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Foi realizado em outubro de 2014, pela Aliança pela Infância, o I Seminário 
Infância e Moda em parceria com a  Faculdade Santa Marcelina. Esta revista 
que você está lendo é fruto deste evento e do debate com pessoas espe-
cialistas em infância, cineasta, estilista e produtor de moda que, corajosa-
mente, se uniram para refletirmos sobre o impacto da moda na infância. 

Foram dois dias de evento: no primeiro, exibiu-se o documentário Ida-
des da Moda, seguido de uma roda de conversa - mediada pelo jornalista 
Alex Criado - com um dos diretores do filme, Marcelo Machado, e com 
o jornalista, pesquisador e professor da UFMG Tarcísio D’Almeida. No 
segundo dia, com o intuito de refletir sobre o mercado da moda e seu 
impacto sobre o cotidiano da criança, aconteceu um bate-papo, mediado 
pela pedagoga e especialista Vera Melis, que contou com a presença de 
Alessandra Françoia, coordenadora nacional da ONG Criança Segura, 
do empresário Giuliano Donini, presidente da Marisol S/A, e da estilista 
Silvia Ferraz, criadora da marca de roupas para crianças Spirodiro. Nesta 
revista, você encontrará entrevistas com todos os profissionais envolvi-
dos no evento.

Este evento fez parte das reflexões que a Aliança pela Infância promove 
durante o que é conhecido no Brasil como o “mês da infância” - outubro 
-, momento em que o consumo de brinquedos se aproxima ao que acon-
tece no Natal, e é seguido pelo consumo de roupas.

Quais são as roupas que as crianças usam no Brasil? Elas são adequadas 
para que a crianças tenha conforto e possam brincar? O que move os 
estilistas quando inserem assessórios nas roupas para atrair atenção, mas 
que, muitas vezes, são perigosos e causam acidentes (como o caso em 
que a criança engole botões e cordões)? Como a moda imprime marcas 
no comportamento das crianças? O que é roupa de menina e roupa de 
menino? E  quando a erotização precoce entrar na moda? E o consumo?

Estas e muitas outras perguntas nos conduziram a reunir este grupo tão 
seleto de profissionais comprometidos com o desenvolvimento real do 
nosso país, que certamente  começa por uma infância digna e saudável.

Boa leitura e até o próximo Seminário em outubro de 2015!

Giovana Barbosa de Souza 
Gestora da Aliança pela Infância no Brasil 
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por Fernanda Ortega

A estilista Silvia Ferraz, criadora da marca de roupas para 
crianças Spirodiro, conta a seguir sobre a sua infância, sobre  
a origem do seu interesse pela moda infantil e revela o que a 
inspira a trabalhar.

Como nasceu a Spirodiro?

Acho que a Spirodiro faz parte de mim já, é uma extensão 
do que eu acredito. Tudo que crio na coleção, como material 
de venda, tem a ver com a minha infância. Olhando pra trás, 
começo a perceber como eu, quando criança, brincava horro-
res: brincava sozinha, pegava o saco de feijão da minha mãe e 
imaginava que era um bebezinho, porque era pesadinho. Era 
maravilhoso! A Spirodiro é também um produto que ajuda 
os pais a educarem seus filhos, que ajuda os pais a vestirem 
seus filhos com uma roupa adequada com a linguagem de uma 
criança. 

Como nasceu realmente a Spirodiro? Com o meu conheci-
mento de moda e de vida, construí uma forma de olhar para 
o mundo. 

Tive uma experiência maravilhosa com Ronaldo Fraga, em 

Minas Gerais. Passei um ano com ele desenhando pra filhotes 
e aprendi muita coisa boa. Aí, senti vontade de me expressar 
a partir da moda. A Spirodiro nasceu a partir de um concurso 
que participei na Casa de Criadores, no qual há sempre um 
finalista de cada faculdade. Eu fui finalista da Faculdade Santa 
Marcelina e saí vencedora. O concurso foi uma oportunidade 
de mostrar para todo mundo o que seria a Spirodiro. Nessa 
ocasião, aconteceu um desfile meu na Casa de Criadores.

A Spirodiro nasceu, na realidade, dentro da faculdade, quando 
tivemos que criar uma marca de roupa. Tive essa ideia de ter a 
marca infantil. Eu me identificava muito com o público infan-
til, descobri isso no meio da faculdade. 

“Eu tinha pesadelo incríveis, cabeludos!”
Silvia Ferraz, estilista criadora da Spirodiro, conta sobre sua infância e sobre o lúdico na moda 
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Silvia Ferraz, estilista e criadora da Spirodiro, no I Seminário Infância e Moda.
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De onde veio o nome Spirodiro?

Spirodiro veio da música do Jorge Ben Jor: Spyro Giro, só que o 
meu nome é com D, de dado. Como diz a música, a Spirodiro 
não deixa de ser o bicho verdinho que dá na água, né?

A coleção nasceu porque 
meu primo, que tinha 5 anos 

na época, virou para a mi-
nha mãe e falou “Tia, você 

acredita em terrorista?”  
Por que você se identificava e se identifica com o público 
infantil?

Na época da concepção da marca, eu estava buscando lugares 
com crianças e pensava sobre de que forma eu poderia tornar 
as coisas mais lúdicas e divertidas, mas acho que a marca foi 
resultado de uma vivência. Eu tinha um primo de 5 anos no 
período que pensei na Spirodiro com quem convivia muito. A 
gente desenhava junto e eu adorava propor ideias e brincadei-
ras pra ele. Me divertia muito com ele. Além disso, nas minhas 
férias eu virava monitora de acampamento infantil. No início 
da marca, eu usava essa vivência com as crianças como a mi-
nha biblioteca. Ia no acampamento, via as ideias das crianças 
e transformava isso em roupa. Fiz uma primeira coleção du-
rante a faculdade e apresentei em um desfile. O feedback dos 
professores, alunos, amigos e o da criança que desfilou com a 
roupa foi muito legal. Na hora do desfile, estava claro no olho 
da criança que ela queria aquela roupa!

Como era essa roupa?

A coleção se chamava “Tire o monstro do armário”. A ideia 
era resgatar os nossos antigos medos. A coleção nasceu por-
que meu primo, que tinha 5 anos na época, virou para a minha 
mãe e falou “Tia, você acredita em terrorista?”. Fiquei perple-
xa com isso: como assim uma criança tem que se preocupar 
com terrorismo? Na minha infância, eu morria de medo do 
bicho papão, não de terrorista. Então, resolvi resgatar esses 
medos de bruxa e de jacaré. São pequenos medos que são im-
portantes porque fazem a gente crescer. 

