educacional brasileira no 

final do século XX e que por definição temos que: a competência profissional de um 

professor, esta articulado ao exercício concreto de sua profissão, não é a 

explicação, mas o que precisa ser explicado.  

.  

 6.4.1.As contribuições de Maurice Tardif  

  

Maurice Tardif é um autor que tem importante penetração no campo educacional 

brasileiro. Canadense, suas obras vêm sendo traduzidas e publicadas em língua 

portuguesa, tendo também participado de vários eventos acadêmicos em nosso 
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país. O objeto central de suas pesquisas e reflexões é o trabalho e a formação dos 

professores, temática na qual apresenta uma obra que aborda pontos pouco 

discutidos na área da educação (os saberes docentes em sua relação com o 

trabalho, a socialização profissional, etc.) como também polêmicos (o lugar da 

teoria nos cursos de formação de professores, o papel das Faculdades na 

Educação, etc.). Dois aspectos em especial nas elaborações do autor serão aqui 

destacados: 1) a diferenciação entre o trabalho industrial e o trabalho no ensino e 2) 

a natureza da relação entre o professor e o exercício profissional. Tais aspectos 

possibilitam aprofundar várias questões, refletindo sobre o que distingue o trabalho 

industrial e o escolar no tocante aos seus objetivos e resultados. 

Ao compararmos a estrutura do quadro precedente, M. Tardif possibilita um exame 

em conjunto de algumas das características do ensino que, ao serem contrastadas 

com o que é realizado habitualmente em uma indústria, ganham maior evidência. 

Assim, se os objetivos do trabalho podem ser mais precisos em uma indústria, na 

educação escolar os objetivos são ambíguos, de contornos não muito evidentes e 

de consecução em longo prazo. O tempo escolar é um momento diferente do da 

indústria, com um acompanhamento e discussão dos resultados. Como saber se os 

alunos vão reter o que lhes é ensinado? O que é uma aprendizagem significativa? 

Como avaliar o espírito crítico?” (TARDIF, 2002, p.133-4).  Não sem motivos, Tardif 

concluirá que “cinqüenta anos após a modernização dos sistemas de ensino, ainda 

se discute, em todo o mundo ocidental, se o nível de formação dos alunos subiu ou 

desceu” (idem, p. 134).  

 

  Quadro 8 – Regime de trabalho Jornadas semanais Regência de sala Horas-
atividade  

 

20 horas 14 horas 6 horas 

30 horas 21 horas 9 horas 

40 horas 28 horas 12 horas 

 Fonte: Lei nº 13.909/2001  

 

  

6.5.A Escola, os professores e o contexto 
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As escolas escolhidas são representativas por estarem em todas as regiões do país 

e com realidades distintas e trabalhos regionalizados. Algumas como o SENAI-

CETIQT tem um trabalho nacionalmente reconhecido e uma abrangência maior. Os 

professores que integram a pesquisa, os seus percursos profissionais e em particular 

em relação à formação inicial, tem também, grandes diversidades, são bacharéis, 

engenheiros e tecnólogos formados por diferentes Faculdades. Por sua vez, nos 

momentos subsequentes, o interesse é delinear alguns dos condicionantes do 

trabalho desses professores, especialmente em relação à carreira, salário, 

organização do trabalho e políticas educacionais.  

A Carreira é desenvolvida a partir da formação inicial com cursos de 

aperfeiçoamento nas áreas específicas e pedagógicas e com atuação no mercado 

por mais de 6 anos, os salários variam muito em função de cargo, tempo de atuação 

e região do pais. 

Os professores, de maneira geral, são Engenheiros e Tecnólogos, alguns Bacharéis 

e vieram da indústria por se atrair pelo meio acadêmico, poucos são incentivados à 

pesquisa e reclamam da diferença de visão do que a instituição enxerga como 

demanda e o que eles enxergam tem em média 12 anos de experiência profissional 

e estão no meio acadêmico em média a seis anos. Falam da falta de sintonia 

também com o meio industrial, poucas instituições tem parcerias realmente efetivas, 

processo mais visualizado na região sul. 

