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RESUMO 
 

A obesidade é caracterizada como um problema de saúde pública e é motivo de 

preocupação para governantes de vários países, pois segundo órgãos de pesquisas 

já se comprova o aumento da população com excesso de peso, o que pode ocasionar 

o aumento de doenças crônicas. No caso de crianças obesas essa preocupação ainda 

é maior porque se não forem tratadas adequadamente podem se tornar adultos 

obesos e mesmos na infância desenvolverem doenças crônicas. Esse trabalho 

através de uma pesquisa científica visa verificar o que a moda infantil oferece de 

opções para crianças obesas, tendo em vista que as pessoas com excesso de peso 

encontram dificuldades para encontrar roupas adequadas ao seu tamanho. Quando 

se trata de crianças obesas essa dificuldade é ainda maior, pois para adultos já 

existem marcas especializadas em moda Plus Size, enquanto a indústria da moda 

infantil pouco tem a oferecer a essas crianças. A mídia digital em alguns sites e blogs 

disponibilizam orientações para crianças que estão acima do peso e quais as roupas 

mais adequadas, mas é pouco o material literário encontrado para pesquisa de moda 

direcionada para crianças obesas. 

 

Palavras chave: Obesidade, Moda infantil, Crianças obesas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 

Obesity is characterized as a public health problem and is a cause of concern for rulers 

of several countries, according to research bodies already it is proven the increase of 

the population with excess weight, which can cause the increase of chronic diseases. 

In the case of obese children this concern is even greater because if they are not 

treated properly they can become obese adults and even in childhood develop chronic 

diseases. This work through a scientific research is aimed at verifying what children's 

fashion offers of options for obese children, considering that overweight people find it 

difficult to find clothes appropriate to their size. When it comes to obese children this 

difficulty is even greater, as for adults there are already brands specialized in Plus Size 

fashion, while the children's fashion industry has little to offer these children. Digital 

media on some websites and blogs provide guidance for children who are overweight 

and which clothes are most appropriate, but little is the literary material found for 

fashion research aimed at obese children. 

 

Key words: Obesity, Kids fashion, Obese children.  
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal e 

pode ocasionar diversos prejuízos à saúde do indivíduo. A doença pode ser causada 

por diversos fatores, dentre eles as dietas inadequadas, hereditariedade, 

sedentarismo, fatores psicológicos, etc. O aumento da obesidade tem levado os 

governantes a considerarem um problema de saúde pública porque devido à 

obesidade várias doenças crônicas são desenvolvidas.  

Ao decorrer dos tempos à desnutrição considerada um grave problema na infância, 

diminuiu consideravelmente com o avanço de campanhas de combate a fome, mas 

por outro lado a obesidade infantil vem aumentando de forma preocupante inclusive 

no Brasil segundo dados de órgãos de pesquisas, as causas e prevenção são 

semelhantes aos adultos. 

No contexto histórico podemos observar as grandes mudanças através dos tempos 

na história primeiro nomeada de indumentária e após para moda. A moda em princípio 

excluída das crianças vistas como adultos em miniatura, onde o vestuário em algumas 

épocas era sinônimo de controle e disciplina. O presente trabalho através da pesquisa 

em livros, revistas cientÍficas, teses, artigos acadêmicos, faz um estudo sobre a 

obesidade e a moda infantil, com objetivo de traçar um paralelo entre as duas.  

 

 

 

2 Revisão bibliográfica 

2.1 Obesidade 

Pinheiro, Freitas e Corso (2004) definem a obesidade como o acúmulo de 

gordura no corpo que se adquire no consumo excessivo de calorias onde o consumo 

é maior que o gasto energético. 
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Para se avaliar o estado nutricional de um indivíduo, é feito o cálculo do índice 

de massa corpórea (IMC), onde a relação estabelecida é o peso e altura em 

comparação com os padrões da tabela segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o IMC é calculado na divisão do peso dividido pela altura ao quadrado. 

(CANDIDO; Etal; 2010). 

 

Figura 1 – Formula do IMC 

Fonte: boa forma e saúde, 2017 

 
Na tabela abaixo temos o IMC e a classificação para adultos. 

Tabela 1 – Classificação do IMC  

 

Fonte: OMS, 1997 

Soares e Petroski (2003) acreditam que os fatores que contribuem para o 

aumento de peso podem estar relacionados com as seguintes condições: 

neuroendócrinas causadas por problemas hormonais, latorgênicas causadas por 

medicações ou desequilíbrios nutricionais, falta de atividade física onde o consumo 

calórico é menor que o gasto energético. 
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Segundo Stringheta et al. (2007), os maus hábitos alimentares tem 

representado um grande desafio para a saúde mundial, pois a cultura popular ainda 

tem informações alimentares equivocadas sobre o valor nutritivo, as propriedades 

terapêuticas e as indicações ou combinações. O uso de dietas inadequadas está 

relacionado à principal causa das doenças não transmissíveis. Os fatores que 

contribuem para o risco de doenças não transmissíveis são o alto consumo de 

alimento pobres em nutrientes e ricos em gorduras, açúcar e sal além de não se 

praticar atividades físicas. No princípio de uma alimentação saudável o indivíduo deve 

consumir todos os grupos de alimentos diariamente, ou seja, água, carboidrato, 

proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, todos os nutrientes são indispensáveis 

para o bom funcionamento do organismo.  

A figura 1 mostra o número de pessoas obesas no mundo.  

 

Figura 2 – Obesidade no mundo  

Fonte: Site Revista Exame, 2016.  

 
A obesidade já tem se tornado um problema de saúde pública já que é 

considerada uma doença crônica, cada vez mais tem aumentado o número de 

pessoas acima do peso, uma das causas é a urbanização onde os alimentos são 

adquiridos com maior facilidade. (SOARES E PETROSKI, 2003) 
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Distúrbios respiratórios podem estar associados à obesidade, pois há 

possibilidade de redução da capacidade pulmonar ocasionando insuficiência 

respiratória, apneia, fadiga etc.(OLIVEIRA, et al. 2006).  