Tudo isso resgata um pouco a minha infância. Quando crian-
ça, eu tinha pesadelos incríveis. Nossa! Eram cabeludos! Meu 
pai e a minha mãe sempre me ajudaram a fugir dos pesadelos. 
Eles tinham uma linguagem bastante lúdica também. Um dia, 
o meu pai acordou minha mãe de madrugada e disse: “Zezé, 
me dá uma caneta Bic para eu resolver um negócio”. Ele che-
gou no meu quarto e falou: “Silvia, com essa varinha”, que era 
a caneta Bic, “vou transformar todas as bruxas que você está 
vendo em passarinhos!” Ele apontava para todos os cantos do 
meu quarto com a varinha mágica, como se fosse uma fada, e 
dizia “Plim! Plim! Plim!”. Então, ele entrava na minha sinto-
nia de criança para que eu conseguisse dormir. É óbvio que a 
imaginação da criança é fértil. Logo acordei de novo durante a 
noite e disse: “Pai, eu não vi os passarinhos. Onde eles estão?”. 
Então, todos esse trabalho do meu pai tinha que continuar. 
Cada coleção tem muito da atualidade, do que está rolando, 

mas também tem um pouco da minha história. Sempre coloco 
uma pitadinha da minha memória afetiva nas roupas, o que 
muitas vezes sensibiliza a memória afetiva de muitos pais. 

Acho que em qualquer idade a gente tem os nossos medos. 
Depois eles passam e a gente dá risada deles. Aí, eu fiz essa 
coleção “Tire o monstro do armário” e fiz uma roupa para o 
meu primo: ele desfilou na faculdade pra mim com uma roupa 
de monstrinho. Também pesquisei esse tema no meu trabalho 
de conclusão de curso, o TCC. Foi muito bom o quanto pude 
explorar a questão: consegui entender o corpo da criança, pen-
sar em uma modelagem diferente e entender onde é interes-
sante para a criança ter alguma atividade no vestuário. 

Minha irmã, que me ajuda no marketing da Spirodiro, sempre 
me ouve falando sobre as novas coleções e diz: “Caramba! 
Você pensa como criança! É impressionante!” Eu acho que o 
importante é ter sempre a minha criança interna viva. É isso 
que eu busco com a marca. 

Tem algum estilista que te inspira?

Sempre tem. Uma pessoa sempre maravilhosa na moda é Ro-
naldo Fraga, que foi um cara que me ensinou muito, não só 
com a arte da moda, mas também como pessoa, porque ele 
é maravilhoso no sentindo de relações humanas. Acho que 
falta muito disso na moda. Em cada coleção tem pequenas 
coisinhas que me inspiram. Algumas coleções têm músicas es-
pecíficas. Eu tento sempre ter, em cada coleção, a Spirodiro 
para vestir, certas músicas para ouvir e certos livros para ler .

Que músicas te inspiram?

Tem uma banda chamada Éramos três que têm uma música so-
bre os porquês, que fala sobre as línguas. A música diz: “Tatu 
fala tatuês, rato fala ratoês, sapo fala sapês e porco fala por-
quês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?” Criança é isso: 
criança fala porquê. Acho que essa música é uma superinspira-
ção. É legal questionar as coisas, não aceitar tudo de primeira.
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por Fernanda Ortega

Giuliano Donini, presidente da Marisol S/A - a maior in-
dústria de roupas voltadas para crianças no Brasil - aborda, a 
seguir, as  dificuldades do reconhecimento da moda infantil 
no país e conta como é a sua relação com as crianças.

Como você vê o mercado da moda infantil hoje? 

O mercado da moda infantil, assim como o vestuário para 
a terceira idade, está cada vez sendo mais percebido e sen-
do mais cuidado, talvez pelo fato das famílias serem cada 
vez menores. Então, muitas marcas de roupas, que antes não 
olhavam para a criança, estão começando a atuar no nicho 
infantil. Antes, o mercado da moda infantil  andava meio 
marginalizado. Para muita gente, criança não veste moda, só 
veste roupa. 

A Faculdade Santa Marcelina, no I Seminário Infância e 
Moda, mostrou que preza pela moda infantil e consegue in-
centivar as pessoas a se expressarem por meio do mundo 
infantil, gerando boas iniciativas, como é o caso da estilista e 
ex-aluna da Santa Marcelina Silvia Ferraz, que criou a marca 
Spirodiro. 

Quais são os maiores problemas que esse segmento da 
moda enfrenta?

Acho que o maior desafio do segmento da moda infantil é 
o de se fazer entender. Em toda história das duas princi-
pais semanas de moda brasileira - o Fashion Rio e o São 
Paulo Fashion Week -, a Marisol é a única empresa até hoje 
que conseguiu entrar nesse tipo de espaço. As pessoas estão 
começando a entender que no ambiente infantil os profis-
sionais da moda também se realizam profissionalmente. O 
mundo da moda infantil é tão bom ou tão desafiador quanto 
qualquer outra iniciativa de expressão por meio da moda. Ele 
é, no mínimo, tão interessante quanto a indústria de calçados, 
de bolsas, de adereços, de moda adulta feminina ou mascu-
lina. Essa dificuldade da moda infantil de ser reconhecida 
provavelmente vai continuar existindo nos próximos anos.

O reconhecimento da moda infantil
Giuliano Donini, presidente da Marisol, fala sobre a indústria da moda infantil e seus desafios
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Giuliano Donini, presidente da Marisol S/A, no I Seminário Infância e Moda.
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O que você espera do futuro da moda infantil? 

A Marisol passou mais de três anos conversando com o São 
Paulo Fashion Week para poder participar do desfile. A mi-
nha expectativa é que a moda infantil realmente ganhe o es-
paço que pode ter. Espero que a gente consiga construir um 
mercado sólido, atrativo e realizador para todos os elos dessa 
cadeia de valor para que realmente todos sintam prazer de 
lidar com o mercado infantil.

“Tornou-se uma questão im-
portante quebrar com as 

ideias de que ‘criança não 
faz moda’, ‘criança ou copia 

a roupa do adulto ou crian-
ça só usa roupa bobinha que 

qualquer um faz’”
Para você, qual é a importância da entrada da moda in-
fantil nos grandes desfiles de moda? 

Toda vez que a Marisol recebia um não para entrar em um 
evento de moda, mais a gente fazia questão de conseguir par-
ticipar do evento no ano seguinte. Tornou-se uma questão 
de honra romper essa barreira e quebrar com as ideias de 
que “criança não faz moda”, “criança ou copia a roupa do 
adulto ou criança só usa roupa bobinha que qualquer um 
faz”, como se as pessoas envolvidas nesse setor da moda não 
tivessem valor e competência. 