Compreende-se a formação continuada do aluno de moda, como o processo de 

formar um profissional para o mercado, com conhecimento, atitudes e práticas do 

saber profissional. A teciteca é o espaço de pesquisa e reflexão dos substratos 

Têxteis, possibilitando aos alunos o contato com a tecnologia e a interação com os 

produtos têxteis formatando o conhecimento de uma forma mais lúdica. A Teciteca é 

um ambiente onde os saberes e práticas vão sendo descobertos, explicados, 

situados, significados, ressignificados, contextualizados e recontextualizados, a partir 

do acervo básico e com a possibilidade de constituir-se um espaço de produção de 

novos conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a 

prática, na construção de novas tendências. 
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A formação do profissional do setor de Moda precisa ser redimensionada, para levar 

o aluno a se inteirar do mercado e conhecer mais o que nele se faz e fala, ou a 

escola corre o risco de entrar em um processo de esvaziamento de sua função 

social, que é a transmissão do conhecimento e a preparação para o mercado de 

trabalho. O profissional da área de moda deve sair da sua formação inicial “pronto” 

para exercer sua função, ainda que com conhecimentos básicos e alguma prática, 

precisa cada vez mais do conhecimento específico na sua área. 

Do ponto de vista pedagógico, VEIGA (2008) preconiza a necessidade da formação 

do educador, e salienta que é preciso compreender o papel da docência, propiciando 

uma profundidade cientifico - pedagógica que capacite o educador a enfrentar 

questões fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que 

deve ser baseada na reflexão e crítica, que se torna o centro de uma formação 

continuada que resultara em uma aprendizagem mais significativa, sendo a Teciteca 

um campo fértil para o desenvolvimento destes conhecimentos e formação. 

Outra característica básica da docência está ligada à inovação quando rompe com a 

forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reconfigura saberes 

procurando superar as dicotomias entre conhecimento cientifico e senso comum, 

ciência e cultura, educação e trabalho, teoria e prática e etc. ( VEIGA, 2008, p 14) 

Para NÓVOA (1997) a formação de professores não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas) mas, sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma 

identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao 

saber da experiência” (NÓVOA 1997 p. 25) 

PIMENTA (2005) afirma que o saber docente não é formado apenas da prática, 

sendo também nutrido pelas teorias da educação, pois dota os sujeitos de variados 

pontos de vista para uma ação contextualizada, e recontextualizada oferecendo 

perspectivas de análise para que os professores compreendam os diversos 

contextos vivenciados por eles no exercício da profissão. 

PERRENOUD (2002) salienta que para formar um profissional reflexivo é preciso 

acima de tudo formar um profissional capaz de dominar sua própria evolução, 

construindo competências e saberes mais ou menos profundos a partir de suas 
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aquisições e de suas experiências. Nesta perspectiva de proporcionar o 

desenvolvimento de competências reflexivas, de ressignificação dos discursos e dos 

sabres, a autoformação continuada apresenta-se como sendo uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento da retextualização dos saberes adquiridos 

durante a formação inicial, mas também representa-se como um espaço de 

construção e reconstrução de novos conhecimentos e práticas pedagógicas, 

implicando em alterações na organização, nos conteúdos, nas estratégias, recursos, 

refletindo-se positivamente nas relações sociais estabelecidas entre equipes 

pedagógicas, docentes e alunos. 

Os saberes profissionais são, pois, saberes da ação. Essa hipótese reforça a ideia 

de que os saberes profissionais são trabalhados e reconfigurados no contexto do 

próprio trabalho. Ou seja, é sobre as situações dilemáticas ou de conflitos que se 

remodelam os saberes com vistas ás respostas impostas no cotidiano.( D´ÁVILA, 

SONNEVILLE , 2008, p 23) 

6.6.Valorização das atividades 

 

 O Formatação de um projeto de teciteca passa pela iniciativa de inclusão de vários 

atores na cadeia de valores, dos profissionais que irão participar, da instituição que 

tem que respaldar o projeto e da comunidade, indústria que contribui para a 

formação dos acervos e alunos e pesquisadores que fazem uso do seu conteúdo. 

As atividades são iniciados no início do projeto, porém algumas necessitam de 

continuidade e passam por: 

1. Atualizar cadastro de industrias têxteis e de confecção, devidamente separadas 

por segmentos e com a relação de produtos; 

2. Elaboração de carta solicitando doação de material pertinente ao processo têxtil; 

3. Preparação do local para organização dos materiais e espaço para 

desenvolvimento das atividades; 

4. Preparação das bandeiras de amostra e as referências técnicas; 
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5. Catalogação dos materiais e preparação do banco de dados; 

6. Divulgação do espaço junto às empresas, comunidade acadêmicas e 

profissionais da área. 

A teciteca é um meio de pesquisar e refletir sobre as múltiplas linguagens que 

constituem o universo da formação continuada de curta e longa duração e dos 

cursos de extensão dos alunos de Têxtil, Moda e Vestuário, possibilitando 

conhecimentos teóricos e práticos dos principais substratos Têxteis utilizados pelos 

profissionais destas áreas, analisando os aspectos e comportamentos que permeiam 

a construção da identidade do profissional. 