No mundo todo milhões de pessoa sofrem com a obesidade, e são várias as 

doenças que podem ser diagnosticadas relacionando doença e obesidade dentre elas 

estão: diabete mellitus, doenças cardiovasculares, neoplasias, disfunção endócrina, 

disfunção na vesícula biliar, problemas pulmonares, artrite, etc. (FRANCISCHI, et al 

2000). 

No Brasil dados do ministério da saúde alertam que em dez anos a obesidade 

teve um aumento de 60% passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, isso 

representa que a cada cinco brasileiros um esta acima do peso, esse fato esta 

relacionado com os maus hábitos alimentares da população e a consequência é o 

aumento significativo de doenças crônicas como, por exemplo, diabetes e 

hipertensão.  

 

 

 

 

 

 

No mapa abaixo representa a obesidade no Brasil por região e classificação por 

faixas etárias e sexo. 
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Figura 3 – Obesidade no Brasil  

Fonte: Site ABESO, 2009. 

2.2 Obesidade Infantil  

É com grande preocupação que em vários países tem se observado a 

incidência da obesidade infantil, doenças crônicas consideradas de adultos a cada dia 

vêm sendo desenvolvidas precocemente por crianças, e a probabilidade de que essas 

crianças se tornem adultos obesos são bem maiores. A obesidade é uma doença que 

pode ser causada por diversos fatores, bem como fatores genéticos e ambientais. 

Alguns estudos identificam que o aleitamento materno pode contribuir na proteção 

contra a obesidade. (BALABAN E SILVA, 2004). 

De acordo com Balaban e Silva (2004), A criança quando nasce o primeiro 

alimento que recebe é o leite materno, que contém todos os nutrientes necessários 

para o recém-nascido. Essa primeira alimentação para a criança é muito importante, 

porque além de alimentar, contém vários anticorpos que são capazes de protegê-lo 

de várias enfermidades. E é nesse momento que é criado o vinculo entre mãe e filho 

que tem grande influência psicológica dos mesmos. 

O desmame precoce, influência genética, ambiente familiar, os hábitos 

alimentares e pais obesos aumenta o risco de uma criança ser obesa, e é mais 
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frequente nas regiões onde a modernização industrial é maior e o acesso a alimentos 

industrializados é mais fácil. (ESCRIVAO, et al, 2000). 

De acordo com Santos (2014) outro fator que tem aumentado em todo o mundo 

a obesidade e são os hábitos alimentares, a falta de atividade física e os meios de 

comunicação têm contribuído para esse aumento, as crianças ficam expostas a 

propagandas incentivando o consumo de alimentos calóricos e com pouco valor 

nutritivo. 

O tratamento da obesidade deve ser aderido por toda família essa contribuição 

familiar é de grande ajuda diante das mudanças comportamentais necessárias para 

que se alcancem os objetivos dentre elas estão à diminuição de ingestão calórica 

como trocar laticínios integrais por laticínios de baixo teor calórico e diminuir alimentos 

ricos em gordura, reduzir a ingestão de refrigerantes, mudar o hábito de comer 

assistindo televisão, evitar a exposição à propaganda de alimentos, aumentar o gasto 

energético com caminhadas ou andando de bicicleta, participar de atividades 

familiares de educação física na escola ou em finais de semana e com isso diminuir o 

sedentarismo.  (MELLO e MEYER, 2004). 

A avaliação do estado nutricional de crianças é realizada como o de adultos 

calcula se o peso vezes a altura ao quadrado, mas a tabela de comparação é diferente 

e há uma para meninas e outra para meninos. Quando a criança nasce os pais 

recebem a caderneta de vacinação para registro das vacinas que a criança deve tomar 

e vem com um gráfico de percentis para avaliação do desenvolvimento da criança.  

Na linha abaixo do cartão tem a indicação da idade, do lado esquerdo da tabela 

o ponto referente ao IMC da criança, ao se obter esses dois dados é possível verificar 

do lado direito o percentil onde a criança se enquadra. 

 É considerado abaixo do peso percentil menor que 5. 

 O normal para uma criança é que esteja entre 5 e 85 percentis. 

 O excesso de peso é considerado entre os percentis 85 e 90. 
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E obesidade uma criança que esteja acima do percentil 95. 

Tabela 2 – Tabela de percentis para meninas de 0 a 5 anos 

 

Fonte: Site portal da saúde, 2007. 
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Tabela 3 - Tabela de percentis para meninos de 0 a 5 anos 

 

Fonte: Site portal da saúde, 2007. 

 

2.3 História da moda 

No período paleolítico as indumentárias eram feitas de pele de animais e para 

que as peles ficassem maleáveis, não machucassem os homens e atrapalhasse seus 

movimentos deu se início a técnica de mastigação outra técnica usada era a de molhar 

e sovar as peles várias vezes, essa técnicas não eram muito eficientes, mas ajudava 

a melhorar a qualidade da pele com o tempo foram evoluindo com o uso de óleo de 

animais que além de amaciar a pele impermeabilizava e por fim se descobriu as 

técnicas de curtimento em que se usava acido tânico encontrado na casca de algumas 

árvores como, por exemplo, o carvalho e o salgueiro. 
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Na imagem abaixo temos homem vestido com pele de animais 

 

Figura 4 – Homem período paleolítico 

Fonte: Site redememoria, 2012. 

 
O Egito antigo era uma civilização que tinha muito conhecimento em várias 

áreas da ciência e a indumentária era feita de artigos de linho. As peças de tecidos 

eram enroladas no corpo e presa com espinhos. 