O São Paulo Fashion Week, por exemplo, é uma grande vi-
trine para os profissionais da moda. Entrar numa semana de 
moda como essa, vista como um lugar de moda de adulto, 
simboliza romper uma barreira para que o mundo se volte 
para a criança sob a ótica da moda, sob a ótica da cultura. 
O desfile é uma expressão cultural e de conteúdo. Ele tem 
um papel performático para as pessoas perceberem a impor-
tância da moda infantil. É importante ver um profissional 
supercompetente como Paulo Borges, reconhecido no mun-
do da moda brasileira, que também não acreditava muito na 
moda infantil, reavaliar a questão e dizer: “você tinha razão 
mesmo”. 

O que mais te encanta em trabalhar com moda infantil?

Para quem gosta de superar barreiras, o mercado infantil 
apresenta esses desafios que mencionei, de romper paradig-
mas. 

Por outro lado, o mercado infantil tem um quê de pureza. A 
criança entra em uma loja e, se a mãe fala: “É essa roupa que 
você achou linda?” e a criança não gostou da peça, ela res-
ponde tranquilamente: “Não! Achei horrorosa!”. A criança 

tem essa sinceridade e essa inocência. É um ser humano que 
ainda não está rotulado por padrões da sociedade. É muito 
bom lidar com esse tipo de reação espontânea. É muito in-
tensa a relação da criança com tudo que ela se envolve, com o 
que gosta e com o que não gosta. A criança, quando fala que 
gosta de uma roupa, normalmente não diz só que gosta, ela 
diz que ama a roupa. Lidar com essas emoções e com essas 
reações é realmente realizador a partir do momento que você 
consegue entender isso e jogar com isso. 

No mercado infantil, há dois seguidores de uma marca: o 
consumidor que usa efetivamente o produto que você faz  
- a criança - e o consumidor que realmente transaciona co-
mercialmente com você - que são geralmente os pais, que é 
quem, em última instância, faz a ponderação do custo-bene-
fício do produto. Essa faceta do mercado infantil também é 
desafiadora e me realiza bastante.

Pessoalmente como é a sua relação com as crianças?

Eu adoro! Ainda não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. 
Quando estou com meus sobrinhos, minha esposa pega no 
meu pé e diz que não sabe quem é mais criança: os sobrinhos 
ou eu. Eu entro no mundo deles e, eles entram no meu. Não 
sei se isso é potencializado pelo fato de eu trabalhar no mer-
cado infantil, que com o que a Marisol trabalha preferencial-
mente, mas eu gosto muito dessa relação. Gosto de entender 
o comportamento infantil. 

Diversas vezes, em abertura de loja de roupa, eu já vesti a 
fantasia de personagens reconhecidos, como a Lilica Repilica 
e o Tigrão. Quem era o boneco dentro da inauguração da 
loja era eu. Acho fantástica a experiência de perceber como a 
criança enxerga o mundo na sua inocência, naquela fase em 
que ela está formando o seu caráter. Particularmente eu te-
nho uma relação muito próxima com as crianças. Essas coi-
sas fazem com que trabalhar com o mundo infantil faça mais 
sentido pra minha vida.
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por Fernanda Ortega

O jornalista Alex Criado, membro do conselho deliberativo 
da Aliança pela Infância, fala, a seguir, sobre consumismo e 
moda infatil e defende a regulamentação da publicidade para 
crianças.

Você defendeu, durante o I Seminário Infância e Moda, 
a regulamentação da publicidade infantil. Para você 
como deve ser a mediação da propaganda infantil?

Não enxergo a publicidade como expressão do pensamento. 
Acho que se faz uma confusão quando se pensa a propagan-
da como liberdade de expressão. Ela não é, a propaganda é 
um instrumento da economia. Na minha opinião, se faz essa 
confusão de forma mal intencionada. Assim como você con-
trola cartéis e uma série de operações econômicas, não vejo 
nenhum motivo para não se controlar propaganda. Partindo 
dessa premissa, defendo que não se produza publicidade di-

rigida diretamente à criança, o que já existe em outros países. 
Ou seja, a publicidade sobre brinquedo ou roupa para crianças 
deve se dirigir aos pais e ser veiculadas para os pais, não utili-
zando uma linguagem que fala com a criança e em um horário 
que só criança está assistindo televisão.

Você é pai de uma filha. Como pai, você tenta mediar a 
influência da televisão na criação da sua filha? 

Regulamentação da publicidade infantil, 
identidade e moda

Alex Criado, jornalista, coloca em xeque a publicidade infantil
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Alex Criado, jornalista, no I Seminário Infância e Moda.
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Eu sou contra esse discurso de que os pais tem que controlar. 
Isso é colocar toda a responsabilidade nas costas dos pais. A 
sociedade pode criar mecanismos de autoproteção. Acho que 
os pais devem ser trabalhados para exercer a mediação neces-
sária com os filhos. Mas, na vida que a gente leva, nem sempre 
isso é possível: você não consegue ficar todo tempo em frente 
à televisão junto com o seu filho. Como pai, o que faço é limi-

“Acho que a roupa para a 
criança deve respeitar a na-
tureza da infância, que, para 
nós da Aliança pela Infância, 

é o brincar.” 
tar o tempo de exposição à televisão e converso com a minha 
filha - que já está com 8 anos - sobre a publicidade. Também 
tento discutir com ela uma questão mais ampla: o consumo. 
Essa é a mediação que tento fazer. É claro que, em alguns mo-
mentos, ela fica exposta à publicidade sozinha. Mas mesmo se 
a criança está exposta pouco tempo diante da televisão, ela está 
sendo bombardeada com publicidade.

Como você vê a relação entre infância e moda? Como 
você acha que deve ser a roupa para a criança?

Acho que a roupa para a criança deve respeitar a natureza da 
infância, que, para nós da Aliança pela Infância, é o brincar. 
Então, a roupa precisa ser confortável, tem que permitir que a 
criança possa desenvolver todos os movimentos que quiser, e, 
se for possível, que ela também tenha um aspecto lúdico. De 
maneira alguma as roupas podem tentar sensualizar a criança 
ou tentar adultizar a criança. Para mim a moda é um segmento 
da economia e é também uma forma de expressão artística. 
No âmbito de expressão artística, acho que a moda tem o pa-
pel de construir um vestuário que respeite a infância.

Outro elemento importante é as roupas serem duráveis, por-
que nós estamos em um movimento anti-consumista que pre-
za pela sustentabilidade. A criança já perde roupa pelo próprio 
processo de crescimento, fazer vestuários que não duram nada, 
que servem só para estimular o consumo, não tem sentido. 