As tecnologias de mídia permitem visualizar os substratos Têxteis, mas a 

importância do contato em um ambiente direcionado para a aprendizagem, a 

Teciteca, torna mais fácil e rápido a assimilação do conhecimento destes substratos 

e do seu comportamento, além de possibilitar sentidos como o tato e a sensibilidade. 

Trabalhado de forma correta pode-se levar o aluno, de forma lúdica, a entender o 

comportamento e verificar as diversas possibilidades de utilização e manipulação de 

muitos substratos, além do contato com máquinas e equipamentos que permitam 

uma análise mais profunda do substrato têxtil. 

Temos que encarar a necessidade da Universidade buscar uma das suas razões de 

existir e voltar-se para a pesquisa, caminhando à frente do mercado e buscando 

inovações, que devem ser buscadas em ambiente especializado, no caso a 

Teciteca. 

6.7.Apresentação dos dados das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de levantar os seguintes dados: 

 Como o acervo é constituído, utilizado, divulgado e atualizado; 

 Como se integram as atividades de ensino, pesquisa e extenção e sua 

contribuição na constituição de um acervo básico; 

 Como se dá a capacitação profissional para a catalogação, manutenção e 

preservação do acervo; 
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 Verificar como a teciteca subsidia os profissionais de moda e a comunidade 

para atuar na cadeia produtiva têxtil e suas interfaces; 

 Como se efetua a troca de conhecimento e a interdisciplinaridade e sua 

adequação na estrutura curricular do curso. 

Fator determinante na análise dos dados, 60% das instituições procuradas 

respondeu as indagações de alguma forma e em algum momento da pesquisa, 

mostrando que : A necessidade de ter um espaço destinado a montagem de um 

acervo dedicado ao setor Têxtil/ Vestuário/ Moda é fundamental. As Instituições 

estão interessadas em participar de ações com outras instituições. 

Das respostas apresentadas, verificou-se que os principais problemas na montagem 

de um acervo estão em: ter um local e espaço adequado para o acervo, 42%; fatores 

culturais e sociais, 39%; fatores econômicos e organizacionais, 65%; fatores 

políticos e institucionais, 59%. 

Verificou-se que em polos específicos, os avanços e as estratégias, são mais ágeis 

e funcionam como forma de diferencial, sendo mais aceitos e implementados, 

enriquecendo os curriculum dos cursos e definindo as tecnologias. 

A estreita relação entre os diversos elos da cadeia, reforça a possibilidade de 

fragmentação do processo produtivo, tendo que se preparar profissionais com 

conhecimento amplo. 

A influência das empresas e a parceria com associações e instituições, são outro 

ponto apontado como forte fator de desenvolvimento e melhoria das práticas de 

ensino, 58%. 

A carência de confiança nas instituições e nas empresas, ainda torna esta parceria 

insipidas e pontuais, gerando poucos trabalhos de pesquisa em conjunto. Entre as 

instituições e Institutos de ensino e pesquisa, 32% dos entrevistados viram algum 

tipo de parceria neste sentido. 

Uma tendência apontada pela pesquisa, vê que 68% das respostas aponta para as 

parcerias com outras instituições similares, nacionais e internacionais e o 

atendimento às empresas. 
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Observa-se que 57% das instituições não tem profissionais específicos para o 

desenvolvimento dos projetos de teciteca; 78% não tem nenhum procedimento 

padrão formal para a estruturação do acervo e 64% não utilizam normas de 

padronização. Tais procedimentos de qualificação, profissionalismo e normalização, 

são fundamentais para instituições que pretendem ter o acervo como serviço para os 

profissionais e para a comunidade. 

Das pessoas pesquisadas, somente 35% recebem incentivos, tais como: reembolso 

de despesas com formação; dispensa de horas para se dedicar aos treinamentos e 

aperfeiçoamento profissional, para sua capacitação. 

Dos alunos pesquisados, a grande maioria, 89% vê como primordial a existência de 

um acervo específico (teciteca, tecidoteca, modateca ou materioteca), para o 

desenvolvimento do seu conhecimento profissional e enxerga nesta ferramenta uma 

fonte de pesquisa. A mesma maioria 85% usa esta ferramenta de ensino para 

conhecer os substratos têxteis e acha necessários investimentos e uma melhor 

atualização dos acervos e a possibilidade de consultas virtuais. 

As instituições apontam que: somente 37% das empresas consultadas dão retorno e 

contribuem de algum forma para os acervos das tecitecas. 