Roupa de linho usada no Egito na figura abaixo 

 

Figura 5 – Egito antigo Roupa de linho  

Fonte: Site fascínio Egito, 2017. 
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O traje típico na Assíria e na Babilônia era uma espécie de túnica com mangas 

curtas e justa usada principalmente pelas camadas sociais mais baixas, os homens 

das classes sociais mais altas usavam o mesmo modelo só que mais comprido e 

chegavam até os pés, todos usavam cintos e os trajes eram bordados e 

ornamentados. Os Persas dominavam a civilização babilônica e seus trajes eram mais 

quentes porque sua região de origem era mais fria ao conquistar outros povos 

passaram a usar túnicas franjadas e também a lã, linho e as seda trazida da China.  

Em Creta as mulheres usavam muitos babados sobrepostos às saias tinham 

formato de sino à cintura era bem marcada e as blusas eram costuradas nos ombros 

e deixavam os seios expostos simbolizando fartura e fertilidade. As vestes dos 

homens era um saiote parecido com uma tanga com um cinto metálico e o restante 

do corpo nu, demonstrado na figura abaixo. 

 

Figura 6 – Cretenses  

Fonte: Site dieeckevonnena, 2012. 

 
Na Grécia o que ficava em evidência eram os drapeados as indumentárias 

basicamente eram formadas por algumas peças, a túnica de linho que era um 

retângulo de tecido preso no ombro com broches ou agulhas e amarrados na cintura 

por um cordão ou cinto eram usados tanto por homens como por mulheres e era 

chamado de quiton; havia também uma sobreveste de lã usada pelas mulheres feito 

com tecido muito decorado chamada de peplo, uma capa de lã curta de uso militar e 

havia também uma veste civil bem ampla usada nos dias frios denominados himation. 
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Aos gregos usavam roupas muitos coloridas, mas no teatro era obrigatório o uso do 

branco segue alguns exemplos de roupas da Grécia na figura abaixo: 

 

Figura 7 – Gregos 

Fonte: Site pinterest, 2017. 

 

Roma foi uma das cidades de maior importância na historia mundial foi 

considerada a mais rica da antiguidade e isso também é demonstrado no seu 

vestuário que recebeu influências da Grécia, a principal vestimenta romana era a toga 

semelhante ao imation grego também usavam a túnica e por cima a toga que era 

diferenciada conforme a função social e a idade para homens a partir de 14 anos a 16 

anos era usada à toga viril era simples de tecido branco e usada em ocasiões formais, 

apueril era semelhante a viril só que mais curta, havia também a brilhante usada pelos 

candidatos a cargos públicos, e a toga usada por magistrados e pelo imperador e 

possuía uma tira cor purpura em sua borda. As mulheres usavam túnicas longas e 

algumas vezes outra túnica por cima chamada de sola. 

 

 

 

 



12 
 

Na figura abaixo imagens de roupas usadas em Roma. 

 

Figura 8 – Roma vestimentas  

Fonte: Site dellaterra, 2017. 

 
A partir da idade média verifica se uma diferença grande entre a indumentária 

do oriente e do ocidente.  As influências dos bárbaros romanos e germânicos no 

Ocidente basearam a indumentária em elementos ligados aos militares como 

braçadeiras couraças e peitorais. No século XII o vestuário começa a se sofisticar 

surgem às barras de seda nas túnicas usadas no oriente já há muito tempo e bordados 

com fios de seda, ouro e prata. Surgem também roupas bicolores que serviam para 

identificar o feudo o qual se fazia parte. 

No império bizantino a capital do império romano que ficava em Roma foi 

transferida para Bizâncio essa mudança mudou totalmente os trajes a simplicidade 

romana deu lugar aos trajes coloridos bordados com fios de ouro e pedras preciosas, 

estampados com vários motivos dentre eles formas de animais e vegetais e símbolos 

cristãos as cores mais usadas eram o ouro, purpura, marrom e vermelho. Homens e 

mulheres usavam túnicas com mangas. As mulheres além das túnicas usavam capas, 

estola e um véu retangular para cobrir a cabeça. 
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Exemplo de trajes do período Bizantino na figura abaixo.  

 

Figura 9 – Trajes Bizantinos  

Fonte: Site pinterest, 2017 

 
O período entre o século XIII ao XV é conhecido como pré-renascimento, e o 

estilo gótico vão do século XII ao XV, nesse período o traje dos homens tinham golas 

altas e mangas compridas, ajustava se nos ombros e era sota com um cinto na cintura 

e o comprimento era variado, usavam também chapéus e toucas. O vestuário feminino 

era basicamente um vestido justo na cintura com saias amplas até o chão, as mangas 

eram longas e justas e chegavam até o meio das mãos, chapéus em forma de cones 

ou chifres, afunilados no topo onde caia um véu. 

A idade moderna tem início entre os séculos XV e XVI, é nessa época que surge 

a primeira burguesia e juntos surgem à moda e o renascimento, as roupas masculinas 

eram mais extravagantes que as femininas os chapéus eram enfeitados com penas e 

pedras preciosas, as mangas eram bufantes e curtas feitas com tecidos coloridos e 

os sapatos arredondados. As mulheres usavam saias bordadas e amplas, a cintura 

era apertada por uma espécie de corpete e o decote era quadrado as mangas eram 

largas e às vezes com aplicação de peles. O renascimento foi marcado pela riqueza 

na moda com cores e tecidos variados. 
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Na figura abaixo exemplos de trajes do período do renascimento. 

 

Figura 10 – Trajes do renascimento  

Fonte: Site tiaqueilahistoria, 2017. 

 
O período Elisabetano foi marcado pela redução de cores nos trajes masculinos 

as saias femininas se tornaram armadas com arcos de arame e na parte superior das 

vestes era usado um espartilho afunilado e alongado na parte da frente com mangas 

bufantes o decote desapareceu. O vestuário se tornou mais austero surgiram às golas 

armada de renda que fazia toda a volta do pescoço usada por mulheres e homens de 

alta magistratura, mais tarde essas golas diminuíram dando lugar as golas caídas de 

tecido liso geralmente branco e com pouca renda. 
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Imagem abaixo do período Elisabetano símbolo de poder  

 

 

Figura 11 – Período Elisabetano   

Fonte: Site silviahelena, 2017. 