Como a moda pode ajudar a criança a criar a sua própria 
identidade?

Talvez não padronizando o vestuário, criando várias possibi-
lidades. Aí também aparece o papel dos pais, do adulto. Não 
é possível só falar dos pais que tem dinheiro para comprar 
roupas caras, isso é uma porcentagem muito pequena dos pais. 
É preciso também pensar em roupas acessíveis para pais mais 
pobres.

“Ainda existe um grande pre-
conceito de os meninos usa-

rem roupas fora do padrão 
masculino. Um menino usar 
roupa de princesa ainda é 

muito mal visto.”
Como você vê a relação entre moda e gênero: para meni-
nos tem a roupa azul, para meninas a rosa? Os meninos 
têm os seus superheróis, as meninas têm as suas prin-
cesas.

Acho que a culpa desses padrões cristalizados, que são muito 
ruins, não é tanto da moda, é mais dos meios de comunica-
ção e da própria cultura que carregamos. Hoje existe uma li-
berdade muito maior do que há 20 anos. Então há uma moda 
que dialoga só com o senso comum, que acha que azul é para 
menino, rosa é só para menina. A moda, sob o ponto de vista 
econômico, está trabalhando com segurança, isso tem a ver 
com a nossa cultura. Mas a cultura tem mudado um pou-
co: tem menina já usando roupas de heróis masculinos. Mas 
ainda existe um grande preconceito de os meninos usarem 
roupas fora do padrão masculino. Um menino usar roupa de 
princesa ainda é muito mal visto.

Como você vê o papel da Aliança pela Infância para que 
o consumo de roupas seja mais consciente?
A Aliança pela Infância é um movimento que busca uma 
nova concepção de infância. Ela faz tudo o que é possível 
com a estrutura que tem, discutindo o conceito de infância 
com os pais e com os educadores. 
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por Fernanda Ortega

O que mais estimula a pesquisadora e pedagoga Vera Melis 
a trabalhar com a infância é ver a criança em seu pleno de-
senvolvimento. Segunda ela, “Com uma roupa muito justa, 
a criança não se sente plenamente livre para se desenvolver, 
porque ela não vai conseguir esticar a perna como gostaria 
para brincar.” Em entrevista, Vera problematiza essas ques-
tões e fala sobre a importância da educação para um consu-
mo mais consciente.

O que você achou do I Seminário Infância e Moda da 
Aliança pela Infância? 

É o segundo ano que eu participo desse evento da Aliança. 
Dessa vez, senti que a gente conseguiu ter uma grande sin-
tonia entre todos os presentes. Do ano de 2013 passado pra 
cá, a preocupação com a infância também começou a chegar 
na área de consumo e, claro, que na área de moda também. 

Por que você acha que a questão da moda é tão pouco 
debatida em relação à infância? Que passos você acha 
que esse debate precisa dar?

Moda é um dos itens sobre o qual não se fala quando se de-
bate infância. A gente já avançou em relação ao debate sobre 

o consumo, porém, não há muitas informações para as famí-
lias e para os educadores em geral sobre como é importante 
o vestuário infantil para a mobilidade e o movimento na in-
fância. O desenvolvimento motor da criança, a graciosidade 
e a harmonia dos movimentos que o nosso corpo alcança co-
meçam na infância. Como a criança vai se desenvolver bem, 
engatinhar, se arrastar, trocar a posição do corpo, deslocar o 
peso de uma perna para outra, levantar a perna, fazer movi-
mentos que só na infância a gente consegue fazer sem uma 
roupa adequada? A roupa que impede o movimento desfa-
vorece o desenvolvimento psicomotor da criança. As roupas 
infantis têm que ter uma costura favorável ao movimento. A 
criança tem o que é de melhor: a espontaneidade. A moda 
pode tirar essa espontaneidade dela. O vestuário tem que 

Conforto e mobilidade infantil
A pedagoga  e especialista Vera Melis ressalta a importância do comforto para o desenvolvimento da criança
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permitir que a criança interaja com o mundo e ajuda-la a ser 
mais feliz, não o contrário. 

Como ninguém conversa sobre a importância do movimen-
to para a criança, é claro que as lojas vendem uma roupa 
infantil que, na verdade, é uma cópia em tamanho reduzido 
da roupa para adulto. A roupa é bonitinha, mas me preocupo 
sempre em conversar com o adulto responsável pela criança 
para que ela seja vestida de forma que nenhum movimento 
seja impedido pela roupa. Esse tipo de debate a gente tam-
bém tem que fazer com os fornecedores dos materiais para 
as roupas, porque existem materiais que impedem os movi-
mentos, além de poderem causar alergia, por causa do tecido, 
e causar calor. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. 

“A primeira coisa que a gen-
te tem que fazer é mostrar 

duas roupinhas para a crian-
ça, desde bebê, e perguntar: 
‘qual das roupas você prefe-

re vestir?’” 
Seguindo essa linha de raciocínio, como a moda pode 
contribuir para a criança se desenvolver plenamente? 

Acho que a criança, para se desenvolver plenamente, precisa 
usar roupas que facilitem o movimento, seja sentar, arras-
tar, levantar, estender uma perna, descer um degrau. Se uma 
criança de 12 a 18 meses de idade estiver de calça jeans e 
com uma camiseta cheia de laços, cordões e zíperes, ela não 
vai conseguir fazer todos os movimento que precisa. Então, 
a roupa tem que ser leve, confortável e resistente. A roupa 
também tem que ser fácil de colocar e tirar, para a criança 
conseguir se vestir sozinha.

No I Seminário Infância e Moda você disse que a crian-
ça, muitas vezes, só quer ficar pelada e questionou tam-
bém sobre o que aconteceria se a criança pudesse deci-
dir que roupa ela gostaria de usar. Como você vê essas 
questões?

Sempre digo que a criança desde pequena tem que participar 
de tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é 
mostrar duas roupinhas para a criança, desde bebê, e pergun-
tar: “qual das roupas você prefere vestir?” Isso pode parecer 
bobagem, né? Um bebê vai decidir a roupa? Sim, vai. Ele vai 
manifestar sua preferência com o olhar ou com o dedinho. 
Assim ele vai começar a aprender a escolher. 

O fato é que a criança vai preferir vestir aquilo que gosta 
e aquilo com que fica mais confortável. A gente tem que 
permitir isso. Essa questão de querer ficar pelado acontece 
principalmente com meninos. Eles não gostam de se vestir, 
porque gostam de pular e a roupa muitas vezes não permite 
o movimento.

O que você acha da padronização da moda infantil?