É interessante notar que este e outros estudos apontam na direção de tendências, 

uma delas, a criação de tecitecas como ferramentas de ensino para os cursos de 

têxtil e moda. Parece uma unanimidade e tem influenciado os clientes, alunos e 

empresas a definir institutos para cursar e ou apoiar. 
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7.Discussão 

 

A indústria têxtil usa vários tipos de fibras oriundos da natureza e outros 

produzidos pelo homem de forma artificial e sintéticas e que podem variar conforme 

meio de obtenção, tratamento e modo de manufatura, conseguindo características 

diferentes de encolhimento, resistência à tensão, à fricção, comportamento ao uso e 

alongamento, entre outras características. São esses fatores que diferenciam um 

tecido de outro, tecidos planos, de malha por trama, por urdume, os não tecidos, 

além das misturas de fibras e construção dos tecidos, resultando em inúmeros tipos 

de têxteis que são produzidos em quantidade e variedade para atender as coleções 

da indústria. “Já não há uma moda, há modas”. Hoje as pessoas são convidadas a 

experimentar, testar, misturar e buscar um resultado para o que se chama de look. 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 144). 

É muito importante que um profissional da área de desenvolvimento de produto de 

moda conheça os materiais têxteis e as características dos tecidos que vai usar 

como matéria prima para poder desenvolver suas coleções, construindo suas peças 

alinhando características de elasticidade, caimento, maleabilidade, rendimento 

esperado e outras especificidades dos diferentes tipos de tecidos conforme explicam 

Westphal e Gomes (2010). Desta forma, torna-se importante que uma instituição de 

ensino que ofereça cursos da área de moda disponibilize um espaço para que os 

profissionais têxteis consigam conhecer e identificar os tipos e características 

técnicas dos tecidos e tenham acesso a diferentes tipos de catálogos comerciais, 

mostruário de artigos, cartelas de cores e etc. relacionados à área da moda para que 

a formação acadêmica seja completa para que o aluno possa se inserir capacitado 

no mundo do trabalho. Este ambiente é chamado de tecidoteca ou teciteca.   Para 

Treptow (2005, p. 115) “os tecidos são a matéria-prima do designer de moda, é 

importante que o designer conheça as características dos tecidos, suas 

classificações e suas propriedades de caimento e adequação”. 

Por meio de uma teciteca, é possível disponibilizar um acervo de tecidos organizado 

em bandeiras têxteis para consulta e pesquisa por profissionais envolvidos com os 

setores da cadeia produtiva Têxtil e Moda para elaborar trabalhos dentro dos 

próprios cursos e também no desenvolvimento de coleções. 
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A teciteca é um ambiente onde podem ser encontrados também materiais 

publicados como: livros, artigos, anais de eventos, periódicos científicos, entre 

outros. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia 

para a formação de uma teciteca, sinalizando a importância de um acervo de 

tecidos como fonte de informação, em uma instituição que oferece cursos na área 

de moda. Além disso, este trabalho busca ressaltar a importância da cooperação 

entre bibliotecários com professores e pesquisadores da área de tecnologia têxtil 

para auxiliar na identificação dos tecidos visando facilitar a recuperação dos tecidos 

na pesquisa.    

Ao disponibilizar um espaço organizado com amostras de tecidos diferentes 

representa a oportunidade de “criação de símbolos, linguagens e significados no 

qual a área de moda se enriquecerá com o universo de formas, estilos, materiais e 

cores diversificadas propiciando, incentivando o processo criativo”, conforme 

explicado por Fernandes (2004). 

Se entendermos a vestimenta “como veículo de difusão da diversidade de 

identidades e estilos de vida”. E que a teciteca é o ambiente apropriado para a sua 

preservação e local de pesquisa para profissionais de Têxtil e Moda, na busca de 

conhecimento. Se entendermos o vestuário como uma resignificação de seu sentido 

original, de proteção do corpo contra o ambiente; a roupa passou de necessidade de 

sobrevivência a suporte de comunicação e que esta resignificação se deu através 

das transformações culturais do próprio homem, que passa a agregar valores e 

sentidos conforme suas necessidades, levando o indivíduo a ser consumidor, de 

modo que as marcas (ou grifes), vendam roupas como estilos de vida, e até mesmo, 

como estratificação social (GUIMARÃES, 2008: p.4). 

É muito difícil entender como o Brasil, um país com forte potencial criativo, falado e 

propagado por mídias do mundo inteiro ainda recorra a ultrapassados meios de 

criação e produção. 