 
As vestimentas do período Barroco são marcadas por conter muitos adornos e 

bordados, o uso de perucas cacheadas e compridas pelos homens, e roupas 

adornadas com fitas, laços e rendas as cores mais usadas eram vermelho escarlate, 

vermelho cereja, azul escuro, azul céu, amarelo pálido e rosa, é a época marcada pela 

imagem dos três mosqueteiros. As mulheres usavam saias, camisa bordada e punho 

rendado e corpete com decotes baixos, usavam perucas extravagantes e penteados 

altos cheios de enfeites faziam de uso também de leques lenços rendados cintos de 

ouro sapatos revestidos com tecido do vestido. 

O período Barroco foi substituído pelo estilo Rococó, às cores fortes são 

substituídas por cores claras, as roupas tanto masculinas como femininas 

predominam os tons pastel e até as perucas são brancas, as texturas da seda, os 

brocados e o veludo dão elegância as roupas. 

A transição do mundo antigo para a modernidade ocorre no século XIV, o 

Rococó vem adaptado no Neorrococó, principalmente para as mulheres esse período 

é marcado pelo uso de armações de arame enormes nas saias, o modo de se vestir 

identifica classe social, a indumentária masculina é predominada pelo terno e gravata 

e as cores são sóbrias. 
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O Dandismo e o Império são períodos ligados a Revolução Francesa as roupas 

se tornam mais práticas e confortáveis, após a revolução a distinção de classe é 

abolida e a aristocracia começa a se vestir de maneira mais simples, o traje masculino 

era composto por calça comprida, casaco, cartola, colarinhos firmes e bengala. As 

roupas se ajustavam ao corpo em um corte perfeito sem rugas feito com casimira. As 

mulheres usavam vestidos tipo camisola, decotes quadrados ou V, usavam turbantes, 

xale e chapéus boneca. 

Na figura abaixo exemplo de traje masculino do Dandismo. 

 

Figura 12 – Traje masculino Dandismo   

Fonte: Site moda historia 2017 
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Na figura abaixo exemplo de traje feminino do Dandismo. 

 

     

Figura 13 – Traje feminino Dandismo 

Fonte: Site moda historia, 2017 

  
Romantismo foi uma época marcada pelos trajes femininos de cinturas 

marcadas os espartilhos restringiam os movimentos às saias eram volumosas nos 

chapéus havia arranjos grandes com flores os cabelos usados com cachos e chinos 

também usavam muitos acessórios dentre eles guarda sol, joias relicários, camafeus, 

broches e xales com franjas. Os homens usavam roupas justas, as calças afinavam 

no tornozelo para o dia usavam clores claras e a noite escuras, homens das classes 

média e alta vestiam espartilhos chamados de cintas, cintos ou vestes, para marcar a 

cintura, usavam capas largas e pregueadas em torno do pescoço jogadas sobre os 

ombros e fechadas com um colchete, as cartolas eram usadas a qualquer hora, 

usavam costeletas e bigodes a bengala era indispensável a qualquer hora. 
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Traje do Romantismo na figura abaixo. 

 

Figura 14 – Romantismo  

Fonte: Site fashionbubbles, 2017  

 

O período Vitoriano esta relacionado com o reinado da rainha Vitória e a moda 

nessa época é marcada pelas vestes pesadas que dificultavam os movimentos, 

mangas coladas e crinolina as cores eram claras, as roupas eram extremamente 

recatadas e o ideal de beleza era a fragilidade das mulheres que deveriam ser pálidas 

e desmaiar com facilidade. A segunda fase tem início com a morte do príncipe Albert 

a rainha começa a usar o preto e assim seu luto permanece até o fim de sua vida. Os 

homens se vestiam formalmente todos deveriam vestir casaco, colete e chapéu. Cada 

atividade especifica exigia um traje diferenciado desde o baile até uma caminhada. 

A transição do século XIX para o século XX ocorreu com várias mudanças no 

vestuário feminino às saias tornaram-se mais justas, a mulher ideal passou a ser cada 

vez mais madura, no começo do século XX foi marcado pela ostentação do luxo e 

beleza das roupas, chapéus enormes enfeitados com plumas e bordados. O busto era 

destacado com espartilhos e decotes extravagantes em vestidos usados a noite, 

durante o dia os vestidos eram fechados até o pescoço. As roupas masculinas eram 

formadas por sobrecasaca e cartola, as calças eram retas e com vinco na frente os 

ternos também eram muito utilizados, os cabelos eram curtos e muitos usavam 

bigode. 
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A década de 1920 a mulher começa a ter mais liberdade às saias eram mais 

curtas e deixavam as pernas a mostra, a cintura deixa de ser demarcada a atenção é 

transferida para os quadris. O cabelo é curto e os chapéus são pequenos as moças 

assumem aparência de rapazes. Foi nessa década que a estilista coco Chanel traduz 

o traje masculino para o feminino, surge o pretinho básico com a moda de blazers, 

capas cardigãs com cortes retos e colares compridos. A saia curta que deixou os 

conservadores horrorizados surgiu em 1925. O traje masculino no começo da década 

era composto por terno curto, casaco e os fraques em ocasiões formais, em 1925 a 

moda era de calças mais amplas, os paletós com a cintura no lugar e as lapelas 

ficaram maiores, nas imagens abaixo temos alguns exemplos.  