Acho ruim. No século retrasado, as crianças eram vestidas 
como adultos. Na França, os filhos do rei, os príncipes, eram 
vestidos iguais ao rei, tudo em menor escala. Já no século 
XX, vejo nas fotografias que meu pai, quando criança, era 
vestido com terninho e gravatinha, mas a calça era curta e a 
meia ia até o joelho. Meu pai nasceu em 1926, naquela época, 
as crianças usavam esse tipo de roupa formal, o que fazia 
com que parecessem mais velhas do que eram. Também usa-
vam roupas muito sérias para brincar. 

A gente avançou muito, deixando a criança ser mais livre, 
com roupas mais confortáveis e coloridas. De repente, surgiu 
um movimento, que não sei identificar a origem, de nova-
mente fazer roupas infantis parecidas com o vestuário adulta. 
Meninas usam as mesmas roupas e sandálias das mães, meni-
nos usam as mesmas camisetas do pai, em tamanho menor. 
A gente pensa que isso é bonitinho, mas é um novo padrão. 
Hoje as roupas são todas muito iguais e não se pensa na 
criança, mas sobre o que está moda. Essa questão da moda 
infantil incomoda porque às vezes você quer dar uma coi-
sa diferente para uma criança vestir, mas os adultos querem 
comprar aquilo que está na revista, na moda, no outdoor e 
aquilo que todo mundo da festinha tem. Quando se vai a 
uma festinha infantil, todas as crianças estão vestidas mais 
ou menos igual. 

“Hoje as roupas são todas 
muito iguais e não se pensa 

na criança, mas sobre o que 
está moda”. 

Você acha que uma criança que fuja dessa moda se sen-
tiria deslocada dentro do grupo? 

Se a gente deixar a criança escolher a roupa que quer vestir, 
todas estarão diferentes. Não vão se importar se uma crian-
ça vai estar com uma roupa metade de Homem Aranha e 
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metade de Tartaruga Ninja. As meninas se vestirão com o 
vestido da Cinderela com a coroa da Branca de Neve. Para 
as crianças, tudo estará bem, porque elas estarão vestidas do 
jeito que querem. 

O problema é que o adulto não permite que criança se vista 
do jeito que quer. É muito raro se ver crianças vestidas de 
fantasia pela rua, né? O adulto diz “agora vamos sair, então 
vamos colocar essa camiseta, essa calça e esse sapatinho”. Aí, 
a criança perde o sapato, porque não aguenta ficar com ele. 
No final do dia, ela estará sem meia e totalmente diferente do 
jeito como chegou ao lugar. 

“Por que você não fala com 
seu filho de fazer a sema-

na de ele pode vestir o que 
quer?”

Como os adultos podem contribuir para um consumis-
mo mais consciente das roupas para a criança? 

Esse é um trabalho de formiguinha para nós educadores. Te-
mos que mostrar aos poucos a importância de um consumo 
consciente e do vestuário infantil junto à família. Temos que 
incentivar falando: “por que você não fala com seu filho de 
fazer a semana de ele pode vestir o que quer?” Aos poucos o 
adulto começa a perceber que a criança é capaz de se vestir 
com a roupa que quer. A partir daí o adulto também vai co-
meçar a escolher melhor a roupa para a criança. Da mesma 
forma que a gente faz cartilha de orientação de vacinas, a 
gente vai mostrar qual é a melhor roupa para essa idade ou 
aquela idade da criança. Só assim a gente vai poder mudar o 
olhar sobre a moda da criança, trabalhando com os adultos. 

Não adianta falar com o empresário. Uma vez nós pergunta-
mos para um empresário por que ele só fazia um determina-
do brinquedo cor de rosa e não de todas as cores, como azul, 
amarelo e lilás. Isso direciona a brincadeira para as meninas, 
né? Os meninos, às vezes, não brincavam porque o brinque-
do era cor-de-rosa. O empresário respondeu que fazia aquele 
brinquedo cor-de-rosa porque vendia mais. É uma questão 
comercial. 

Temos que falar com a família e com o empresário para que 
a criança possa brincar com qualquer coisa e usar qualquer 
roupa que lhe permita se movimentar. 

“O que acho problemático 
é incentivar o início de uma 
atividade de modelo ainda 

na infância”.

O que você acha da iniciativa de algumas marcas de 
roupa, como a Marisol, de colocar as crianças nas pas-
sarelas, em eventos internacionais como o São Paulo 
Fashion Week? 

As pessoas gostam de olhar as roupas dentro de um modelo 
real. No caso da roupa infantil, o modelo tem que ser uma 
criança. Algumas crianças têm muita vontade de entrar na 
passarela e desfilar com a roupa. Elas acham isso muito legal. 
O que acho problemático é incentivar o início de uma ativi-
dade de modelo ainda na infância. Mas acho que a indústria 
da moda deveria vestir a criança com a roupa que está pro-
duzindo antes de colocá-la na passarela e antes de colocar a 
roupa nas vitrines de lojas. Os produtores de moda precisam 
ver a criança usando a roupa – subindo, descendo, correndo, 
sentando de qualquer jeito – para ver se essa roupa é resis-
tente e adequada. 

Para você, qual é o problema do consumismo exacerba-
do sociedade atual na formação da criança?

Toda ação exagerada é ruim, mas o consumo faz parte da 
nossa vida: nós compramos água, leite, pão, fruta, sapato, 
brinquedo... Mas que a gente tem que aprender a comprar. 
Está faltando ensinar um pouquinho mais a criança o que 
comprar e por que comprar para que ela possa ter segurança 
no momento do consumo. A criança tem que saber comprar 
uma fruta ou um sapato, não pela moda e pelo seu desejo 
imediato, mas pela sua saúde, pelo seu bem-estar e pela ne-
cessidade. Isso é importante para ela viver tranquila e não ser 
assoberbada por essa questão de comprar apenas para ter. 

A criança tem que ter clareza de que é necessário comprar 
roupas para se proteger do frio ou do calor, para proteger 
seu corpo e para brincar - da mesma forma como precisa se 
alimentar bem para crescer. 

O adulto influencia bastante o consumo da criança, porque é 
ele quem apresenta qualquer produto a ela. A criança apren-
de por imitação e acaba consumindo o mesmo que os pais, 
repetindo ações inadequadas muitas vezes. 

A nossa maior preocupação é de ensinar a criança a consu-
mir em qualquer área, desde um programa de televisão até a 
alimentação, passando pela moda.
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por Fernanda Ortega 

Alessandra Françoia, coordenadora nacional da ONG Crian-
ça Segura, alerta para uma questão relevante, mas pouco co-
nhecida: a segurança no vestuário infantil. Tecidos, botões, 
cordões, entre outros acessórios, precisam ser sempre adap-
tados para a idade de cada criança para que não haja o risco 
de alergias, engasgamento com botões ou enforcamento por 
acidente com cordões. 

