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Uma mulher precisa ser duas coisas:  
quem e o que ela quiser. 

 

Coco Chanel 
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Resumo 
 
Em suas relações, por meio da teoria e da análise crítica, o design contemporâneo aborda questões 
políticas e sociais - emergentes, em pauta e potenciais -, entre elas,  o feminismo, a equidade e a 
igualdade, a atuação das mulheres e sua valorização e disseminação na área do design e também 
no design de moda, possibilitando leituras abrangentes das visões históricas, tecnológicas e 
metodológicas, tendo como centro o sujeito, a comunidade e as relações humanas, que determinam 
os princípios do design.  Esta tese centra-se na atuação das mulheres na alfaiataria, resgatando a 
sua trajetória histórica até a atualidade e propondo o uso da terminologia alfaiatas. Para atender a 
este estudo, bem como suas análises e sínteses, o objetivo geral foi o de investigar a atuação e 
contribuição das mulheres na alfaiataria, a fim de disponibilizar informações e gerar resultados de 
pesquisa que contribuam para a valorização e equidade da participação do gênero feminino na 
área. Na investigação do gênero feminino na alfaiataria como segmento do design de moda, fez-
se necessário discorrer e apontar as disputas simbólicas que ocorreram entre os alfaiates desde o 
século XVII até o contemporâneo. O estudo também resgata a importância do trabalho de 
alfaiataria, bem como registra a carência de visibilidade e de valorização na historiografia nesse 
campo, visando compreender a relação e a presença das mulheres atuantes profissionalmente e sua 
participação no design contemporâneo como alfaiatas - uma nomenclatura mais adequada para a 
distinção desse ofício. Como método, elegeu-se o quali-quantitativo, associado a técnicas de 
revisão sistêmica e assistemática, à pesquisa documental e à pesquisa de campo, com entrevistas 
semiestruturadas e estudos de caso. Como resultados, foram incluídas as fontes documentais 
históricas e a participação da mulher na alfaiataria no cenário contemporâneo. Como produtos 
resultantes desta pesquisa, teremos um website, que reunirá materiais de suporte para saberes da 
construção e manutenção da alfaiataria, além da divulgação das profissionais e marcas do 
segmento, visando a disseminação e valorização das mulheres alfaiatas e suas contribuições 
significativas para o design de moda contemporâneo. Acredita-se que a pesquisa contribuirá para 
potencializar o segmento da alfaiataria em suas vertentes atuais de produção, bem como com a 
sociedade na equidade de gênero e na valorização e disseminação das mulheres alfaiatas para a 
consolidação da alfaiataria na contemporaneidade. 
 
 
Palavras-chave: Design Contemporâneo; Design de Moda; Gênero Feminino na Alfaiataria; 
Alfaiatas na Contemporaneidade. 
 
 
 

 

 



 
Abstract 
 
In its relations, through theory and critical analysis, contemporary design addresses political and 
social issues - emerging, on the agenda and potential -, among them, feminism, equity and equality, 
the role of women and their valorization and dissemination in the area of design and also in fashion 
design, enabling comprehensive readings of historical, technological and methodological views, 
with the subject, community and human relationships as the center, which determine the principles 
of design. This thesis focuses on the role of women in tailoring, rescuing their historical trajectory 
to the present day and proposing the use of tailor terminology. To meet this study, as well as its 
analyzes and syntheses, the general objective was to investigate the role and contribution of women 
in tailoring, in order to provide information and generate research results that contribute to the 
appreciation and equity of gender participation. female in the area. In the investigation of the 
female gender in tailoring as a segment of fashion design, it was necessary to discuss and point 
out the symbolic disputes that occurred between tailors from the 17th century to the contemporary. 
The study also rescues the importance of tailoring work, as well as registers the lack of visibility 
and appreciation in the historiography in this field, aiming to understand the relationship and 
presence of women working professionally and their participation in contemporary design as 
tailors - a more appropriate nomenclature. for the distinction of that craft. As a method, the 
qualitative-quantitative method was chosen, associated with systemic and unsystematic review 
techniques, documental research and field research, with semi-structured interviews and case 
studies. As a result, historical documentary sources and the participation of women in tailoring in 
the contemporary scenario were included. As products resulting from this research, we will have 
a website, which will bring together support materials for knowledge of the construction and 
maintenance of tailoring, in addition to the dissemination of professionals and brands in the 
segment, aiming at the dissemination and appreciation of women tailors and their significant 
contributions to the design of contemporary fashion. It is believed that the research will contribute 
to potentiate the tailoring segment in its current aspects of production, as well as with society in 
terms of gender equity and in the appreciation and dissemination of women tailors for the 
consolidation of tailoring in contemporary times. 
 
Keywords: Design; Contemporary Design; Fashion design; Female Gender in Tailoring; Tailors 
in Contemporary. 
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Prólogo 
 

Repete-se o espanto e mais uma vez sou indagada, quase como um clamor dos inconformados, 

assim, mais uma vez, foi-me dirigida a pergunta: “Você sabe fazer roupas de alfaiataria?”. Para 

tornar mais difícil a situação, agora respondo: “Sim, sei e sou uma alfaiata!”. Com minha 

declaração, o espanto torna-se expresso nos olhos daqueles que possuem cravada na memória a 

cena construída, há séculos, de um espaço masculino de exclusão do feminino, as alfaiatarias do 

passado.  

De forma tranquila, mas embaraçosa, dedico-me a voltar à história da memória da 

construção do meu saber, dando nome, o que eu sei teve início com o alfaiate Marcos Moreira dos 

Santos, que hoje reside em Minas Gerais. Foi, então, no ano de 1993 que o conheci em uma 

empresa de grande porte, no norte do Paraná, na cidade de Londrina, ele contratado para ser 

modelista da linha de camisaria, e eu, uma jovem recém formada em um curso técnico de 

modelagem, iniciando meus trabalhos como auxiliar de modelista. Marcos Moreira, um exemplar 

e inigualável profissional, construiu seu legado como alfaiate no Rio de Janeiro e na cidade de São 

Paulo e logo me propôs: “Filha, você quer aprender tudo o que sei sobre alfaiataria?”. Assim, 

passaram-se três anos. Todos os dias, ao final do expediente, tinha eu aula com o melhor alfaiate 

que já conheci, com seu jeito calmo e mineiro.  

Confesso que, ao me lembrar, posso revisitar a cena, buscando na memória os gestos do 

fazer do alfaiate: Sr. Marcos estendeu um tecido na mesa, com um giz traçou um paletó e cortou, 

depois, explicou detalhadamente cada passo daquele paletó. Era como poesia, cada parte uma 

estrofe e, no final, o poema já composto.   

