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EMENTA 
 

Abordagens e interpretações teórico-metodológicas sobre a historicidade da moda, em sua 
interface com o vestuário, as artes, as visualidades e a materialidade numa perspectiva cultural 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Analisar visões/reflexões de vários autores para a compreensão da representação social do 
corpo, das formas de ser, significar, agir, transformar e permanecer dos indivíduos, estudando a 
moda, a arte e a cultura em suas complexas interdependências.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1- Abordagem sobre os sentidos de cultura, como práticas significativas ampliadas (desde a 
linguagem e a arte até a moda) 

2- Corpo e cultura (a representação social do corpo) 
Corpos significantes (o corpo anatômico/biológico e o corpo semântico/significante) 
A identidade cultural pós-moderna e o deslocamento das identidades culturais (as novas 
dimensões do corpo construído e modelado e a re-significação promovida pelos valores da 
moda) 

3- Moda, visualidade e os valores estéticos modelando as presenças (a correspondência 
entre o pensamento estético de diferentes períodos e as formas da moda) 

As relações interativas entre arte, moda e corpo (o corpo como suporte da arte) 
4- A cultura como elemento transformador do comportamento e da visualidade do indivíduo 

(a cultura enquanto meio pelo qual o indivíduo se ajusta a seu cenário). 
Revisão de idéias sobre unidade e diversidade de culturas (a cultura, a arte e a moda 
globalizadas) 

5- Moda e visualidade em suas práticas e representações nas atividades dos museus. 
6- Têxteis e indumentária em acervos e coleções de museus. 
7- Aspectos históricos dos tecidos e das roupas 
8- Os têxteis na produção artística moderna e contemporânea: um breve panorama 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

O programa será desenvolvido por meio de aulas teóricas, leitura e discussão orientada 
de textos, apresentação de imagens e seminários temáticos 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita por meio de trabalho monográfico a ser desenvolvido pelo aluno 

para a conclusão dos créditos da disciplina 
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