Você trabalha na ONG Criança Segura, que lida com a 
prevenção de acidentes. Como é o trabalho desenvolvi-
do pela ONG?

A gente trabalha com a prevenção de acidentes com crianças 
e adolescentes de até 14 anos. Os acidentes são a principal 
causa de mortes de crianças de 1 a 14 anos no Brasil: são 
4600 crianças que morrem e 120 mil hospitalizações devido 
a acidentes que poderiam ser evitados todo ano. Isso gera 
uma consequência psicológica forte para as famílias. Histori-
camente, os acidentes estão reduzindo. 

“Acredito que é fundamen-
tal, que a roupa, além de ser 

bonita, também possa ofe-
recer conforto e segurança 

para a criança.”

A gente trabalha com três estratégias: comunicação, mobi-
lização e políticas públicas. Na área de políticas públicas a 
gente atua com, por exemplo, a questão da segurança do ves-
tuário infantil, mas também com outras questões, como a 

do parquinho seguro, proibição do álcool como produto de 
limpeza e também para incluir a causa da segurança infantil 
na agenda do governo.

Como você pensa a relação entre segurança e moda? 

Não existe esse olhar da segurança no vestuário infantil. Hoje, 
se existir, não é uma prioridade. Isso precisa existir, porque 
para a criança isso é fundamental. Queremos a normatização 
da segurança do vestuário infantil e vamos trabalhar para isso 
acontecer por iniciativa dos fabricantes. Mas o fundamental 
é que o consumidor faça a opção de comprar a roupa segura. 
Ele precisa dar valor para isso, para essa segurança. Acredito 
que é fundamental, que a roupa, além de ser bonita, também 
possa oferecer conforto e segurança para a criança.

“A segurança no vestuário 
está desde a aplicação da 

etiqueta até o tipo de fio que 
é utilizado nos tecidos”

Quais são os passos que precisam ser dados para que a 
roupa infantil seja mais segura? 

A segurança no vestuário está desde a aplicação da etiqueta, 
o tipo de fio que é utilizado no tecido ou os cordões usa-
dos - que não recomendamos que se use, principalmente na 
altura do pescoço. Também não recomendamos o uso de ca-
puz pelo risco de sufocação e estrangulamento. O tecido não 
pode ser inflamável e a tinta usada para a coloração do fio 
precisa ser pensada. Além disso, partes pequenas que se sol-
tam da roupa precisam de atenção da indústria, por exemplo, 

A segurança no vestuário infantil
Alessandra Françoia, diretora da ONG Criança Segura, fala sobre os cuidados necessários para um 
vestuário seguro para a criança
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o botão tem que ser pregado de forma que a criança nunca 
consiga tirar. O ideal é o botão de pressão.

Como está o procedimento para normalizar a seguran-
ça do vestuário infantil no Brasil? 

Nós, a ONG Criança Segura, e um grupo de pessoas – entre 
elas representantes da Marisa, C&A, Marisol e outras indús-
trias - estamos elaborando uma norma. Esse processo está 
sendo acompanhado pela ABIT, Associação Brasileira de In-
dústrias Têxteis. A gente finalizou o desenvolvimento dessa 
norma, ela está parada para publicação. Provavelmente vai 
entrar em consulta pública. Depois a gente vai retomar o 
desenvolvimento da norma para aprovar ou não as sugestões 
da consulta pública. No Brasil, criar compulsoriedade da cer-
tificação de um roupa provavelmente prejudicaria quem está 
legal no mercado. Entendemos que se as indústrias fizerem 
roupas seguras, isso pode ser, por si só, uma diferenciação 
no mercado.

Qual o papel da ABIT e do Inmetro para essa normali-
zação do vestuário?

O Inmetro que solicitou essa normalização. A ONG Criança 
Segura conversou com o Inmetro sobre os dados, sobre as 
questões que existem fora do país e o Inmetro solicitou para 
a ABIT que essa norma fosse produzida. O Inmetro tem o 
poder de fazer um requerimento de avaliação da conformi-
dade da norma e desenvolver uma certificação compulsória. 
Ele pode ser um grande decisor sobre essa questão. A ABIT, 
a Associação da Indústria, vai fazer parte da negociação. O 
voto dela, no Inmetro, que faz parte do Ministério da Indús-
tria, tem muito peso. 

“As roupas seguem os pa-
drões de segurança para se 
livrar de qualquer punição e 
poder comprovar que o pro-

duto é seguro”.

Como a questão da segurança do vestuário infantil foi 

concretizada em outros países? Qual caso você consi-
dera exemplar?

Nos Estados Unidos, o pijama infantil tem que ter um tecido 
com retardador de chamas. Lá, não é compulsória a certifica-
ção do vestuário em geral, mas se acontecer de uma criança 
se envolver em acidente por causa da roupa, a indústria vai 
ser processada. Então, geralmente, as roupas seguem os pa-
drões de segurança para se livrar de qualquer punição e po-
der comprovar que o produto é seguro. Eles mesmos fazem 
todos os testes para comprovar que o produto tem segurança 
para se isentar de qualquer risco.

“Nós cobramos, formaliza-
mos e também temos o pa-

pel de negociar com a 
indústria”. 

Sobre a normalização do vestuário infantil, como a 
ONG Criança Segura está atuando conjuntamente com 
a ABIT e com o Inmetro? 

Participamos da comissão e escrevemos a introdução da nor-
ma. Fazemos o controle social da prevenção de acidentes em 
todo lugar, não só na questão dessa norma. Nós cobramos, 
formalizamos e também temos o papel importante de ne-
gociar com a indústria e colocar em evidência aqueles que 
estão fazendo certo. Também vamos denunciar quem estiver 
fazendo muito errado.
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O jornalista, pesquisador e professor da UFMG, Tarcísio 
D’Almeida, entende que “Hoje há uma ‘adultização’ da 
moda infantil. Os pais vestem as crianças como se elas fos-
sem adultos em miniatura. A criança tem que ter o direito de 
ser criança. Quando se leva elementos da moda adulta para 
a moda infantil, esse direito está sendo tirado.” Abaixo, o 
pesquisador debate essa questão e a demarcação de gênero 
feminino e masculino por meio do vestuário infantil.

Qual é a importância de se debater infância e moda? O 
que você achou do evento da Aliança pela Infância na 
Santa Marcelina? 