No meio do aprendizado, nas memórias revisitadas, lembro-me do Sr. Marcos - tenho quase 

todas as suas falas ainda guardadas – dizendo-me: “Menina Val, comecei neste ofício com 12 anos, 

mas, de tanto passar dificuldades, ao ficar moço, parti de minha Minas Gerais para o tão sonhado 

Rio de Janeiro. Lá, enfrentei tamanha dificuldade, até fome passei. Foi um generoso senhor que 

aceitou, em um corte de tecido, que eu fizesse um paletó para ele. No chão da pensão em que 

estava, cortei, preparei e costurei, passei a noite em claro e, no outro dia, com o paletó pronto, 

tornei-me conhecido e reconhecido pelo agrado daquele cliente. Assim se constrói a clientela de 

um alfaiate, menina, seu produto mostra quem ele é”.   



Em meio a risos e riscos no aprendizado, três anos se cumpriram, até o meu mestre 

professor resolver voltar à vida tranquila em Minas Gerais. Lembro-me de que, na despedida, 

perguntei o que faria para agradecer tudo o que ele teria me ensinado, e um pedido ele me fez... 

“Menina Val, sei que não vai guardar para si o que te passei, então, um dia escreve em 

algum lugar essas coisas, diz que foi o alfaiate Marcos Moreira dos Santos que a ensinou”. 

O tempo passou, foram mais de vinte anos, em alguns momentos, por me dedicar a outros 

segmentos da área da confecção, até parecia ter esquecido ou desistido de seguir o legado que me 

foi passado. Mas, há oito anos exatos, resolvi me dedicar ao ofício, pesquisando, disseminando, 

ensinando, e aqui estou. Não poderia deixar de registrar o pedido tão simples de quem tanto ama 

o que faz e que, ao ensinar, me proporcionou compreender e aprender o que é a alfaiataria. 

Ao meu mestre, com carinho e gratidão por tudo o que me ensinou. Ao melhor de todos os 

alfaiates, Marcos Moreira dos Santos, muito obrigada! 
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INTRODUÇÃO 
 
1.1 Apresentação 

 
 “Ao final do século XVII, na França, um grupo de 

mulheres obteve de Luís XIV permissão para 
assumir a condição de alfaiate. Nunca ostentariam 

esse título, mas desempenhariam a função”1.  
 
 

A palavra “nunca” impacta, pois emite um parecer inalcançável. Foi desse incômodo que nasceu 

a pesquisa aqui apresentada, no inconformismo do nunca, da necessidade de fazer eclodir a 

equidade das mulheres que já desempenharam e desempenham o ofício da alfaiataria e nunca 

foram reconhecidas de forma igualitária na profissão.  

A história do vestuário, especificamente o surgimento e evolução dos trajes e das diversas 

profissões, mostra que as separações e discriminações efetuadas nas relações de gênero, que se 

arraigaram na instituição da corporação de ofícios dos alfaiates, ocorreram em meados do século 

XVII, em uma ação baseada nas imposições sociais que as mulheres sofriam na sociedade, que 

efetivaram a segregação destas na participação da confecção do traje masculino como 

profissionais. Isso ocorreu no ato da implantação da corporação de ofícios dos alfaiates, datado de 

16552 .  

A sensação discriminatória passou a vigorar desde então. A dificuldade de registros e um 

abandono das publicações pelas barreiras impostas no passado, tanto para atuação e 

reconhecimento do gênero feminino no ofício como para a transferência dos conhecimentos, 

geraram lacunas na informação. Na sequência, a industrialização impôs novos formatos, e o fazer 

manufaturado foi, em partes, substituído pelo sistema seriado.  

A forte influência de padrões rígidos de barreiras à entrada e ao reconhecimento das 

mulheres na área da alfaiataria é evidente desde o seu surgimento até a atualidade, quando se 

confirma, em pesquisas já existentes, um grande número de alfaiatarias que, mesmo tendo 

mulheres no comando que não se intitulam como alfaiatas, mantém nomes predominantemente 

masculinos em suas marcas. Isso também leva a indagar se, de fato, ocorreu uma redução no 

 
1 Eduardo Motta (2016). 
2 François Boucher (2012). 
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número de alfaiates ou uma ampliação de mulheres alfaiatas que não são contabilizadas no atual 

cenário.  

Diante disso, aponta-se a necessidade de novos olhares para a pesquisa a respeito do 

entendimento da participação das mulheres no percurso da história do vestuário, bem como sua 

participação no fazer da alfaiataria, efetivando o reconhecimento da equidade dessas mulheres para 

a área do design de moda. Uma vez que, entre as primeiras sistematizações dos referenciais 

metodológicos utilizados no atual contexto educacional contemporâneo, estão autores que não 

elencam de forma clara, por ser ainda pouco explorada, a participação das mulheres na autoria da 

alfaiataria.  

Complementa-se que, conforme a experiência da autora desta pesquisa ao longo dos anos 

de atuação profissional nas indústrias e como docente nessa área, a dificuldade de se intitular 

alfaiate envolve o hábito e a perpetuação na nomenclatura no substantivo masculino e a estranheza, 

da terminologia quando empregada no feminino. 

Em alguns dicionários, como Freire (1944) e Ferreira (2004), constam registros da variação 

de alfaiate para alfaiata sob a designação de mulher do alfaiate, a costureira que faz serviço com o 

alfaiate, ou seja, não equivalem à profissional, e sim à variação do termo do masculino para o 

feminino, fato que não modifica o caráter de segregação na profissão para as mulheres. 

Diante da ponderação acerca do uso da flexão do gênero feminino do substantivo alfaiate, 

contemplam-se estudos que mostram que nossa língua é aberta a possibilidades, porém, quando se 

trata do emprego da variante na forma de gênero, a sociedade avança conforme as transformações 

dos papeis sociais, mas se atrelam também à própria tradição3.  Assim, os substantivos terminados 

em –e ficam invariáveis ou acrescentam a vogal temática: alfaiate/alfaiata, sendo classificados 

como biformes4. Os dicionários Caldas Aulete Dicionário On-line e Priberam da Língua 

Portuguesa registram apenas a forma alfaiate (subst. masc.). Já o próprio Caldas Aulete, em sua 

edição de 1964, antes da Reforma Ortográfica de 1971, traz o verbete alfaiata como a forma 

feminina de alfaiate. Contudo, o termo caiu em desuso quando da referida reforma em alguns 

dicionários, considerando que o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, edição de 2004, 

contempla a forma alfaiata [de alfaiate] S.f. Mulher que trabalha como alfaiate. Lembrando que 

3 Leo Ricino (2014, p. 28). 
4 Evanildo Bechara (2001, p. 94). 
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nenhum dos dicionários apontados registra o verbete alfaiate como substantivo de dois gêneros, o 

que permitiria a referência ao alfaiate (masc.) e à alfaiata (fem.).  

