EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DO ENCONTRO DOS GTS DO
COLÓQUIO DE MODA:
*estão na ordem da programação do evento
I ENCONTRO DE MODA, CULTURA E HISTORICIDADE
Este Grupo de Trabalho discute questões relativas à história e à historicidade da
moda e da indumentária, com ênfase nos estudos relacionados ao Brasil.
Interessa-nos pensar os modos como documentos imagéticos, textuais,
audiovisuais e os trajes mesmos possibilitam examinar a moda e a indumentária
em diferentes contextos e épocas. E de que maneira e em que medida a roupa
e os diferentes acessórios que portamos, seus códigos, cores e materiais
configuram elementos para se refletir sobre os sujeitos, seu tempo e lugar.
Serão bem-vindas reflexões em uma ampla gama de perspectivas tais como a
cultura material; a cultura visual e a visualidade; a história da cultura; a história
das imagens e, mais particularmente, a fotografia; a história econômica, sem
esquecer as análises acerca da produção historiográfica e as teorias da moda.
Dentre os temas a serem abordados, destacam-se as mudanças socioculturais
e econômicas e os impactos sobre a produção, o consumo e a circulação da
moda; moda e poder; a roupa e as questões de gênero; as histórias
empresariais; as políticas do corpo; moda e imprensa, dentre muitos outros.
Discussões em torno dos acervos de moda em museus, arquivos e bibliotecas,
sua constituição, acesso e usos também serão bem-vindas.
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I ENCONTRO DE CORPO, MODA E COMUNICAÇÃO
O corpo vestido é o princípio e o fim dos processos de significação do sujeito, e
cada cultura serve-se dos corpos e das vestimentas que adota para a construção
de si mesma, o que é decisivo para os processos de construção identitária em
relação às demais culturas. Manutenção e mudança de valores orientam as
atuações dos corpos vestidos para produzirem os regimes de presença do
sujeito e da coletividade no social. Esses regimes de presença definem os
regimes de visibilidade, de sociabilidade, a partir do “parecer”, isto é, a condição
do sujeito se fazer ser. A roupa e a moda em suas articulações com o corpo

processam a produção semiótica do sentido que é posta em circulação. Nas
operações discursivas da enunciação, nos enunciados produzidos, o sujeito
enuncia a sua aparência com os seus modos de presença no mundo,
construindo as marcas de sua identidade e as comunicando. Como presença, o
corpo e a moda, numa linguagem imbricada, produzem sentidos aos sujeitos,
significando-os e dotando-os de competência para realizar performances
diversas, dentre as quais a própria comunicação. Tais premissas norteiam os
trabalhos deste atelier, que trata das manifestações do corpo e da moda como
processos de comunicação em objetos e práticas semióticas, nos quais entram
na manifestação linguagens diversas em sincretismo.
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I ENCONTRO DE A DIMENSÃO ESTÉTICA DA MODA: APARÊNCIA, ARTE E
SENSIBILIDADE
Na contemporaneidade, observamos uma necessidade de exibição de uma
aparência singularizada ao extremo. O desejo de modelar uma silhueta corporal
singular revela novos valores e promove configurações diferenciadas das
subjetividades e também da sociedade. Decerto, nossas roupas e adornos se
revestem de dimensões lúdicas, simbólicas e emocionais que habitam nossos
corpos. Esse intenso diálogo entre as vestimentas e o corpo, auxilia na
constituição de personas que oferecem ao olhar diversos perfis de uma mesma
pessoa no decorrer da existência. Nessa perspectiva, o GT se interessa por
investigações que se debrucem sobre a poética performativa do esquema
corporal, pelo entrelaçamento entre o corpo, a moda e a arte, evidenciando
aspectos da criatividade e sensibilidade humanas, capazes de despertar
sentimentos e emoções variadas, promovendo uma verdadeira experiência
estética.
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I ENCONTRO DE DESIGN, MODA E TENDÊNCIAS
O Grupo de Trabalho Design, Moda e Tendências do 15. Colóquio de Moda tem
como tema central de discussão pesquisas em moda e design tendo como foco
as tendências de curto, médio e longo prazo, sejam elas sócio-culturais, de
consumo, de processo produtivos, de tecnologia, de educação, entre outros. Por
esse motivo, considera como objetos de estudo modos de investigação e
metodologias voltadas para a identificação, classificação análise e previsão de
cenários, sejam eles tecnológicos, estéticos, sócio-culturais. Como moda,
considera hábitos de se trajar que estão às associadas a determinados padrões
sócio-culturais, enquanto que por design entende a atividade projetual voltada
para produtos e serviços relacionados ao setor de moda, vestuário e acessórios.
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I ENCONTRO DE GESTÃO E NEGÓCIOS DE MODA
Este GT se propõe a ser um espaço para a discussão e reflexão crítica de
questões relacionadas às práticas de gestão e negócios no campo da moda,
observando sua relação com o design de moda, arte, design de vestuário,
modelagem, marketing, administração e as suas interlocuções entre o processo
criativo, produtivo, distributivo e de validação dentro da Cadeia Têxtil e de
Confecção e da Economia Criativa. Mais do que uma análise voltada
exclusivamente aos resultados financeiros, aos interesses do mercado e às
técnicas vinculadas às estratégias de marketing dentro das empresas da
indústria da moda, este GT visa também abrir um espaço para discutir a aparente
dicotomia entre arte e mercado, entre processo criativo e processo produtivo,
entre produto autoral e produção em escala, oposição tão propagada em todos
os meios produtivos onde o produto desenvolvido pela indústria está associado
à questão da criação. Desta forma, apesar deste GT focar na cadeia produtiva
têxtil e de confecção, cabem também análises sobre outros objetos que
apresentem esta relação de oposição, como, por exemplo, os objetos da
indústria do carnaval e outros festejos, ou da indústria cinematográfica, de
espetáculos, televisiva, teatral, etc., porém sempre voltado para as questões de
gestão e negócios e para os objetos de vestuário, tendo em vista que
entendemos vestuário como todas as peças que componham as formas
vestíveis que interagem com o ser humano, ou seja, roupas, calçados,
acessórios ou outros objetos que se enquadrem nesta definição. Cabem aqui
também análises que investiguem a relação de empresas do mercado com a
formação dos criadores, os registros e as propriedades de criação, bem como a
preocupação com o ciclo de vida e uso do produto no processo produtivo e/ou
pelos usuários. Como fundamentação teórica este GT prioriza fundamentações