Eu achei muito interessante exatamente por propor a refle-
xão da relação da moda com a infância. A moda tem dois po-
los sobre os quais geralmente não pensa muito e não produz 
uma reflexão bacana e aprofundada: o primeiro é a infância e 
o segundo é a velhice. Acho que esse Seminário deveria per-
correr as faculdades de moda do país. A Santa Marcelina foi 
um ótimo local, mas acredito que a Universidade Federal de 
Minas Gerais, a Federal do Ceará, os centros universitários 
de Maringá, no Paraná, a Universidade Vergas de Almeida, 
no Rio de Janeiro, entre tantos outros locais poderiam tam-
bém receber o Seminário para ampliar a reflexão sobre moda 
e infância. 

Enquanto pesquisador, como você vê a relação entre 
infância e moda? 

No Brasil, a gente não tem um número significativo de pes-
quisas que mostrem a importância da relação entre moda e 
infância, ou seja, que pensem as implicações, os resultados, 
as influências benéficas ou maléficas da moda sobre o uni-
verso infantil. Acho que a gente está começando a correr 
atrás de pensar nesse tema. 

“Os pais transferem simboli-
camente a ideia de virilidade 

para o menino e a ideia de 
ultra feminilidade e romanti-

cismo para a menina.” 
Como você vê a questão da relação entre gênero e moda 
na moda infantil: roupinhas azuis para meninos e rou-
pinhas rosas para meninas? Em que medida você acha 
que isso é um problema ou não?

Isso é uma imposição cultural da sociedade, porque para o 
bebê e para a criança, não há essa relação de gênero e cor. 
Há registros dessa relação de cor e gênero na sociedade oci-
dental e oriental. Em alguns países na Europa, como na Fin-
lândia, não há o uso de cores para distinção de gênero, mas 
no Brasil  isso é muito forte. Vejo isso como um reflexo da 
sociedade, que distingue o gênero, feminino e masculino, por 
meio do uso de cores. A sociedade definiu que o masculino 
é azul e feminino é rosa. 

Os pais transferem simbolicamente a ideia de virilidade para 
o menino e a ideia de ultra feminilidade e romanticismo para 
a menina. Decidiu-se em algum momento que o azul seria a 
cor que representaria o masculino, e o rosa representaria a 
menina princesa, romântica, idealizada, que vem dos contos 
de fada. 

Penso que isso é uma bobagem, porque, na verdade, a crian-
ça não identifica e não distingue gênero por meio da cor. O 
que é importante para ela é o conforto e o lúdico: é ela poder 
interagir e brincar com a sua própria roupa. Mas os pais tem 

“Adultização” infantil, gênero e moda 
O pesquisador Tarsício D’Almeida questiona a adultização da moda infantil
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esse imaginário e decidem que tudo da menina deve ser rosa. 
Quando não se faz exame do sexo do bebê, os pais compram 
o enxoval todo verde e amarelo, que seriam cores neutras do 
sexo do bebê.

Como deve ser a roupa para a criança?

A roupa da criança precisa propiciar conforto à criança: essa 
é a regra inicial. Para se pensar o conforto é preciso refletir 
sobre as matérias-primas utilizadas na roupa, na utilização 
de tecidos confortáveis, como algodão, que permitam que 
a criança transpire. Esse conforto tem que estar também na 
modelagem. Além disso, o criador de moda pode usar outros 
recursos, como recurso lúdico, que faça com que a criança 
tenha uma interação maior com o vestuário. É possível pro-
piciar o lúdico por meio de um desenho, do cheiro, do tato 
e da textura. A roupa pode ter elementos lúdicos que soltem 
cheiro na hora que se brinca com a roupa por exemplo. Ba-
sicamente, os dois fundamentos presentes na constituição da 
roupa infantil são o conforto e o lúdico. 

“Nos anos 60, com o movi-
mento hippie, afrouxou-se a 

ideia de composição da rou-
pa para criança a partir do 

parâmetro da moda adulta.” 
Como você vê o problema da “adultização” das roupas 
infantis?

Isso acontece quando os pais - que são os mediadores da 
criança em relação à roupa - vestem a criança como se ela 
fosse um adulto. A roupa de adulto aparece em escala pro-
porcionalmente diminuída para servir na criança. Isso acon-
tece em busca da elegância, da criança estar bem vestida 
para as ocasiões sociais. Isso era muito predominante até a 
primeira metade do século XX. Depois, nos anos 60, com 
o movimento hippie, afrouxou-se a ideia de composição da 
roupa para criança a partir do parâmetro da moda do adulto. 
A gente ainda tem registros disso hoje, mas não com o rigor 

e com a frequência que tinha até a primeira metade do século 
XX. Em fotos do final do século XX, é possível ver fotos 
de crianças vestidas como se fossem adultos para ocasiões 
sociais de família, casamento, batizado, festa de aniversário, 
quando se veste a criança como se ela fosse uma miniatura, 
um anão. 

A definição da identidade 
tem relação com o contex-
to interno da família  – com 

como você foi criado – e 
com o contexto externo – da 

sociedade.
O que você acha da moda como expressão da identi-
dade? 

A moda pode expressar a identidade quando oferece possi-
bilidades diversas de vestuário para que o indivíduo constitua 
a sua identidade. Entre as ofertas que existem, o indivíduo 
escolhe as roupas de acordo com seu próprio perfil como ser 
humano, ser cultural e ser político. 

A definição da identidade tem relação com o contexto inter-
no da família  – com como você foi criado – e com o contex-
to externo – da sociedade.
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por Fernanda Ortega

O filme Idades da Moda, dirigido por Marcelo Machado e 
Gilmar Moretti, traça o perfil da moda infantil brasileira 
dos últimos 50 anos a partir de entrevistas captadas em 
quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Ceará. São estilistas, estudantes, fotógrafos, his-
toriadores, costureiras e consumidores de diferentes fai-
xas etárias que expõem diferentes olhares sobre a moda. 
A seguir, o diretor Marcelo Machado fala sobre como 
foi fazer o documentário.

Como foi o processo de fazer o filme Idades da Moda?

Fui convidado pelo diretor Gilmar Moretti para dirigir 
conjuntamente o filme. Ele queria fazer um documentá-
rio sobre moda infantil e já tinha o patrocínio da Mari-
sol, que é uma das maiores indústrias ligada à área têxtil 

e à moda infantil. Quando recebi o convite,  tive a ideia 
de fazer uma cronologia e tentar mostrar como as pes-
soas se vestiam quando criança durante os últimos 50 
anos por meio de álbuns de fotografias. Eu e o diretor 
Gilmar Moretti resolvemos usar a estratégia de contar 
a história sob o ponto de vista de pessoas comuns, que 
tenham ligação com o tema. 

“É muito interessante o direito 
de quando se faz um docu-
mentário de entrar na casa 

das pessoas, compartilhar a 
intimidade dela e de conver-

sar sobre a vida dela”.