Há um entendimento por parte desta pesquisadora, também alfaiate por profissão, de que a 

dificuldade da aceitação em lidar com o emprego da palavra “alfaiata” está diretamente relacionada 

à cultura de masculinidade deste ofício que, quando desenvolvido por mulheres, a exemplo da 

autora desta tese, se intitulam como modelistas de alfaiataria. 

Assim, nesta pesquisa, as mulheres serão referenciadas como alfaiatas, partindo da ação de 

pertencimento da palavra. Acredita-se que dar créditos às mulheres que no passado contribuíram 

com suas ações e produções na alfaiataria é uma questão de prover a equidade ao gênero para, a 

partir daí, buscar dar poder às atuais profissionais da área para se valerem do que lhes é de direito, 

intitular-se de fato como alfaiata, dando equivalência e permanência dos feitos ao seu 

reconhecimento. 

Portanto, trata-se também de um posicionamento na luta de classes, na busca de validar 

para o design de moda as contribuições que as mulheres realizaram como alfaiatas, 

desvencilhando-se do olhar preconceituoso que persiste na atualidade. Pelo exposto, cabe à área 

de design promover reflexões críticas sobre as relações da equidade de gênero, por meio da reunião 

de dados históricos ainda pouco ou não explorados, com vistas a constituir soluções nos campos 

teóricos e práticos, nos projetos de design de moda aplicados em âmbito educacional e nos mais 

diversos segmentos e nichos de mercado.  

Assim, considerando que é papel da academia investigar as lacunas existentes nas esferas 

sócio-político e culturais, revisitando e estabelecendo o pensamento crítico na história do campo 

de conhecimento em questão, nesse sentido, esta pesquisa procura identificar e valorizar novas 

formas de disseminar a historiografia  da área do design de moda, com o objetivo de suprir a 

construção do conhecimento dos alunos nas diversas áreas do saber, contribuindo com os dados 

em caráter formativo, cultural e social,  esta  tese almeja abordar uma realidade que amplie o 

reconhecimento dos feitos femininos na área de alfaiataria, capazes de articular as relações 

desiguais de poder visando privilegiar a emancipação das mulheres alfaiatas, a partir da 

contribuição advinda dos resultados relacionados com a questão central e os objetivos descritos a 

seguir. 
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          1.2 Caracterização do problema  

 
Várias publicações e noticiários indicam o fim apocalíptico do ofício da alfaiataria. De fato, no 

decorrer desta tese, algumas situações-limite mostram as ameaças que circundam a profissão, mas 

a morte anunciada que envolve as atividades ou o encolhimento destas levam às seguintes 

inquietações: em qual período histórico se promove de fato o sepultamento desse ofício como 

sistema de produção? Quanto ainda se vela um sistema remoto dos primórdios da alfaiataria, sem 

permitir a validação de novos formatos deste fazer na contemporaneidade? E quais gêneros estão 

agora no comando nas empresas, ateliês ou oficinas de alfaiatarias?  

Em uma etapa inicial, essas indagações levaram à implantação de um projeto de pesquisa5, 

desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina (UEL), com vistas à uma revisão de estudos 

em torno da alfaiataria, com a finalidade de compreender suas especificidades sob o olhar de um 

alfaiate6. Os resultados dessa pesquisa ampliaram e constituíram novos olhares para a compreensão 

da importância das memórias e fazeres não documentados que se encontram em fase de extinção. 

No projeto, vivenciou-se a construção integral de um paletó por método manufaturado tradicional 

para identificar as informações que foram suprimidas pelo movimento de transferência de 

conhecimentos desse fazer na industrialização, isto é, que hoje fazem parte das memórias do 

“segredo do ofício” junto aos alfaiates.  

No Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino em Design Contemporâneo, com as 

discussões durante as orientações no Grupo de Pesquisa Design Contemporâneo: sistemas, objetos, 

cultura (FAAC/CNPq), campus de Bauru, percebemos a necessidade de focar na lacuna existente 

nos dados históricos relativos à participação das mulheres na alfaiataria, bem como os seus novos 

formatos na contemporaneidade. 

Nesse contexto, evidenciam-se os problemas e a exclusão do gênero feminino: a alfaiataria 

é uma atividade desenvolvida por homens e mulheres, mas estas que executam a técnica não se 

intitulam “alfaiatas”, uma vez que a própria raiz da palavra, “alfaiate”, de origem do árabe al-

khayyât7, já a torna masculina. Assim, sob forte influência, hábito e tradição de um termo 

 
5 Projeto de Pesquisa nº 10799, apêndice 02. 
6 Artigo publicado nos Anais do 14º Colóquio de Moda, 11a Edição Internacional. Curitiba: PUC-PR, 
2018.   
7 Segundo o dicionário de Cunha, Antônio Geraldo (2010, p. 24) - Alfaiate sm. “costureiro” – XVI, alfayate 
XIII etc. – Do ár. al-hayyãt – alfaiataria 1899. p. 24 Cunha, Antônio Geraldo da, 1924-1999. Dicionário 
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substitutivo, alfaiatas se intitulam ainda “costureiras”, “modistas” e outros termos, pois 

culturalmente não se sentem confortáveis em se autointitularem alfaiatas.  

Outro aspecto considerado é o fato de haver expressivo número de profissionais mulheres 

que trabalham com a alfaiataria e que, embora sejam altamente capacitadas tecnicamente, não se 

intitulam alfaiatas. Inclui-se, ainda, nesta reflexão, que a formação acadêmica e profissional na 

formação de alunos dos gêneros masculino e feminino, continua validando e reiterando o uso dos 

termos e a repetição da nomenclatura ‒ alfaiate para homens e modistas, modelistas e costureiras 

às mulheres.  

A alfaiataria na contemporaneidade passa por um processo de revalorização que ressurge 

nas esferas do design de moda, em que os processos são ressignificados por criadores na 

atualidade. Sobrevém de métodos tradicionais, podendo ser aplicada em diversos segmentos, 

enquanto os designers de moda atuais, em seus processos de criação, são desafiados a fazer uma 

releitura ou nova leitura desses processos para os cenários da moda. Por sua vez, os materiais de 

pesquisa existentes ficaram sem o devido enfoque e fomento em decorrência do período em que 

ocorreu a diminuição do emprego da alfaiataria nas peças do vestuário, atribuído pela lógica da 

industrialização.  