A realidade é que o processo criativo de várias empresas se baseiam em pesquisas 

feitas nas ruas dos grandes centros europeus, Paris, Londres, Milão e é constituída 

basicamente de ver o que existe de novo nas ruas, fazer algumas adaptações e se 

tem uma peça nova. 
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O Brasil possui a capacidade de ganhar competitividade, inclusive no mercado 

internacional e oferecer perspectivas de aumentar a ocupação, a oferta de empregos 

e consequentemente a renda, bem como, exportar e competir no mercado interno 

com os importados. Uma empresa, ao combinar insumos adequados com recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos ganha o mercado com produtos competitivos 

(BRUNO; MALDONADO, 2005). 

Valorizar o conhecimento, investir em infraestrutura, conhecimento e tecnologia 

dando condições para que os profissionais que procuram no ensino acadêmico, 

ferramentas para desenvolver seu potencial criativo. Disponibilizar o acesso a banco 

de dados e fazer o intercâmbio de conhecimento entre os alunos, os profissionais da 

cadeia produtiva têxtil, vestuário e moda e as comunidades, permitindo estudar 

soluções para grandes necessidades de produtos e matérias primas. Buscar nas 

raízes da cultura brasileira tendências e matéria-prima para um desenvolvimento 

criativo nacional. Incentivar as micros e pequenas empresas a contratação de 

criadores de moda, para desenvolver produtos e acompanhar a produção e o 

controle de qualidade de produtos. Alguns estilistas já estão caminhando na busca 

de difundir um produto nacional e colhendo frutos dessas iniciativas que possuem 

identidade brasileira e reconhecimento nacional e internacional, simplesmente por 

utilizar o solo brasileiro como base criativa, como é o caso de Ronaldo Fraga e Jum 

Nakao. (ECONOMIA, 2011). 
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8.Considerações finais  

 

Esta pesquisa se propôs a analisar e compreender como a formação de um acervo 

básico de uma teciteca, pode se transformar em uma ferramenta de aprendizagem, 

analise e pesquisa para alunos das áreas Têxtil, Moda e Vestuário para conhecer 

os substratos Têxteis. Seu desenvolvimento se pautou em determinado 

procedimento teórico e metodológico, partindo do campo da educação, mas com 

recurso das áreas específicas. 

A implantação de uma teciteca agrega valor aos cursos de moda, ampliando e 

fortalecendo as experiências sensitivas dos alunos. Através deste espaço é possível 

atingir um grande número de usuários, sejam eles: alunos da própria universidade, 

bolsistas, voluntários, grupos de outras instituições de ensino, profissionais de têxtil 

e moda, gerando integração de conhecimentos da área têxtil com outras áreas, 

incentivando a interdisciplinaridade.  

A Teciteca assumirá papel fundamental na expansão e disseminação acerca dos 

conhecimentos dos têxteis servindo de suporte pedagógico aos alunos e professores 

ao mesmo tempo em que funciona como complemento ao ensino teórico/prático 

através de um espaço interativo e dinâmico que deve ser constantemente 

atualizado.  O projeto pretende abarcar de forma completa as funções básicas da 

Universidade – ensino, pesquisa e extensão e visa auxiliar na compreensão e 

conhecimento dos conteúdos dados em sala nas disciplinas de Tecnologia Têxtil, 

Materiais Têxteis, Acabamentos Têxteis e Design Têxtil. O acervo de tecidos, 

substratos têxteis e catálogos servirão de apoio aos alunos a fim de aflorar sua 

percepção tátil visual e ampliar seu repertório.   

Para responder esse questionamento uma série de mediações foram necessárias, 

demandando o acesso à literatura e à pesquisas empíricas, acesso a documentos, 

dados estatísticos, realização de entrevistas e utilização de métodos de auto-

confrontação. Uma proposição implícita em todo esse processo era a de que as 

instituições que tem teciteca tem seu ensino facilitado por esta preciosa ferramenta 

que proporciona ao educando o contato com alguns substratos longe do seu dia a 

dia. Considerando os autores que fundamentam esta pesquisa e a bibliografia 
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utilizada, vemos que o presente estudo pode refletir exatamente esta proposição, 

refletindo sobre as necessidades de as universidades terem em seus espaços 

físicos e curriculum, a teciteca como fonte de pesquisa e consulta para o meio 

acadêmico.  

A pesquisa evidenciou que a utilização do acervo da teciteca ofereceu informações 

técnico-cientificas relativas ao comportamento dos materiais Têxteis. 

 A partir da base teórica que fundamenta esta pesquisa, dos documentos e 

ordenamentos legais consultados e dos resultados da investigação empírica 

realizada, é possível sustentar a necessidade da teciteca na organização do trabalho 

e da participação de docente formados nas áreas específicas e da escola na 

elaboração de um projeto que fortaleça o tripé da formação profissional, ensino, 

pesquisa e extensão.  