teóricas do campo da administração e marketing, mas também da sociologia e
da filosofia, e do campo do design, da arte e da moda.
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I ENCONTRO DE MODA E ESTILOS DE VIDA
A proposta deste GT é abordar a moda a partir de sua expressão por meio dos
estilos de vida, com ênfase nos referenciais teóricos e metodológicos da
antropologia e da sociologia urbana, destacando as abordagens da cultura do
consumo, do debate acerca dos novos aspectos geracionais, especialmente os
que dizem respeito aos jovens e idosos, e das questões de gênero e não gênero
que se articulam no campo da moda e da pesquisa antropológica. O espaço
urbano e suas identidades plurais, bem como a ampliação da discussão da
cultura de moda, com a incorporação das novas práticas que a cultura digital traz
para esse debate, estão presentes na discussão do grupo. A moda aparece
nesse contexto como uma das formas mais visíveis dos fenômenos da cultura
urbana e como uma narrativa privilegiada para a compreensão do
contemporâneo.
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I ENCONTRO DE TRAJE DE CENA E TRAJE DE FOLGUEDO

A proposta do Grupo de Trabalho Traje de Cena e traje de folguedo é reunir
pesquisadores interessados na investigação da produção de trajes no âmbito
das artes cênicas em geral, o que envolve teatro, cinema, televisão, circo, dança,
ópera e os diversos tipos de performance. Este ano, desejamos também receber
pesquisadores da área de traje de folguedos, tão próximos muitas vezes dos
trajes de cena. Serão aceitos trabalhos de pesquisa experimental e/ou estudos
analítico-críticos, empregando referenciais teóricos oriundos de diferentes áreas
do conhecimento.
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I ENCONTRO DE TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN DE MODA
Segundo Gustavo Amarante Bomfim (2014, p. 13 a 21), uma teoria de design
teria como base a configuração de objetos e sistemas de informação. Isto
envolveria o estudo da sintática deste objeto, como, por exemplo, forma,
material, cor, textura, etc., da semântica deste objeto, compreendidos nos seus
significados e conteúdos, e da pragmática, ou seja, seus objetivos, finalidades e
valores. Além disso, envolveria o estudo da relação do objeto com o designer,
os meios de produção e os usuários. Para isso, uma teoria do design deveria
desenvolver um trânsito de conhecimentos de forma interdisciplinar e
transclássica, ou seja, a partir da construção de linguagens que permitissem a
comunicação entre especialistas na produção de conhecimento e destes com
aqueles que são especialistas na sua aplicação prática. Para Bomfim, a
possibilidade de uma teoria própria do design se daria na interação entre o
pensamento teórico e o fazer prático. A partir deste pensamento, este GT se
propõe a ser um espaço para a discussão e reflexão crítica da aplicação de
fundamentos teóricos de diferentes áreas de conhecimento na prática do
designer de moda. Apesar da aproximação com fundamentações teóricas do
campo da sociologia e da filosofia, e do campo do design e da moda, este GT
pretende ser um espaço de aglutinação e inter-relação de diferentes saberes,
buscando a multiplicidade e interdisciplinaridade, evitando o foco em uma única
área de conhecimento e a consequente compartimentação do conhecimento.
Tem como intuito ser um local de entrelaçamento de diferentes saberes e um
espaço de reflexão sobre como estes saberes se materializam, interferem,
orientam, alteram e fundamentam o objeto de vestuário vinculado à noção de
moda e as práticas de criação, desenvolvimento, produção, distribuição e
recepção deste objeto, contribuindo inclusive na constituição de teorias próprias
da área. Mais do que uma análise instrumental dos processos de criação e
produção deste objeto, este GT tem como objetivo refletir e analisar criticamente
noções e valores que influenciam e interferem na constituição das práticas,
analisando desde a maneira como elas são constituídas, ensinadas e
reproduzidas até a sua interferência na relação concreta com o mercado.
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I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA DA MODA
Este GT discute o ensino de Moda no Brasil, por meio do estudo, da reflexão e
da discussão de teorias que o embase; modelos pedagógicos; processos de sala
de aula; novas tecnologias no ensino; a visão do aluno e a postura do profissional
(continuidade/ruptura), através da educação formal. Pretende, ainda, ampliar a
reflexão sobre as questões pedagógicas e os processos de formação no âmbito
da Moda, e do Design de Moda que dialoguem em campos conexos e lugares
distintos. Os espaços de formação profissional, os lugares, a memória e os
saberes na constituição do profissional de Moda.
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I ENCONTRO DE CONSUMO DE MODA
Este GT propõe a discussão de estudos que reflitam a pesquisa sobre consumo
de moda. O objetivo é analisar as relações de consumo de moda quer sejam
estas entre pessoas ou entre pessoas e objetos e o contexto no qual essas
relações se dão enfatizando a compreensão das comunidades de consumo, e o
estudo de estratégias, sobretudo de marcas, como recursos de construção de
significados entre empresas e sociedade. Incluem-se aqui estudos que utilizem
metodologias qualitativas e/ou quantitativas com foco tanto no consumidor final
(processos intraindividuais, interpessoais e sociais do consumo) bem como, o
comportamento do comprador organizacional.
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I ENCONTRO DE GÊNERO E CULTURA DE MODA