Os dados históricos são importantes para os designers em sua formação acadêmica e 

profissional, pois permitem desenvolver noções básicas para interpretar as mudanças nos contextos 

existentes, a fim de aplicá-las às novas demandas de atividades produtivas.   

A competência de uso do conhecimento hoje é atribuída a designers de moda, estilistas, 

costureiros, costureiras e outros profissionais que idealizam coleções ou peças únicas que, no 

passado, eram feitas por alfaiates e alfaiatas. Dessa forma, um universo de possibilidades se abriu 

na busca por registros de mulheres alfaiatas no passado e sua atuação no presente para a aplicação 

dessa hipótese, avaliando e discutindo a contribuição pelo conhecimento de suas ações na 

alfaiataria e na produção vigente.  

Para tanto, a partir dessas análises, novas experiências são avaliadas a fim de desvincular 

os produtos desse segmento do seu espaço e valores comuns, observando novas possibilidades de 

 
Etimológico da Língua Portuguesa. 4. Ed. Revista pela nova ortografia, - Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. 
744p. 
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interação com outros modelos de produção existentes no contemporâneo, como o formato 

industrial, industrianato8, ateliês, tailor made9 oficinas individuais, demi-couture10 e outros.  

Apesar de o tema alfaiataria estar emergindo no meio acadêmico, o mesmo não acontece 

com as pesquisas sobre a participação das mulheres na área. Assim, considerando a representativa 

participação do gênero feminino no campo industrial na atualidade como designers de moda, 

estilistas, modelistas e “alfaiatas” nos mais diversos setores, como também sua considerável 

atuação no campo acadêmico nos cursos de design de moda e como pesquisadoras, faz-se 

necessário intensificar tais pesquisas para confirmar a participação histórica e atual, bem como 

suas relações com o fenômeno da construção de mudanças essenciais, refletidos no aumento de 

competências para a indústria de confecção do vestuário do produto de moda em seus mais 

diversos segmentos.  

Nesse contexto, é possível vislumbrar a contribuição da presente pesquisa, que remete a 

uma quebra de paradigma no que se refere às relações existentes entre os alfaiates homens e as 

alfaiatas mulheres e suas aplicações, no conhecimento do cenário atual, da relação efetiva do 

universo das alfaiatas mulheres que atuam no mercado, como também caminhar para a possível 

extinção na áspera zona de barreiras à entrada das mulheres, além de abrir possibilidades para que 

não exista mais divisões por gêneros, e sim pautar-se nos quesitos profissionais na área da 

alfaiataria, reforçando a questão do gênero excluído, amparadas pela historiografia desta pesquisa.  

Portanto, pelo exposto, a investigação aqui relatada pretende responder à seguinte questão: Por 

que as mulheres na alfaiataria não tiveram domínio na história desse ofício? Atualmente, em quais 

postos elas estão? O que é alfaiataria contemporânea?  

 

 

 
 

 
8 Sebrae (2010) define industrianato como produção em grande escala, em série, com utilização de 
moldes, formas, máquinas e equipamentos de reprodução, com pessoas envolvidas e conhecedoras apenas 
de partes do processo. Souvenirs são objetos produzidos com foco no mercado turístico, que expressam 
identidade cultural, comunicam conceitos e buscam qualidade e funcionalidade das peças. 
9 Sue Jenkyn Jones (2005) explica que tailor made são produtos feitos sob medida que atendem às 
necessidades específicas do negócio de cada parceiro. 
10 Segundo Jones (ibidem), o demi-couture, ou couture essentiel, é um termo francês que significa 
literalmente "meia-costura", ou seja, é uma expressão cunhada pelos franceses para denominar criações 
de luxo, exclusivas ou em edições limitadas, que formalmente não fazem parte da alta-costura, mas que 
utilizam mão de obra qualificada na alta costura. 
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1.3 Questão de pesquisa 
 
Considerando a necessidade de reconhecimento e localização de fontes que relatam a participação 

das mulheres na alfaiataria, de mostrar que, em dado momento histórico, a separação dos alfaiates 

homens das mulheres é comprovada, limitando a elas o título de costureiras, e que ainda há, na 

atualidade, resistência do reconhecimento de profissionais mulheres como alfaiatas e a necessidade 

de conferir a elas o título profissional de alfaiata, pretende-se, nesta tese, investigar, verificar a 

seguinte questão de pesquisa: as mulheres atuaram na alfaiataria de tradição, contudo não foram 

reconhecidas como tais, que a lacuna existente nos registros intensificou a ausência de enfoque 

para trabalhos desenvolvidos com predominância de mulheres alfaiatas e que, embora este ofício 

também seja desenvolvido por mulheres, ainda permanece o questionamento da profissão voltada 

ao gênero feminino. 

 

 
1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral: 

 

Investigar a atuação e contribuição das mulheres na alfaiataria, a fim de disponibilizar informações 

e gerar resultados de pesquisa que contribuam para a valorização e equidade da participação do 

gênero feminino na área.    

 
1.4.2 Objetivos específicos: 

 
• Identificar, na literatura e fontes documentais, o desenvolvimento da alfaiataria a partir do 

século XII e a atuação das mulheres neste ofício na historiografia e na contemporaneidade;  

• Compreender, por meio de estudo de caso e pesquisa de campo, como ocorre a participação 

e aceitação do gênero feminino nos formatos de negócios de moda no contemporâneo;  

• Desenvolver um website para compartilhamento dos resultados da referida pesquisa, 

constituindo um espaço que possibilite inserir pesquisas, materiais de suporte para saberes 

da construção e manutenção da alfaiataria, profissionais e marcas do segmento; 



 28 

• Disseminar e valorizar as mulheres alfaiatas e suas contribuições significativas para o 

design de moda contemporâneo por meio dos resultados apresentados.  

 

1.5 Principal referencial teórico 

 
A constituição teórica dessa pesquisa foi estruturada a partir dos principais autores aqui 

apresentados que abordam assuntos sobre a teoria e análise do design; sobre questões do gênero 

feminino; história da alfaiataria relacionada à participação das mulheres; elaborações de novos 

processos e modificações de sistema do ofício pela participação do gênero feminino; condições de 

reconhecimento na contemporaneidade ao feminismo no design pela sistemática dos processos de 

design de moda para a ótica da mulher alfaiata.  

Devido à dificuldade que ocorre no entendimento do gênero ao se indicar os autores por 

seu sobrenome, nesta pesquisa adotamos o procedimento em que autoras e autores são tratados por 

seu nome e sobrenome quando introduzidos no quadro de autores e no discurso durante o texto. 