Além de tornar estes dados disponíveis por meios eletrônicos, capazes de integrar 

uma grande rede de bases de dados nacional e internacional, globalizando as 

informações. 

Assim, a ideia de implantação de teciteca em instituições que ofertam os cursos de 

moda tem sido justificadas pelo seu atendimento à comunidade interna e externa. 

Este ambiente torna-se mais uma fonte de pesquisa da universidade que tem sua 

base fixada na tríade do ensino, pesquisa e extensão (STAHN; PAZMINO, 2010). 

Portanto entende-se que o “compartilhar não implica ceder a posse do 

conhecimento, e sim usufruir dele juntamente com os pares” (ALCARÁ et al., 2009, 

p. 172). 

Verificamos, nas várias instituições estudadas os mais diversos meios de 

relacionamento com a comunidade interna, externa das áreas de vestuário, moda, 

design, ciência da informação e as bibliotecas. 

Observando os Projetos Pedagógicos dos cursos de Design de Moda das IES 

percebe-se a articulação com o Projeto Didático Institucional e com o Projeto 

Pedagógico Institucional, para atender às políticas voltadas para a graduação, 

buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação e a ampliação de 

oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e de sua 

contribuição ao desenvolvimento científico, tecnológico e social nas regiões de sua 
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abrangência. Para atender de modo satisfatório a realidade social, profissional, local 

e regional, as IES trabalham com currículos flexíveis, possibilitando aproveitamento 

de estudos e de competências, bem como a inserção do aluno na vida profissional, 

enquanto dá continuidade à sua formação acadêmica. Algumas práticas acadêmicas 

são recorrentes como:  

 - A priorização da integração do ensino, da pesquisa e da extensão; 

  da priorização da formação de profissionais cidadãos socialmente 

responsáveis e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento; 

 - Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, 

regional e nacional; − Aprimorar a qualidade do estudante universitário, no 

que se refere à formação da atitude científica, que se reflita no preparo 

profissional capacitado a enfrentar os desafios que se impõem à sociedade 

contemporânea;  

 − Implementar ações que contribuam para o desenvolvimento social e para o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica.  

Além das atividades práticas desenvolvidas no campus os alunos desenvolvem 

atividades em parceria com a comunidade e com a sociedade, prezando pela ética e 

pela cidadania. Dentre as iniciativas de maior sucesso com várias atividades em 

andamento e abrangendo o universo de formação, especialização e extensão, com 

resultados passíveis de reconhecimento, temos: 

Um dos Estudos de casos de grande sucesso entre as universidades pesquisadas 

foi: um programa que prevê atividades educativas articuladas com a escola, 

buscando a familiarização e a capacitação dos envolvidos com as linguagens de 

moda e a economia criativa, explanando sobre as diferentes possibilidades de criar e 

desenvolver produtos comercializáveis. 

Para contribuir com o fortalecimento da educação voltada para a inclusão produtiva, 

este programa desenvolveu atividades que auxiliaram os servidores, alunos e seus 

familiares a atuarem diretamente com moda e o mundo do trabalho. O ambiente 
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escolar foi utilizado para reunir os professores, os jovens e seus familiares, tendo 

como principal objetivo desenvolver produtos têxteis e de confecção, oportunizando 

aos participantes a aproximação entre a academia e as realidades que envolvem o 

exercício profissional no mundo do trabalho. Com base na temática: ‘Introdução ao 

Universo da Moda: confecção de têxteis e do vestuário’ foram desenvolvidas as 

seguintes ações no programa: (1) Curso: Moda e Educação Básica: Pontos de 

Alinhavos (2) Curso: Moda Sustentável; (3) Curso: Transformação Têxtil; (4) 

Exposição: Moda e Economia Criativa. 

Outro programa dentro da mesma instituição o MODARTE é direcionado à 

comunidade em geral, oferecendo cursos e oficinas ligados à área de criação em 

moda, arte e artesanato. Pretende atender aos artesãos de Florianópolis, estudantes 

e outros profissionais interessados em moda, na necessidade de obterem 

conhecimentos teóricos e práticos ligados a moda e criatividade, a fim de promover a 

criação de produtos de moda e artesanato com melhor designer e maior criatividade. 

Possui três ações a ele vinculadas: Projeto Criação do Acervo da Ilustrateca, Cursos 

de Aperfeiçoamento: Moda, Arte e Criatividade e Oficina MODARTE. 