Este Grupo de Trabalho pretende reunir pesquisador(a.e.x)s que investigam as
possíveis mediações entre questões de gênero e cultura de moda. Gênero é
compreendido enquanto categoria de análise (SCOTT,1990 ) e como resultado
de expressões e performatizações identitárias (BUTLER, 2003). A Moda,
fenômeno comunicacional pautado historicamente na cultura das aparências, é

campo fértil para revelar mudanças sociais atreladas a significantes
(SANT’ANNA, 2007). Sob tal perspectiva, abordagens contemporâneas
permitem interpretar discursos, verbais e visuais, sobre a significação das
vestimentas na construção social das performances de gênero em termos
binários e não binários, bem como as repercussões de modelos culturais
hierarquizados e desiguais nas sociedades ocidentais e as subversões de
categorias. Diana Crane (2006) apontou para questões do vestuário feminino e
masculino como elementos de construção das identidades, assim como Gilles
Lipovetsky (1987) definiu a moda consumada orientada para valores culturais e
práticas sociais de consumo na era contemporânea, salientando a revolução do
feminino no contexto globalizado (2000). O GT está aberto a pesquisas que
versam principalmente sobre moda, comunicação e design, que dialogam de
alguma forma com questões de gênero.
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I ENCONTRO DE MODELAGEM, CONSTRUÇÃO E ESTUDOS DA FORMA
O GT propõe discussões, reflexões, e análises sobre os temas de estudos da
forma, como construção, desconstrução e técnicas de percepção; estudo de
métodos e técnicas de modelagem do vestuário; história da modelagem e de
seus métodos; concepção e expressão de conceitos e soluções formais por meio
da modelagem; discussão de alternativas para a configuração formal dos
produtos; reflexões sobre a modelagem integrada ao processo criativo;
modelagem criativa; estudo da relação espaço-corpo no desenvolvimento dos
produtos; estabelecimento de relações entre forma, estrutura e função dos
produtos no desenvolvimento da modelagem; estratégias e recursos de
construção para a materialização de produtos; experimentação de materiais e
implicações técnicas, construtivas e ergonômicas na modelagem e construção
dos produtos, segundo aspectos de adequação dimensional, conforto,
vestibilidade e consumo de matéria prima; modelagem zero waste; técnicas de
interpretação de modelos; inovação formal; tecnologias e inovações envolvidas
nos processos de modelagem; investigações antropométricas; teorias e práticas
no ensino da modelagem.
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I ENCONTRO DE MODA E MÍDIA
O GT tem como objetivo discutir a relação da moda com a mídia a partir das
maneiras pelas quais os veículos de comunicação (revista, televisão, cinema e
internet entre outros) captam, elaboram, criam e propagam objetos do design e
do vestuário na vida social. Por outro lado, investigações sobre o consumo dessa
produção também entram em pauta. Assim, são bem vindas inquietações
teóricas relativas a estas temáticas, desde que a interface moda e mídia ou os
processos de midiatização da moda estejam contemplados.
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