Busca-se com essa iniciativa promover o reconhecimento do gênero dos autores e autoras aqui 

citados, além de identificar pesquisadores distintos que possuem o mesmo sobrenome e valorizar 

a produção das mulheres e pesquisadoras da área. 

 
Quadro 01 - Autores pesquisados 

Autores Anos de 
publicações  Contribuições na pesquisa Área 

Angélica Oliveira 
Adverse  (2018) As mudanças do traje no Dandismo e 

seus reflexos na moda contemporânea 

História do 
Vestuário 
Masculino  

Fiona Anderson  (2002) A influência cultural de Londres na 
alfaiataria masculina, de 1861 a 1900  

História e 
Moda  

François Baudot  (2002) 
O percurso histórico do vestuário e seus 
desdobramentos, ações e repercussões 
no masculino e no feminino  

História da 
Moda – 
feminismo  

Ecléa Bosi  (1994) Resgate do fazer artesanal pela 
rememoração 

Ciências 
Sociais  

François Boucher  (2012) 

História do vestuário no Ocidente – 
separação de classes com o surgimento 
do impedimento de as mulheres 
exercerem a profissão de alfaiate 

História do 
Vestuário 

Georgina O’Hara 
Callan  (2007) Histórico dos feitos de 1840 até a década 

de 1990 
História da 
Moda  

Rafael Cardoso  (2008; 2016) 
História do design e as influências das 
ocorrências da industrialização no seu 
processo artesanal  

Design  
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Bronwyn Cosgrave  (2012) 

História da indumentária e da moda - o 
percurso da evolução desde os povos da 
Antiguidade aos grandes estilistas do 
século XX 

História do 
Vestuário e da 
Moda  

Ana Beatriz Rabelo 
Andrade Fernandes (2018) 

Cenários da representação de uma 
identidade política feminista 
 

Design e 
Feminismo  

Carlos Fontes  (2007) O ofício da alfaiataria e suas 
contribuições Alfaiataria  

Gini Stephens 
Frings  (2012) 

Processos da moda – análise da 
industrialização e as contribuições da 
alfaiataria  

Sistema da 
Moda  

Didier Grumbach  (2009) Análise das contribuições do gênero 
feminino na história da moda  

História da 
Moda  

Fernanda 
Henriques e 
Danielle Naomi 
Nakatsu 

(2019) Histórico das conquistas e lutas do 
feminismo Sociologia  

Anne Hollander  (1996) 
O percurso histórico do vestir, da 
diferença e os porquês das roupas dos 
homens e das mulheres 

História da 
Moda  

John Hopkins  (2003) Análise do gênero masculino na moda  
 

Moda – gênero 
masculino  

Sue Jenkyn  (2005) Desenvolvimento do sistema da moda 
da indumentária à industrialização  

Design e 
Estilismo  

Carl Köhler  (1996) Relação entre indumentária e moda  História da 
Moda  

James Laver  (1999) Análise do surgimento das corporações 
do ofício da alfaiataria  

História da 
Moda  

Axel Madsen  (1992) Contribuições e ações – Coco Chanel  História e 
Feminismo  

Marizilda dos 
Santos Menezes  (2016) 

Contribuição da alfaiataria no construto 
das técnicas industriais da modelagem 
do vestuário  

Design Moda e 
Modelagem  

Eduardo Motta  (2016) 
Contribuição das alfaiatarias clássica, 
industrial e contemporânea na história 
da moda  

Alfaiataria  

Marnie Fogg  (2013) Análise das contribuições do gênero 
feminino na história da moda 

História da 
Moda 

Marie Louise Nery  (2009) Análise das Indumentarias e estilos da 
moda em figurinos  

História da 
Moda  

Melissa Leventom  (2013) Análise das contribuições do gênero 
feminino na história da moda 

História da 
Moda 

Mônica Moura  (2011; 2014 e 
2017) 

Fundamentos do design contemporâneo 
- interdisciplinaridade e design social  Design  

Jennifer 
Prendergast  (2015) Análise das técnicas dos processos 

artesanais de confecção  Moda  

Stefania Rosa  (2008) Contribuição da alfaiataria na 
industrialização do vestuário Alfaiataria  

Antônio Santoni 
Rugiu  (1998) Desenvolvimento do sistema do ofício 

dos artesãos  Sociologia  

Valeria Oliveira 
Santos  (2018) Estudo da etnografia da prática da 

alfaiataria 
Antropologia 
Social 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 
1.6 Método, etapas e procedimentos adotados 
 
Pelo perfil e característica desta pesquisa, por meio da historiografia sob uma trajetória histórica 

até o contemporâneo, buscou-se comprovar a participação do gênero feminino na alfaiataria com 

base nos documentos disponíveis e nas experiências da pesquisadora. Assim, o presente estudo 

caracteriza-se como pesquisa aplicada, com o método quali-quantitativo com abordagem 

exploratória e descritiva, envolvendo revisão de literatura, pesquisa documental, pesquisa de 

campo com entrevistas semiestruturadas, análises e quadro comparativo com mapeamento 

histórico e atual.  

A Figura 01 apresenta as relações de investigação desta tese.  

Figura 01 - Desenho geral da tese 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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O método qualitativo é aplicado na revisão de literatura, levantamento de fontes, dados e 

informações e na reflexão crítica no tema abordado. A fundamentação teórica pauta-se na pesquisa 

documental e histórica, buscando-se identificar, no período entre o final do século XII e o século 

XX, em uma trajetória histórica com base nos documentos disponíveis, as mulheres que atuaram 

na área configurando a profissional alfaiata. O estudo de caso e a pesquisa de campo contribuíram 

para a investigação do fenômeno contemporâneo na temática abordada no seu contexto da 

realidade atual e, para isso, foram realizadas observações e entrevistas.  

O projeto de pesquisa e os termos de consentimento, elaborados segundo as 

recomendações, atendem as Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde - 

Ministério da Saúde e foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de 

Arquitetura, Artes e Comunicação - FAAC/UNESP Bauru, sendo aprovados pelo Parecer Nº 

4.640.06411, emitido em 09 de abril de 2021. 

Fez-se imprescindível ampliar o estado de conhecimento atual sobre as mulheres da época 

e suas contribuições a partir do referencial teórico que o envolve diretamente. Para tanto, a 

pesquisa, por seu caráter histórico, apresentou uma relação sincrônica em seus procedimentos 

metodológicos, conforme apresentado no infográfico da Figura 2.  
Figura 02 - Infográfico dos métodos adotados 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 
11 Apêndice 01. 
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Sendo o ponto inicial para a pesquisa, a revisão bibliográfica, com vistas aos fatos 

históricos relacionados a presença feminina na alfaiataria, deu-se a partir dessa primeira fase de 

condução e determinação dos próximos passos.  