         

Figura 15 – Roupas femininas década 1920      Figura 16 – Roupas masculinas década 1920 

Fonte: Site trendismos, 2017                               Fonte: Site trendismos, 2017  

 

Os tecidos sintéticos e as roupas prontas chegaram à década de 1930, isso 

proporcionou a queda do preço, nessa década às roupas femininas se tornaram mais 

elegantes e refinadas, a moda descobriu a vida ao ar livre o que popularizou os shorts, 

os trajes de banho se tornam populares e surge o maiô. O grande divulgador da moda 

na época foi o cinema na época estrelado pelas atrizes de Hollywood. Na  moda 

masculina ficou popular o uso do terno com fechamento duplo, os paletós deveriam 
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ter ombros bem largos e quadrados, as calças eram largas de cor escura, com listras 

ou xadrezes, vê se nas imagens abaixo .  

 

Figura 17 – Moda masculina década de 1930 

Fonte: Site pinterest, 2017 

 

 

Figura 18 - Moda feminina década de 1930 

Fonte: Site modahistorica, 2017 

A segunda guerra mundial marcou a década de 1940, foi fundamental que a 

moda se adequasse a escassez de tecidos. A moda feminina era de calças compridas 
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com cortes masculinas por serem mais práticas, os chapéus são substituídos por 

turbantes e as joias por bijuterias. Os homens usavam calças largas com cintura alta 

e paletós longos eram comuns o uso de coletes por baixo dos paletós e por causa da 

escassez os paletós se tornaram mais estreitos, outra peça que fez parte dessa época 

foram os suéteres com decote V. Na Europa surge à moda prêt-à-porter, e nos Estados 

Unidos surge uma moda para o mercado em massa. 

A moda ressurge na década de 1950 com grande vigor e ficou conhecida como 

anos dourados, a guerra havia acabado houve a expansão da indústria de tecidos 

havia muitas opções disponíveis. As saias volumosas e rodadas e os vestidos tinham 

comprimento abaixo do joelho, os vestidos de festa usados à noite eram longos e 

muito bonitos, a maioria era tomara que caia com casacos de pele luxuosos e luvas. 

Os chapéus eram comuns no dia a dia os sapatos de saltos altos não podiam faltar. 

As cores do guarda roupa masculino eram sóbrias, as camisas de estampa listrada, 

terno escuro, calças estreitas e curtas, cardigãs e blusas de lã, camisas polo usado 

com jaqueta esporte se tornaram popular, as bermudas eram usadas geralmente com 

meias. O jeans usado esportivamente foi adotado pelos jovens como sinal de rebeldia, 

compondo o visual com jaquetas de couro, como exemplo nas imagens abaixo.    

        

Figura 19 – Moda feminina 1950                    Figura 20 - Moda masculina 1950 

Fonte: Site  modahistorica, 2017                     Fonte: Site blog.uber47, 2017 

A moda nos anos 1960 sofreram mudanças revolucionarias e foi muito 

influenciada pelo rock roll, as mulheres passaram a usar saias rodadas e jaquetas de 

couro, o auge da moda eram as minissaias. As roupas masculinas mudaram vários 

conceitos de moda inspirados nos ídolos do rock, as calças são de cintura baixa, 
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ajustadas nas pernas com a barra larga estilo boca de sino, os paletós sem colarinho 

e peças coloridas surgiram na segunda metade da década com estampas 

geométricas. No Brasil quem ditava a moda e fazia sucesso na televisão era a jovem 

guarda. 

A figura abaixo traz imagens da década de 1960. 

 

Figura 21 – Roupas década 1960  

Fonte: Site modafeminina, 2017 

 
Nos anos 1970 existia a moda unissex, que podia ser usada tanto por homem 

ou mulher, os tecidos sintéticos estavam em alta, a principal característica da década 

foi à autenticidade surgiram vários movimentos que influenciavam diretamente no 

modo de vestir principalmente dos jovens. As roupas femininas tinham a influência da 

estética hippie as calças bocas de sino, com tamancos e muitas flores nos vestidos 

estilo camponesa. Os homens usavam camisas muito colorida e estampada com calça 

boca de sino coloridas. 

 

A moda dos anos 1970 nas imagens abaixo. 
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Figura 22 –Moda masculina anos 1970 

Fonte: Site designinnova, 2017 

                        

 

Figura 23 – Moda feminina anos 1970 

Fonte: Site ano70.com, 2017 

   

O marketing na década de 1980 se expandiu, e cada um dos estilistas começou 

a criar seu próprio estilo. As mulheres nessa época começaram a concorrer com os 

cargos de chefia e suas roupas tinham na cintura cós altos, obreiras pregas e 

drapeados, os vestidos valorizavam a cintura feminina, saias balonê e mangas 
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bufantes, no final da década surgiram peças coloridas com cores cítricas e 

fluorescentes. A moda masculina ganhou mais liberdade nessa década e havia vários 

estilos dentre eles o atleta com shorts curtos calças justas moletons e jaquetas, o 

roqueiro usava jeans, couro, estampas e muitos acessórios, o despojado com roupas 

coloridas e o trabalhador com um estilo mais clássico com cores discretas, colete de 

lã, blazer largo e ombreiras. 

Na imagem abaixo cada um com seu estilo. 

 

Figura 24 – Escolha de estilo anos 1980 

Fonte: Site mulhersingular, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na década de 1990 é caracterizada pela liberdade de expressão onde cada um 

escolhe o que vestir de acordo com sua vontade. São lançadas nessa época as calças 

jeans coloridas às blusas segunda pele que deixavam a lingerie a mostra havia uma 
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grande variedade de peças as que mais fizeram sucesso na época foram às calças 

jeans de cos alto, os vestidos longos e as camisetes. Para os homens a peça principal 

do guarda roupa passou a serem o jeans exemplos na figura abaixo. 

 

Figura 25 – Moda década 1990  

Fonte: Site adorobelezaurbana , 2017 

 
A primeira década dos anos 2000 é a primeira a não ter um estilo certo, os 

estilistas reciclam os estilos anteriores, o conceito é que nada se cria tudo se copia e 

a moda vai e vem. Com a expansão da internet e a globalização as mudanças ocorrem 

rapidamente. As mulheres no inicio da década usavam minissaias jeans e jaquetas, 

tops e jeans rasgados. Por volta da metade da década usavam jeans skinny túnicas, 

blusas de alças longas sobre blusa ou camisa, leggings, calças capri e roupas vintage. 