No Campo da extensão tem um programa que visa o desenvolvimento, implantação 

e gestão do Observatório Tecnológico de Moda, como instrumento de disseminação 

do conhecimento e de informações relevantes ao setor do vestuário. O modelo do 

observatório é desenvolvido no ambiente “joomla”, com seções, categorias, 

componentes, extensões, ferramentas e página inicial. Pretende-se que o 

observatório seja instrumento dedicado às micro, pequenas e médias empresas e 

que sirva para apoio à ampliação do empreendedorismo no Estado de Santa 

Catarina. Integram o Programa as seguintes ações: Projeto do Observatório 

Tecnológico de Moda, Projeto Biblioteca Virtual, Capacitações de Agentes 

Multiplicadores – Modelagem Computadorizada, Evento Gestão do Conhecimento e 

Comunicação Online. 

 

O projeto Santa Catarina Moda Contemporânea – SCMC trás experiências de 

integração entre cursos de moda/ design e empresas. O Santa Catarina Moda 

Contemporânea (SCMC) é um projeto que surgiu em 2005 da iniciativa de um grupo 
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de empresários estaduais de vários segmentos distintos como têxteis, confecção, 

calçados, cerâmica, cama-mesa e banho, entre outros, que procuraram parceria com 

as instituições de ensino de moda, pois sentiram a necessidade de fomentar o 

desenvolvimento do design catarinense, como estratégia industrial, para manter o 

seu posicionamento no contexto do mercado globalizado. O projeto envolve as 

empresas e as instituições de ensino em atividades, realizadas durante o ano todo, 

como cursos, workshop, palestras, reuniões, entre outras, visando capacitação em 

design e atualização em moda. Alunos das diversas instituições de ensino passam, 

primeiramente, por uma rígida seleção interna em suas escolas. Sob a orientação e 

coordenação de um estilista e supervisão de professores de design das instituições 

de ensino, a partir de encontros frequentes, na empresa (que duram em torno de um 

ano), desenvolvem uma coleção de moda, cujo compromisso é a operacionalização 

de uma proposta inovadora para a empresa. Modelos conceituais e exclusivos são 

desenvolvidos a partir da valorização da matéria prima básica da empresa que 

passa a visualizar a possibilidade de inovar e, principalmente, divulgar sua imagem 

no mercado e na mídia como criadora de moda.  

No Instituto em questão, o projeto tem como lema unir para crescer, unir para 

aprender, unir para vencer. A indústria mais design mais escola é igual a um novo 

olhar.  

Programa de extensão que apresenta os resultados de projetos interdisciplinares do 

Departamento de Moda em forma de um desfile, vídeo e revista, de 

coleções/produtos do vestuário criados e confeccionados pelos próprios alunos. A 

produção do evento também é realizada pelos alunos. A avaliação do trabalho dos 

alunos é realizada na apresentação do desfile, elaboração de um vídeo e de uma 

revista e engloba o processo de criação, produção e organização. O evento reune 

público de mais de 2.000 pessoas, entre imprensa especializada, empresas do setor, 

convidados dos alunos e autoridades da IES. A revista tem tiragem de 2.000 cópias, 

destinadas a empresários, empresas e profissionais da área. O vídeo serve para 

registro do processo e acervo do Departamento de Moda e aluno. 

O profissional de moda passou a ser um profissional que agrega conhecimentos que 

vão desde a técnica até a criatividade, portanto, com um vasto segmento de atuação 

muito diversificado e podendo atuar nas seguintes áreas:  
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 − Projeto de criação de moda: criação de vestuário e acessórios. Confecção 

de desenhos, modelagem e acompanhamento da execução de peças de 

vestuário e complementos com a habilidade pertinente do designer de 

resolver problemas;  

− Produção de Moda: poderá atuar na realização de desfiles, eventos, feiras e 

produções para catálogos e publicidade na área de Moda; 

− Estamparia e design têxtil: criação e acompanhamento da produção de 

estampas e padronagens em tecidos, vestuário e acessórios com os 

conhecimentos de técnicas, materiais e processos;  

 − Indústrias têxteis, de aviamentos, malharias e tecelagens;  

− no varejo, trabalhando com grandes redes a empresas de pequeno porte;  

− Editoras de jornais e revistas, atuando com criação e ilustração de imagens 

de moda e de assessoria sobre tendência;  

− Com TV, vídeo e cinema, através da pesquisa e construção de cenário e 

figurinos; − Assessoria de Estilo: o profissional estará apto a assessorar 

grandes magazines e lojas na compra de coleções, assessoria pessoal de 

estilo, cartelas de cores e pesquisa de tendências;  

− No Ensino Superior e atividades de pesquisa: atuação em cursos de moda, 

estilismo e design têxtil, no ensino superior e áreas ligadas à pesquisa de 

tendências, História da Moda, identificação de características regionais e 

pesquisa de materiais têxteis;  

− E também atuar no mercado como autônomo: em escritórios de estilo e 

criação, ateliês, confecções, acessórios, criação de birôs de tendência; 

A matriz curricular, das IES estudadas mantém estreita coerência com os objetivos 

do curso, além de atender às diretrizes curriculares dos cursos de graduação em 

Design de Moda e as recomendações emanadas das comissões de ensino do 

MEC/INEP. 
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As disciplinas atendem aos objetivos propostos pelos cursos e grande parte oferece 

aulas teóricas e práticas incentivando o espírito investigativo, a produção de material 

experimental e empírico, bem como o reconhecimento do estado da arte.  