Eixo central – aconteceu durante os dois anos iniciais, quando as pesquisas se 

entrecruzaram; 

Eixo secundário – análise dos discursos, tabulações e indicativo para o resgate das 

memórias das mulheres da área;  

Eixo conclusivo – o estudo de caso e as pesquisas de campo, que aconteceram depois 

pesquisa histórica, tiveram como objetivo investigar as mulheres que atuam como profissionais 

em alfaiatarias, ateliês de costura, nas indústrias e no campo do ensino técnico ou superior a fim 

de verificar e apontar em fonte documental se há equidade da participação do gênero feminino 

como alfaiatas na contemporaneidade. 

 

1.6.1 Originalidade, relevância e delimitação do objeto de estudo desta tese: 

revisão bibliográfica sistemática (RBS) 

 
Com respeito à originalidade, relevância e delimitação do tema deste trabalho, como fase inicial 

da pesquisa que definiu esta tese e para o delineamento do seu objeto, foi realizada uma Revisão 

Bibliográfica Sistemática (RBS). Esse procedimento forneceu um quadro atualizado a respeito das 

publicações relacionadas à área do design de moda, considerando as seguintes palavras-chave: 

alfaiataria, alfaiates, mulheres na alfaiataria, design e feminismo. Em um primeiro momento, essa 

pesquisa foi realizada junto à base de dados do Portal de Periódicos Capes, sendo utilizados como 

critérios de busca “todos os itens”, em “idiomas inglês e português”, em ciclos de anos publicados 

“últimos 10 anos, 5 anos, 2 anos e atuais”, em dois ciclos, cada qual contendo 6 strings de busca. 

A pesquisa evidenciou que o tema alfaiataria é muito difundido em diversas regiões do 

mundo, associado principalmente às questões de resgate histórico do fazer desse ofício e ao design 

como área aplicada à moda. Com uma quantidade mais reduzida de pesquisas, encontram-se os 

métodos da alfaiataria, geralmente, incorporados em pesquisas da área da modelagem, 

desenvolvimento de produções e confecção do vestuário. 

Quando associado a termos específicos da participação das mulheres na área, surgem 

pesquisas que evidenciam os termos que não refletem o registro direto da atuação delas na 
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alfaiataria. A maioria desses estudos está direcionada ao fator da mulher como costureira dentro 

do processo, evidenciando a nulidade profissional na alfaiataria.  

Para melhor compreensão do resultado, apresenta-se, no Quadro 02, as três categorias 

pesquisadas nos periódicos da CAPES, tornando perceptível a diferença quantitativa maior quando 

a busca foi relacionada com o alfaiate + alfaiataria, sendo apresentado, no ano de 2019, 4.753 

publicações. Já na busca nas publicações com a relação Alfaiate + feminino, foram encontradas 

191 publicações no mesmo ano. Ainda em 2019, em relação ao termo Alfaiate + mulher, foram 

encontradas apenas 62 publicações.  

Quadro 02 – Resultado dos Periódicos CAPES 

Palavras- 
chave 

Alfaiate + alfaiataria 
Tailor + tailoring 

Alfaiate + feminino 
Tailor + female 

Alfaiate + mulher 
Woman + tailor 

Dados 
quantitativos 
a partir de: 
Título,  
autor e 
assunto 
na busca 
realizada 

Último ano – 4.753 
Últimos 2 anos – 7.318 
Últimos 5 anos – 13.832 
Últimos 10 anos – 
20.743 

Último ano – 191 
Últimos 2 anos – 314 
Últimos 5 anos – 665 
Últimos 10 anos – 1.121 

Último ano – 62 
Últimos 2 anos – 111 
Últimos 5 anos – 232 
Últimos 10 anos – 353 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Seguindo o método RBS, também foi traçado um perfil das teses e dissertações brasileiras 

relacionadas ao tema da pesquisa, por meio do Banco de Teses do Portal da Unesp12. A partir disso, 

identificou-se que o termo alfaiataria aparece e abrange 203 publicações concentradas na área do 

design, porém nenhuma destas trabalha especificamente com a abordagem desta tese. 

Raymundo das Neves Machado (2007, p. 17) afirma que “as técnicas bibliométricas 

possibilitam empregar indicadores para estabelecer prognósticos e tendências da produção 

científica nos diversos campos de pesquisa”. Definiu-se, desse modo, a utilização dessa técnica 

para explorar os grupos de pesquisa brasileiros ligados à área do design por intermédio de suas 

publicações em anais de congressos científicos e revistas da área. Foram pesquisados o Congresso 

 
12 Repositório Institucional Unesp. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/>. Acesso em 20 ago. 
2019. 
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Internacional de Moda e Design (Cimode)13, o Colóquio de Moda14 e as revistas Estudos em 

Design15, Design Studies16 e dObra[s]17.  

Com base nesses congressos, realizou-se a pesquisa nos arquivos digitalizados nas bases 

on-line, por meio de buscador de palavras, a partir dos seguintes termos: alfaia? femini? e mulher?, 

em que o símbolo “?” representa a possibilidade da inclusão das palavras “alfaiataria”, “alfaiate”, 

“feminino”, “feminina”, “feminismo”, “mulher” e “mulheres”. A pesquisa foi realizada por meio 

de teclas de atalho (buscador) de pesquisa CRTL+F ou CRTL+L.  

Todos os resumos e/ou artigos que possuíam essas palavras foram devidamente analisados 

e averiguados se condiziam com a proposta do autor das publicações em estudo, levando em 

consideração que tais dados foram coletados entre novembro de 2018 e julho de 2019. 

A partir da análise bibliométrica das edições de artigos publicados, foram encontradas 

indexadas à base de dados as publicações versando sobre o tema conforme apresentado a seguir 

no Quadro 03.  