No final dos anos 2000 começaram a usar vestidos soltos de malha, camisas longas, 

jaquetas de couro e casacos. A moda masculina nos anos 2000 é casual e descolada, 

camisetas com estampas, bermudas e calças rasgadas, a idéia é quanto mais simples 

e confortável melhor. 

 

 

Na imagem abaixo algumas formas de se vestir na primeira década dos anos 

2000. 
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Figura 26 – Moda década 2000  

Fonte: Site mulhersingular, 2017  

 

No São Paulo Fashion Week coleção verão 2017 a proposta apresentada pelas 

marcas que desfilaram na 41° edição foi o lançamento de coleções híbridas que tanto 

servem para o frio como para o calor, muitos estilistas desfilaram roupas com babados 

em diversas peças dentre elas: vestidos, calças, saias, blusas e nos decotes, outra 

tendência são os plissados, as peças são bastante coloridas e as cores que 

predominaram na passarela são os tons de neon em contraste com o preto, nude e 

branco, rosa chiclete, branco, azul royal, laranja e amarelo. A seguir há imagens de 

algumas marcas que desfilaram apresentando suas coleções nessa edição. 

 

 

 

A coleção Lenny Niemeyer vem com listras e estampas em degrade. 
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Figura 27 – Coleção verão 2018 Lenny Niemeyer 

Fonte: Site diariodeacessorios, 2017  

 
A Two Denim desfilou peças com babados e mangas volumosas, peças 

comerciais possíveis de serem adaptados ao dia a dia, alguns exemplos estão na 

imagem abaixo. 

 
 
 

 

Figura 28 – Coleção verão 2018 Two Denim 

Fonte: Site fabianascaranzi , 2017 

Na figura abaixo temos imagens da UMA que trouxe para a passarela roupas 

com estilo urbano, o uso de meias com sandálias. 
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Figura 29 – Coleção verão 2018 UMA 

Fonte: Site fabianascaranzi., 2017  

 
A moda masculina esteve em evidência também nos desfiles a La Garçonne  

em sua apresentação trouxe misturas e referências pouco convencional com a mistura 

de estilo formal com informal, elementos punks e tecidos acetinados alguns exemplos 

estão na figura abaixo. 

 

Figura 30 – Coleção verão 2018 La Garçonne 

Fonte: Site modasemcensura , 2017 

 
 
 
 
 

O estilista João Pimenta trouxe muitas sobre posições, com muitas listras, 

algumas peças do desfile na imagem abaixo. 
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Figura 31 – Coleção verão 2017 João Pimenta  

Fonte: Site modasemcensura , 2017 

 
A coleção masculina Renner verão 2018, trouxe uma mistura de tons pastel 

azul, rosa, branco e cinzas e as peças após o desfile já estavam disponíveis para 

compra em suas lojas virtuais e físicas, algumas peças nas imagens abaixo. 

 
 

 

Figura 32 – Coleção verão 2018 Renner 

Fonte: Site viroutendencia , 2017 

 

2.4 História da Moda Plus Size  

O que é considerado hoje Plus Size em vários períodos da história da 

humanidade foi considerado o corpo ideal. Na pré-história seios fartos e quadris largos 
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eram sinal de fertilidade. Um corpo gordo no período Renascentista estava 

relacionado à riqueza. Na revolução industrial no século XIX, um corpo robusto 

significava sinal de muitas posses, pois era uma época de muita fome. 

A americana Lane Bryant em 1920 foi a primeira a utilizar o termo Plus Size, 

em 1904 abriu sua primeira loja e vendia roupas para gestantes e ao perceber que os 

grandes fabricantes ignoravam as mulheres acima do peso começou a medir as 

próprias clientes e desenvolveu medidas perfeitas e criou roupas para essas 

mulheres. O sucesso nesse novo mercado foi grande que até os catálogos de sua 

marca em 1922 traziam as Misses Plus Size. Mais tarde os Estados Unidos e o Reino 

Unido também enxergaram esse mercado. 

Houve um aumento significativo da indústria da moda Plus Size, principalmente 

nos Estados Unidos entre a metade da década de 1971 e a década de 1990. 

A mídia digital e a indústria da moda transmitem a ideia de que estar acima do 

peso significa ser feio e que devem usar roupas para esconder ou disfarçar a gordura 

e o comercio oferece poucas opções de roupas para essas pessoas. A roupa deve se 

adequar para quem esta acima do peso, não deve ser muito larga pois ao contrario 

do que muitos imaginam ao invés de esconder o excesso de peso denota  aparência 

de que as pessoas são ainda maiores. (MARCUZZO, PICH e DITTRICH, 2012). 

No Brasil, as lojas especializadas no segmento de moda Plus Size surgiram o 

inicio da década de 1990, o mercado Plus Size no Brasil ainda tem muito que ser 

explorado, segundo dados de Inteligência de Mercado (IEMI), das empresas que 

produzem moda feminina somente 30,4% produz moda Plus Size e a moda masculina 

do total apenas 19,8% atuam com Plus Size. A perspectiva de crescimento para 2017 

no setor segundo a entidade, no vestuário feminino Plus Size deve ser de 8,2% e o 

masculino de 5,3%, são números consideráveis tendo em vista ser um momento de 

crise no país.  

Em 17 de março de 2017 com grande sucesso aconteceu a edição de desfiles 

da coleção outono inverno com desfile de grandes marcas no São Paulo Fashion 

Weekend Plus Size. No dia 27 de agosto de 2017, em São Paulo foi realizada a 17º 
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edição do Fashion Weekend Plus Size verão 2018 no Brasil. As duas edições 

trouxeram muitas opções.  A seguir temos imagens de algumas marcas apresentadas 

no evento.  