Os Cursos são estruturados de forma a estimular a aquisição de conhecimentos, 

permitindo ao educando compreender e situar-se no contexto global e regional de 

acordo com as diferentes culturas e com competência e responsabilidade em 

sistemas que necessitam de intervenções ergonômicas, estéticas, tecnológicas e de 

design. 

Os cursos de Moda, em sua maioria estabelecem um acompanhamento voltado aos 

alunos concluintes e aos egressos com a finalidade de acompanhar e orientar a 

inserção profissional dos egressos e com isso identificar as necessidades do 

mercado e se dá de várias formas: através de empresa Junior, com a participação 

dos egressos em atividades promovidas pelas IES, com visitas a empresas e com 

participação em eventos por parte dos professores e coordenadores. 

Criadas inicialmente com o objetivo de gerar conhecimentos científicos e 

tecnológicos, bem como de formar mão-de-obra qualificada, as universidades e os 

centros tecnológicos são chamadas a expandir seu universo de atuação, passando a 

exigir do sistema de ensino superior a participação de instituições com diferentes 

vocações, ou seja, instituições voltadas à pesquisa básica e as instituições que 

estariam trabalhando mais próximas das necessidades imediatas da sociedade. No 

entanto, esse relacionamento, em grande parte, tem se caracterizado pela ausência 

de um enfoque estratégico, que possua correspondência com as expectativas reais 

tanto das unidades produtivas quanto das universitárias e dos centros tecnológicos. 

Devido à inexistência de um enfoque estratégico, algumas características como a 

ausência de detecção de necessidades e oportunidades; concepções diferentes do 

processo de pesquisa; indiferença empresarial; pesquisas universitárias isoladas e 

distantes da real necessidade das empresas; atividades casuais e etc. 

O resultado do relacionamento é definido como derivado de uma comparação entre 

as expectativas e a performance real em termos de criação, transferência e difusão 

do conhecimento. “As empresas necessitam construir e enriquecer sua base de 

conhecimentos científicos com o objetivo de serem capazes de identificar e explorar 
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oportunidades tecnológicas externas” (BONACCORSI e PICCALUGA, apud REIS, 

p.123-124).  

É interessante destacar que tanto as empresas com poucos como as com muitos 

recursos são impelidas a evitar este relacionamento. As com recursos escassos têm 

muito pouco a oferecer como contrapartida e, aquelas com recursos abundantes, 

têm pouco a ganhar. Portanto, as que estão em um nível intermediário de recursos 

tomam, em geral, a iniciativa de olhar as universidades como parceiras.  

Os serviços oferecidos pelas tecitecas, modatecas e materiotecas em parcerias com 

a Indústria, institutos de ensino superior através do seu corpo docente e da 

comunidade, em casos apreciados geram a formação de conhecimento e a 

obtenção de produtos inovadores, sendo um recurso de inestimável valor para o 

aprendizado e a prática pedagógica. 
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ANEXO I -  Roteiro de Entrevista  

 

Questão 1 – Fale-me um pouco de como é o seu trabalho junto a teciteca  

Questão 2 – Conte-me sobre sua formação inicial, como foi esse período, 

se considera importante para a sua atuação profissional 

Questão 3 – Como é lecionar para adolescentes? Como é a relação com 

os alunos, as responsabilidades, dificuldades, etc.?    

Questão 4 – Fale-me sobre sua formação continuada, como você vê as 

atividades formativas que você vivenciou e como foram promovidas?  

Questão 5 – Em relação a sua formação inicial, que lugar você atribui a 

formação continuada que experiênciou? Ela contribuiu em quê? Como?...  

Questão 6 – Como você percebe a qualidade do trabalho que realiza hoje, 

após  “X” anos que você ingressou na carreira docente? Explique...  

Questão 7 - Sendo professor de profissão, quais seus projetos 

profissionais? A formação contínua ocupa lugar nesses projetos? 

Explique...  

Questão 8 – A escola possui momentos destinados à formação, 

momentos em que os professores se reúnem...? Fale-me sobre como isso 

funciona aqui na escola.    