Quadro 03 - Resultado da análise dos congressos e revistas 

Cimode 2012 a 2018 – 4 edições 
2 artigos encontrados na 3a edição, 
ano de 2016, tratando de forma 
correlata sobre o tema 

Colóquio de Moda 2005 a 2018 – 14 edições 11 artigos encontrados tratando de 
forma correlata sobre o tema 

Estudos em Design 2007 a 2018 – 26 edições Nenhum artigo encontrado 
Design Studies 1979 a 2018 – 54 volumes Nenhum artigo encontrado 

dObra[s] 2007 a 2018 – 23 volumes 
1 artigo encontrado tratando de 
forma superficial sobre a exclusão 
das mulheres na alfaiataria 

 
13 4º Congresso Internacional de Moda e Design: <https://tinyurl.com/4znzb7ba>. Acesso em 03 set. 
2019. 
14 15º Colóquio de Moda – 12ª Edição Internacional – 14º Fórum das Escolas de Moda Dorotéia Baduy 
Pires – 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Design e Moda: 
<http://www.coloquiomoda.com.br/>.  
15 <https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design>. Estudos em Design – Classificação no Qualis 
Capes A2 na área de arquitetura, urbanismo e design. 
16 <https://www.journals.elsevier.com/design-studies>. Design Studies é uma revista acadêmica 
internacional focada no desenvolvimento da compreensão dos processos de design. Estuda a atividade de 
design em todos os domínios de aplicação.  
17 dObra[s] – Revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda: 
<https://dobras.emnuvens.com.br/dobras>.  
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Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Após a qualificação, para ampliação dos dados, em maio de 2021, realizou-se a atualização 

da busca, acrescentando nos campos a palavra “alfaiata”. Como resultado, nos últimos 10 anos, na 

base de dados dos periódicos da CAPES, foram identificadas apenas 3 publicações, já no Banco 

de Teses do Portal da Unesp, nenhuma publicação com a palavra buscada foi identificada. Abaixo, 

apresentam-se as publicações no Quadro 04. 

Quadro 04: Resultado da pesquisa da busca palavra-chave alfaiata 

Palavra-
chave 
Alfaiata  

Autor Título  Endereço da busca  
 
Assuntos 
relacionados  

01  

 
Autora: Liliane 
Giraudon 
 

 
Os talibãs não 
gostam de ficção 
 

https://tinyurl.com
/5bzpsscu 
 
https://tinyurl.com
/r44bd89r  

Estudos 
Neolatinos – 
somente cita a 
presença de 
uma mulher 
alfaiata 

02  

Autora: Joana 
Sequeira e 
Arnaldo Sousa 
Melo 

 
A mulher na 
produção têxtil 
portuguesa tardo-
medieval 
 

https://tinyurl.com
/esuj2vvb 
 

Relata 
mulheres em 
diversas áreas, 
apresentado a 
baixa 
participação 
no período 
estudado 

03 

Autora e Autor: 
Maria do Carmo 
Ribeiro e  
Arnaldo Sousa 
Melo 

 
A influência das 
atividades 
económicas na 
organização da 
cidade medieval 
portuguesa 
 

https://tinyurl.com
/3jj63v76 
 

Apresenta 
somente o 
número de 
mulheres em 
registro na 
cidade, 
apenas 01 
alfaiata.  

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Após a conclusão das buscas por publicações (artigos, teses, dissertações e grupos de 

pesquisa, principais congressos da área e artigos em periódicos científicos), foi possível identificar 

as áreas e temas pesquisados e as lacunas existentes.  

Nas pesquisas finalizadas foi identificado o resgate histórico do fazer desse ofício 

(alfaiataria masculina, alfaiataria aplicada às disciplinas dos cursos de design de moda e releitura 

da alfaiataria na moda contemporânea). Torna-se evidente as lacunas existentes relacionadas às 

mulheres alfaiatas, alfaiates, alfaiates mulheres e participação histórica da mulher na alfaiataria. 

Contudo, essas áreas pesquisadas ainda não se encontram em exaustão, pois os números 

sobre essas pesquisas ainda requerem o empenho de futuras pesquisas, principalmente, no que 

tange à participação das mulheres na alfaiataria, assunto ainda nulo na área.  

 

1.7 Estrutura da tese 

 
A estrutura da tese está organizada em quatro capítulos, conforme descritos a seguir:  

No Capítulo 1, Introdução, são apresentados o problema e contexto da pesquisa, 

justificativa, objetivos gerais e específicos, quadro do principal referencial teórico, método, etapas 

e procedimentos adotados, originalidade, relevância e delimitação do objeto de estudo, a saber, 

Revisão Bibliográfica Sistêmica (RBS), bem como a estrutura do trabalho.  

No Capítulo 2, expõe-se a Fundamentação Teórica, subdividida em uma parte histórica, 

que aborda a alfaiataria, sua contribuição para a constituição do design de moda, seu surgimento e 

evolução do vestuário para a moda, considerando para tal etapa seus formatos tradicional, 

industrial e contemporâneo ao destacar a importância da alfaiataria no desenvolvimento de 

projetos para o vestuário no campo do design, da moda e do design de moda. Sequencialmente, 

adentra-se à questão do gênero feminino na alfaiataria e sua segregação, apresentando as barreiras 

impostas e seus feitos na área. Para tanto, as mulheres partícipes deste cenário, do século XVII até 

o século XX, são apresentadas observando a importância e abrangência de tal atuação na 

contribuição ao campo do design de moda.  

No entanto, é importante ressaltar que trata-se de um exame linear da história da alfaiataria, 

referindo-se, sobretudo, aos acontecimentos considerados relevantes aos dados relativos ao gênero 

feminino e ao recorte histórico no qual a moda se apresenta como sistema a partir do Idade Média. 

Complementarmente, discorre-se sobre a alfaiataria contemporânea e sua relação nos segmentos 
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de vestuário de moda, localizando a participação das mulheres na alfaiataria brasileira no período 

de 2016 a 2020. Para finalizar o capítulo, busca-se compreender, sob o olhar de alfaiates clássicos, 

industriais e contemporâneos, a participação feminina na alfaiataria.   

No Capítulo 3, Resultados, de forma detalhada, são apresentadas a análise das fontes 

documentais com vistas a subsidiar os feitos femininos na alfaiataria, apresentando os resultados 

da pesquisa e suas fases, que compreendem: o desenvolvimento da pesquisa histórica; pesquisa de 

campo; o estudo de caso; pesquisa documental; e o desenvolvimento dos quadros comparativos 

com mapeamento histórico e atual.  O estudo de caso pautou-se nos olhares de alfaiates 

tradicionais, industrial e contemporâneos, que resultaram na comprovação da hipótese da tese, 

além de gerar material de cunho prático para ser disponibilizado na proposta do website. 

Contextualiza-se a validação das mulheres na alfaiataria e seus reconhecimentos quanto à 

historiografia, novos modelos de negócios e sua atuação como alfaiatas no contemporâneo. 

Apresenta-se a análise e discussão dos resultados, buscando uma apreciação qualitativa em relação 

à consistência, potencialidades e possíveis dificuldades para o emprego da terminologia e do 

reconhecimento como profissionais nas áreas diversas, como comerciais, industriais e acadêmicas. 

Discute-se, ainda, os níveis de compreensão dos envolvidos no ofício quanto ao gênero feminino 

e futuras entradas e barreiras para o agênero.  