A primeira imagem é da marca Maria Abacaxita, vai até o tamanho 60 traz uma 

proposta de moda jovem inspirada na natureza brasileira. 

 

 

Figura 33 – Coleção verão 2017 Maria Abacaxita 

Fonte: Site ladyfofa , 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Xica vaidosa é uma marca veterana no desfile e apresenta sua nova coleção  
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Figura 34 – Coleção verão 2017 Xica Vaidosa  

Fonte: Site mundoplussizebybia, 2017 

 
 

Pernambucanas, a coleção primavera-verão inspirada em um safari tropical, as 

estampas combinadas com florais e folhagens traz feminilidade às peças. 

 

Figura 35 – Coleção verão 2017 Pernambucanas  

Fonte: Site  elasnotapetevermelho, 2017 

 
 
 
 
 
 
 

A marca Umen vem com a proposta de estampas diferenciadas mostrando que 

quem é gordo também pode usar. 
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Figura 36 – Coleçao Umen verão 2017  

Fonte: Site elasnotapetevermelho , 2017 

 
Mais pano traz o slogan: seu tamanho não define sua roupa. Um número não 

define seu estilo você é quem define o que vai vestir e todas as peças vão até o 

tamanho 80. 

 

Figura 37 – Coleção verão 2017 Mais Pano  

Fonte: Site hojevouassimplussize, 2017 

 
 
 
 
 
 

Afro Style trouxe uma moda inspirada nas ruas americanas com cores vivas e 

quentes e muito estilo 
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Figura 38 – Coleçao verão 2017 Afro Style 

Fonte: Site hojevouassimplussize, 2017  
 
 

2.5 História da moda infantil 

Até a idade média a infância não era considerada uma fase de grande 

importância para a sociedade, e as crianças ao deixarem os cueiros, que eram faixas 

enroladas nos membros e corpo, que serviam para evitar que sofressem algum tipo 

de lesão, passavam a se vestir como mini adultos e o que os diferenciava uma das 

outras era sua classe social. (ARIES, 1981). 

 

Figura 39 – Bebê enrolado em cueiros 

Fonte: Site tanianeiva , 2017 

Até o século XVIII às roupas das crianças eram iguais tanto para meninos como 

para as meninas e eram compostas por uma saia longa, corpete e avental branco 

bordado e tinham tiras de couro que serviam para ajudar a criança a andar e decorar 

a roupa. (KERN, SCHEMES e ARAUJO, 2010). 
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A criança só passou a ser observada com diferencial a partir do século XVIII, 

até então suas roupas semelhantes à de seus pais significava controle e disciplina. 

Jean Jacques Rousseau por volta do ano de 1762, apoiado por médicos, educadores 

e filósofos começou a lutar contra a moda que não dava liberdade as crianças e aos 

poucos foram sendo adotados tecidos mais leves cores mais suaves e a retirada das 

armações das saias das meninas. (ZANATTA, 2014). 

Na idade média não havia nenhuma preocupação em diferenciar crianças de 

adultos por suas roupas, com a nova visão de Rousseau houve a introdução de trajes 

que diferenciavam as várias etapas da infância, essa mudança foi de grande 

importância e foram cada vez mais adotadas pelos pais e perdurou ate o século XIX. 

Uma das modas que se propagou pelo mundo todo com grande sucesso foi o estilo 

marinheiro para meninos e meninas o que diferenciava era a calça para meninos e 

para as meninas saias. (KERN, SCHEMES e ARAUJO, 2010). 

No século XIX as meninas passaram a usar vestidos dos 4 aos 7 anos 

semelhantes aos de suas mães nas cores marrom, vermelha ou preta, enquanto que 

para os meninos desde o século XVII já havia um diferencial em suas roupas. Para as 

meninas o que marcou a mudança no conceito de moda infantil foi o lançamento do 

livro Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol em 1865, que sugeria um traje com 

roupas leves e deixasse livres seus movimentos, com um vestido simples que serviu 

de inspiração para as meninas do século XX. (GONÇALVES E FILHO, 2008). 

Os bebês até o século XIX, ainda era enrolado em faixas de tecido que 

funcionava como um meio de sustentação aos membros e também serviam para 

aquecer. (ARIES, 1981). 

Não houve progresso na moda desde o início do século XX até a primeira 

guerra mundial, o que se tem de relato em revistas da época é que entre 1929 a 1940 

meninas usando vestidos amplos de corte “A”. A grande mudança só ocorre após a 

segunda guerra mundial onde os comerciantes começam a enxergar oportunidade de 

negócios. (MILLEO e CUNHA, 2013). 
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Com o fim da segunda guerra mundial os pais começaram a vestir melhor seus 

filhos. E a partir dos anos 1960 surgiram às roupas mais práticas e menos enfeitadas 

as roupas chamadas de domingo começaram a serem usadas durante a semana, 

houve também uma preocupação com o bem estar da criança deixando-as mais livre 

para desenvolver suas atividades. (GONÇALVES e FILHO, 2008). 

O movimento hippie surgiu no final dos anos 1960 e na época a tendência eram 

as túnicas longas, trajes étnicos, colares exóticos e cabelos compridos e continuaram 

assim na década 1970 vestidos estampados calças boca de sino. Nos anos 1980 o 

estilo norte americano com os bonés de beisebol e tênis ficou popular até na Europa 

e as calças jeans ficaram retas. No Brasil a grande influência foram os programas 

infantis de auditório que influenciaram na moda. (ZANATTA, 2014).  

Os anos de 1990 a tendência de moda infantil foi uma mistura de várias épocas, 

e a grande influência vem dos programas de televisão, a indústria da musica e 

Hollywood, a moda grunge inspirada pelo rock ostentava camisa xadrez, calça jeans 

rasgada e tênis de cano alto. As calças jeans folgadas eram usadas pela maioria das 

crianças com cores fortes e brilhantes. (ANDERSON, 2013). 

