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Disciplina: ESTUDOS SOBRE MODA, ARTE E CULTURA 

 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: MÍRIAM COSTA MANSO – RITA ANDRADE                                                        

 

Número de Créditos: 04                         Carga Horária:60 horas /aula  
Aulas Teóricas :                                       Aulas Práticas :  

 
 

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 

 
           

 



 2 

 

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 da seguinte maneira: 
 

1. Entrega de artigo (de 5 a 8 laudas) elaborado a partir da seleção individual de textos 
relacionados ao projeto de pesquisa. Valor:  
Mestrado = 5,0 
Doutorado = 5,0 
 
2. Seminário temático sobre os textos lidos e utilizados para a elaboração do artigo (item 
1). Valor: 
Mestrado = 5,0 
Doutorado = 3,0 
 
3. Resenha de texto selecionado entre aqueles sugeridos na bibliografia da disciplina. 
Valor: 
Doutorado = 2,0 
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BOURDIEU, P. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. São Paulo: Zouk, 2004. 
CRANE, D. A moda e seu papel social- classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Senac, 2006. 
CASTILHO, K; MARTINS, M.M. Discursos da Moda: semiótica, design e corpo. São Paulo: Anhembi-Morumbi, 2005. 
ELIAS, N. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
LAPLANTINI, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007..  
MENDONÇA, M.C.M.M. o Reflexo No Espelho: o vestuário e a moda como linguagem artística e simbólica. Goiânia: CEGRAF, 2006. 
MULLER, F. Arte e Moda. São Paulo: Cosac & Naify 1999 
PIRES, B.F. O corpo como suporte da arte. S. Paulo: SENAC, 2005 
PIRES, D. Design de Moda: olhares diversos. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2008. 
ROCHE, Daniel. Cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII) São Paulo: SENAC, 2007. 
PRECIOSA, Rosane. Produção Estética: Notas sobre roupas e sujeitos. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008. 

 
 

 

Cronograma: 

1. 09/08 – Apresentação do Programa – análise dos projetos dos alunos- discussão do texto “Moda, 

Indumentária e cultura”( Barnard, M.) 

 

2. 16/08 - Abordagem sobre os sentidos de cultura, como práticas significativas ampliadas – 

Discussão do texto “Da sociogênese dos conceitos de ‘civilização’ e ‘cultura’” (Elias, N.) 
 
3. 23/08– Aula expositiva: perspectiva histórica sobre relações entre moda, arte e design. 
Discussão do texto “Arte e design como práticas criativas frente ao contemporâneo” (Rosane 
Preciosa e Gisela Belluzzo de Campos) in: Design de Moda: olhares diversos (Dorotéia Pires, 
org.). 
 
4. 30/08 – A cultura como elemento transformador do comportamento e da visualidade do 
indivíduo - Revisão de idéias sobre unidade e diversidade de culturas (a cultura, a arte e a moda 
globalizadas) – Discussão do texto ”Linguagens e comunicação Humana: traços da cultura” 
(Castilho, K e Martins, M.) 
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5. 06/09– Moda, visualidade e os valores estéticos modelando as presenças - As relações 
interativas entre arte, moda e corpo (o corpo como suporte da arte) – Discussão do texto “Moda, 
indumentária e pós-modernidade” (Barnard, M.) 
 
6. 13/09 Corpo e cultura - Corpos significantes - 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) – Discussão do texto “Corpos significantes e 
marcas da contemporaneidade” (Castilho, K e Martins, M.) 
 
 
17 a 20/09 – COLOQUIO DE MODA – Senai Cetiqt/RJ 
 
7. 20/09 – não tem aula presencial. Atividade programada para aqueles que não participarem do 
evento:   
 
24 a 29/09 – ANPAP. 
 
8. 27/09 – apresentação de projetos em andamento (o aluno prepara a aula e indica texto para 
discussão): Kárita Garcia Soares 
 
9. 04/10 - apresentação de projetos em andamento (o aluno prepara a aula e indica texto para 
discussão): Barbara Lyra 
 
10. 11/10 – apresentação de projetos em andamento (o aluno prepara a aula e indica texto para 
discussão): Ana Paola dos Reis 
 
12/10 - FERIADO 
 
11. 18/10 - apresentação de projetos em andamento (o aluno prepara a aula e indica texto para 
discussão): Wladimir Machado 
 
 
24/10 – FERIADO 
 
25 A 27/10 – II ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN DE MODA 
 
12. 01/11 – apresentação de projetos em andamento (o aluno prepara a aula e indica texto para 
discussão): Lorena  
 
13. 08/11 - Apresentação de seminários temáticos 
 
15/11 - FERIADO 
 
14. 22/11 Apresentação de seminários temáticos  
 
15. 29/11 – Conclusão da disciplina   
 
           

 