Por fim, apresenta-se a proposta de modelo para o website, no composto dos   materiais de 

suporte para saberes da construção e manutenção da alfaiataria, profissionais e marcas do 

segmento efetivando a disseminação e valorização das mulheres alfaiatas e suas contribuições 

significativas para o design de moda contemporâneo para a equidade de gênero, valorização e 

disseminação das mulheres alfaiatas.  

No quarto e último capítulo, conclusão da tese, retoma-se o trajeto realizado, ponderando 

sobre as principais contribuições do estudo e apontando recomendações para trabalhos futuros. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta pesquisa, a partir do objeto de estudo, atribuiu questões de luta de classes e, no decorrer do 

processo, justificou essas lutas, em questões de grandeza moral e social, nas quais esses pontos 

ficaram em uma perspectiva muito clara, comprovando a segregação do gênero feminino na 

alfaiataria.  

A partir disso, vimos que as relações contemporâneas apontam a necessidade de uma 

atuação mais abrangente com o ser humano, sendo o design contemporâneo, vinculado a valores, 

atitudes e experiências, uma resposta à complexidade do mundo contemporâneo, com as ações 

socialmente responsáveis, a inclusão, a acessibilidade, a política, o ativismo, a equidade de gênero, 

o feminismo contemporâneo, tudo em prol de um cenário igualitário.  

Na investigação, em cada livro e documentos verificados e nas entrevistas realizadas, 

evidenciou-se no ofício da alfaiataria a participação das mulheres. Os conhecimentos adquiridos, 

partindo de embates para sua entrada, suas lutas para permanência e a condição de coadjuvantes 

são fatos que levam aos desdobramentos propostos nesta tese, bem como na construção destas 

considerações finais.   

Recorreu-se a autores da história da moda, na busca por fragmentos da participação das 

mulheres, a fim de localizar informações que permitissem comprovar a exclusão do gênero no 

passado. A partir daí, surgiram novos horizontes para outras inquietações, uma vez que tal exclusão 

se estendeu até o presente. Assim, as questões norteadoras tornaram-se inquietações para entender 

o cenário quanto ao número de mulheres que se intitulavam alfaiatas e o que as levavam a não se 

intitular.  

Juntamente com essas indagações, ampliou-se a pesquisa teórica para localizar suas ações 

e contribuições em consonância com períodos históricos e movimentos sociais, como o feminismo, 

que é um movimento social que nasce de uma proposta ativista em busca da equidade de direitos 

civis, jurídicos, políticos e a igualdade entre os gêneros. Essa perspectiva mostrou a atuação 

contundente das mulheres na área da moda, com contribuições em projetos de vestuários que 

identificaram a aplicação de técnicas da alfaiataria desde o final do século XIX e início do século 

XX.  

Do mesmo modo, atentou-se para as contribuições destas em inovações para a área, como, 

por exemplo, novas formas, sistemas de produção, utilização de materiais não convencionais da 
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alfaiataria etc. Todas essas mudanças propiciadas pelas mãos das alfaiatas estiveram atreladas aos 

níveis postos de qualidade para o reconhecimento da alfaiataria.  

Logo, o estudo justificou e confirmou as indicações da importância da alfaiataria 

tradicional para a área da moda, em configuração a novos conceitos e possibilidades para a 

aplicação dos elementos da alfaiataria como bases de inovações ao Design de Moda. 

Ao mesmo tempo em que atuaram nas questões técnicas e estéticas, as alfaiatas 

promoveram quebra de paradigmas, desvencilhando-se das regras dos cânones vigentes. Visitaram 

o perfil da estética masculina e fizeram adaptações para proporcionar condições para o feminino 

atuar nas várias esferas sociais, sem as amarras que as tolhiam em seus movimentos.  

Comprovou-se, assim, a permanência feminina no ofício, mesmo com outros termos 

profissionais, o que leva a compreender que a equidade de gênero, muito longe de ser extrapolada, 

estabelece atenção de políticas públicas, ações sociais, educacionais e outros, deixando clara a 

necessidade de cada vez mais integrar em todas as áreas as responsabilidades, contextualizando 

uma nova sociedade que compreenda os papéis femininos e masculinos sem divisão de espaço 

para a carreira profissional.  

Propõe-se, nesse sentido, o website como meio para a recomposição e reparo dos fatos que 

provocaram e ainda persistem na questão da segregação do gênero feminino na alfaiataria. Um 

espaço para incluir inicialmente os resultados das fontes documentais históricas e a participação 

da mulher na alfaiataria no cenário contemporâneo desta pesquisa como suporte à construção do 

conhecimento para a área, em especial às alfaiatas. Sequencialmente, promoverá a abertura de 

integração e valorização das mulheres alfaiatas e suas contribuições significativas para o design 

de moda no contemporâneo. Disseminará questões importantes a respeito da alfaiataria, 

preenchendo lacunas existentes para o ensino e a pesquisa, bem como para o mercado profissional.  

Isto posto, pode-se dizer que a tese foi confirmada, pelo desenvolvimento desta pesquisa, 

quanto à presença participativa das mulheres na alfaiataria nas contribuições históricas e na 

contemporaneidade.  

Com vistas a ações futuras, pondera-se que a proposta do website poderá ser um canal 

usado na produção de conexões com áreas de ensino, de pesquisa e na extensão com o mercado 

em seus diversos formatos. Está aberto para futuras soluções alternativas, como propostas para 

ações de políticas públicas direcionadas à inclusão de pautas, como as questões de gênero, 

presentes nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas anunciadas na 
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Agenda Universal 2030, que trata das questões da igualdade de gênero na ODS 5, como a extinção 

da discriminação e violência,  comunicação e a adoção e fortalecimento das políticas para o 

empoderamento de mulheres e meninas, dentre outras, que somam-se às prospecções de ações 

futuras para continuidade desta pesquisa.  

Espera-se que, em sua futura ampliação ou por meio de estudos realizados por outros 

pesquisadores, sejam aprofundadas outras questões como as das mulheres transsexuais que atuam 

nas alfaiatarias e seu reconhecimento no pertencimento da profissão.   

Além das produções acadêmicas da disseminação da tese, objetiva-se realizar a publicação 

de um livro oriundo da pesquisa histórica, inserindo nas referências históricas da moda a 

participação das mulheres na alfaiataria.  

Entende-se que este é um primeiro passo para efetivar a abertura para pesquisadoras 

ampliarem seus olhares às obras e produções das alfaiatas, além de compreender a importância de 

se produzir conteúdo impresso ou em formato digital para promover a igualdade de gêneros na 

atuação da alfaiataria. 
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