Primeiro escolhemos personagens mais antigos: cos-
tureiras; depois,  trabalhamos com pais de crianças; 
em seguida, com profissionais da moda e, por fim, 
com as crianças. As costureiras, que são da década de 
60, tinham algumas fotos branco e preta. Os pais das 
crianças, que tinham uns 40 anos, já tinham fotos co-
loridas. Os profissionais da moda tinham cerca de 30 
anos e já tinham albunzinhos de fotos coloridas em 
gavetas e caixas de sapatos. Os estudantes de moda já 
tinham muitas fotos digitais. Já as crianças tinham es-
sencialmente foto digital nas rede social. Então, tam-
bém há uma cronologia dos suportes fotográficos, 
que caracterizam diferentes momentos. 

Documentário traça história da moda infantil
Documentário Idades da Moda, de Marcelo Machado e Gilmar Moretti, faz cronologia da moda 
infatil dos últimos 50 anos
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Marcelo Machado, diretor do documentário “Idades 
da Moda”.
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O que você mais te encantou em fazer o docu-
mentário? 

Eu gosto do que faço. É muito interessante o direi-
to de quando se faz um documentário de entrar na 
casa das pessoas, compartilhar a intimidade dela e de 
conversar sobre a vida dela. Esse direito eu não te-
ria se não trabalhasse com documentários: esse é o 
maior privilégio da minha profissão. Gosto de fazer 
isso não só com pessoas famosas, expressivas e co-
nhecidas, gosto de conhecer o universo de pessoas 
comuns, não famosas. Poder entrar na casa de uma 
costureira e conversar com ela é muito interessante 
pra mim.

Qual é o público alvo do documentário?

Não considero que o nosso documentário seja para 
crianças. Ele é sobre criança, mas não para crianças. 
O documentário é para jovens adultos que se inte-
ressem por uma visão mais compreensiva e mais an-
tropológica do que pode ser o fenômeno da moda, 
especialmente estudantes de moda. Nosso documen-
tário não é voltado para o universo fashion, ele é sobre 
o modo. 

“A sensação foi de que o 
trabalho de quase um ano 

de produção do filme só 
havia começado”. 

Como foi exibir o filme no I Seminário Infância 
e Moda, organizado pela Aliança pela Infância?

Exibir o documentário Idades da Moda no I Seminário 
Infância e a Moda foi a oportunidade de exibição que 
eu esperava desde que terminamos o documentário. 
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Produção do filme Idades da Moda.
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Um filme é produto de um trabalho coletivo no qual 
a pesquisa da Liliana Onozato, a produção da Laura 
Pereira, a fotografia do Chris Mello, a montagem e as 
artes da Sandra Simioni, a trilha do Érico Theobaldo 
e a parceria e amizade do co-diretor Gilmar Moretti 
foram fundamentais para chegar ao resultado final. 

Então, eu e essa equipe queríamos confrontar um pú-
blico que estivesse interessado no tema e em debater 
as questões que levantamos nesse trabalho: como a 
história pessoal interfere no modo de se vestir, como 
o contexto molda o gosto, e principalmente como 
a infância foi sendo moldada pelo contexto, gosto 
e modo ao longo dos últimos 50 anos. Eu sei, são 
questões muito amplas, mas quando se trabalha com 
pessoas de universos socioculturais tão diversos, não 
se pode esperar menos do que a amplidão no debate. 

Relatar as conclusões do debate seria reduzir a po-
tencialidade que encontro abriu para nós, produtores 
culturais e seres pensantes. Então, só me resta, em 
nome da equipe, agradecer a oportunidade de ter es-
tado na Faculdade Santa Marcelina naquela tarde. A 
sensação foi de que o trabalho de quase um ano de 
produção do filme só havia começado. 

“Olhando as roupas, você 
percebe modos, hábitos e 

comportamentos”. 
Como você vê a relação de moda e infância de-
pois de ter feito esse documentário? 

A roupa é uma ferramenta para investigação antro-
pológica muito rica e interessante. Olhando as rou-
pas, você percebe modos, hábitos e comportamen-
tos. Inicialmente, havia uma relação mais artesanal 
com a moda: as roupas eram feitas por costureiras. 
As pessoas tinham poucas roupas. Com o tempo, se 
estabeleceu uma grande indústria de moda infantil. 
Há uma diferença em relação à necessidade de rou-
pas no passado e o extremo consumismo de hoje em 
dia. Isso mudou junto com a sociedade, com o avan-
ço tecnológico e com o aumento da ideia de consu-
mo. Isso não aconteceu só na infância, mas em todas 
as idades. 
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por Maria Ursulina de Moura 

O I Seminário Infância e Moda, realizado na Faculdade Santa Marcelina e or-
ganizado pela  Aliança pela Infância, foi muito produtivo para os alunos do 
curso de Moda da FASM e para o público participante. A preocupação com 
a moda infantil já faz parte dos conteúdos estudados em nossas aulas, e é de 
praxe refletirmos sobre a importância de uma moda confortável e divertida 
para as crianças. Abordamos com nossos alunos a preocupação da criança 
deixar de ser criança em função da roupa que esta vestindo e da falta de con-
forto que a moda às vezes impõe às crianças. 

A “adultização” precoce, processo pelo qual as crianças são induzidas a ante-
cipar seu comportamento social típico do mundo adulto,  a exposição exces-
siva das crianças à televisão e à Internet, muitas vezes com o incentivo dos 
pais, a mídia de uma forma geral e os anunciantes fazem com que as crianças 
desejem consumir as roupas que os personagens de novelas e programas de 
televisão estão usando. Nesse contexto, a responsabilidade dos estilistas em 
direcionar a criação da roupa infantil para criança passa a ser de grande im-
portância. A aluna egressa do curso de Moda da FASM, Silvia Ferraz - cria-
dora da marca infantil Spiridiro - mostrou à plateia sua coleção com roupas 
desenvolvidas a partir de referências do mundo infantil, com inspiração na 
linguagem lúdica e divertida das crianças.

A Aliança pela Infância, que visa a melhoria da vivência infantil, e a Faculda-
de Santa Marcelina, como precursora do ensino superior na área de moda, 
se orgulham por propiciar debates deste nível e de poder mostrar, por meio 
de palestras, reflexões sobre a preocupação com a ética e com a responsabi-
lidade social. A leitura desta revista vai esclarecer a importância do evento e 
a preocupação que a Aliança pela Infância e a FASM têm em sensibilizar a 
sociedade sobre a importância de uma infância digna e saudável. 

Maria Ursulina de Moura
Diretora Academica – Faculdade Santa Marcelina.

Infância e moda na 
Faculdade Santa Marcelina
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