O jeito de se vestir sofre influência de vários fatores dentre eles o momento 

histórico, o local geográfico, influências culturais, idade raça sexo e religião. As 

crianças do século XXI cada vez mais cedo são inseridas em ambientes fora do 

convívio familiar como creches e berçários, isso as torna fortemente influenciadas por 

fatores externos. (BARBOSA e QUEDES, 2007) 

Cada dia mais as crianças se tornam independentes dos adultos em suas 

escolhas e quando necessário se impõe reivindicando que suas vontades sejam 

atendidas. A indústria da moda diante disso enxergou a possibilidade de criar roupas 

exclusivas para o publico infantil, pois o cuidado com a imagem faz parte da 

autoafirmação, a roupa é uma forma de expressão ou de pertencer a um grupo. (AMID, 

2013). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), 

apesar da crise que influencia a queda no mercado, no setor de vestuário infantil 
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houve um crescimento de 6% no ano de 2016 e esse crescimento tem possibilidade 

de continuar em 2017.  

 

2.6 TECIDOS  

As primeiras fibras têxteis cultivadas pelo ser humano e transformada em fios 

e tecidos de origem vegetal foram o linho e o algodão e de origem animal, a lã e a 

seda. Estes tecidos nasceram da manipulação manual depois surgiram as máquinas 

acionada por força humana ou animal. Com as grandes navegações, novos tecidos 

foram descobertos a partir da utilização de diferentes fibras tanto de origem vegetal 

como animal. (SILVA e MENEZES, 2013) 

O linho é o primeiro tecido de que se tem noticia, com o aumento da população 

e do conhecimento surgiram novas matérias primas, como o algodão, abacá, 

cânhamo, coco, rami, dentre outras. Também foram criadas fibras artificiais e 

sintéticas, como acrílico, acetato, poliamida, poliéster e viscose.  (SANTANA e 

WANDERLEY, 1998) 

A Revolução Industrial gerou grandes avanços tecnológicos no setor têxtil 

ocasionando a aceleração na produção de tecidos e deu se inicio a uma nova forma 

de produção do vestuário, a industrial. Que ate então era feitas de forma manual 

principalmente confeccionada por mulheres. (SOUZA, 2007). 

A indústria têxtil marcou o inicio da industrialização no Brasil e até hoje é de 

grande importância para o país afinal é um dos setores de produção que mais gera 

empregos e busca a cada dia novas tecnologias para enfrentar a concorrência externa 

que tem se tornado cada vez mais forte com a globalização. (FUGITA e JORENTE, 

2015). 

Os tecidos são produzidos basicamente de fibras naturais que podem ser de 

origem vegetal ou animal, artificiais feitas a partir de fibras celulósicas e as sintéticas 

produzidas utilizando matéria prima da indústria petroquímica. Para a fabricação de 

roupas infantis o tecido mais usado é o de algodão, produzido da fibra natural do 
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algodão a preferencia se deve por ser macio absorve o suor do corpo e permite que a 

pele respire.  (VEIGA, 2015)  

Os tecidos feitos com fibras naturais proporcionam mais conforto, a malha 

também possui um ótimo caimento além de ser muito confortável, preferencialmente 

ao se pensar na fabricação de roupas para crianças é importante ter o cuidado de 

observar qual o tecido mais adequado para o modelo que será confeccionado os 

tecidos além de beleza devem proporcionar conforto a criança. (BARBOSA e 

QUEDES, 2007)  

2.7 Modelagem  

As vestes surgiram com a necessidade de proteção do corpo e a partir desta 

necessidade, surgiram às primeiras manifestações na área da modelagem. As roupas 

em princípio serviam para diferenciar as classes sociais e religiões. Ao longo da 

historia os trajes foram sofrendo alterações os primeiros modelos eram enrolados no 

corpo presos com um a espécie de broche. (CAMPANHOLI, 2014). 

Com o aumento da população favoreceu a produção em alta escala, nesse 

período aparece o estudo das medidas antropométricas, que estuda as medidas e 

dimensões de diversas partes do corpo humano, assim tem início a modelagem plana, 

produzida manualmente sobre papel com o auxilio de réguas específicas. 

(CAMPANHOLI, 2014). 

A modelagem na produção do vestuário infantil é de grande importância, pois a 

roupa deve proporcionar a criança conforto e liberdade nos movimentos para que 

possa desenvolver suas atividades.  O profissional responsável pela modelagem deve 

ter conhecimento do melhor tecido a ser utilizado para cada modelo e normas que 

viabilizem qualidade no produto final. (QUEDES e BARBOSA, 2007). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou em novembro de 

2009 a NBR 15800, que apresentou um documento contendo 24 medidas que ajudam 

as confecções de moda infantil a padronizar suas grades de tamanho, mas não são 
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obrigatórias e as empresas podem ou não aderir essas medidas. Que estão na tabela 

abaixo:  

Tabela 4 – Tabela de medidas de corpo infantil 

Fonte: ABNT, 2009 

2.8 Confecção de roupas 

As roupas até por volta dos anos de 1925 eram feitas manualmente e por uma 

única pessoa, com a industrialização aos poucos esse trabalho começou a ser dividido 

em etapas onde cada colaborador fica responsável por uma etapa do processo 

proporcionando maior produtividade e desempenho. 

Para a confecção é de grande importância o processo produtivo, são varias 

etapas a serem seguidas e devem ser muito bem planejadas para que o produto final 

esteja de acordo com o que foi projetado.  

 

Abaixo temos um fluxograma do processo produtivo de uma confecção.  
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Figura 40 – Fluxograma de processo produtivo de confecção  

Fonte: PAIVA, 2010 

 
A primeira etapa do processo de produção é o planejamento da coleção, nesse 

momento deve se definir as possibilidades de produção e as tendências do mercado 

define se qual o foco e os modelos, que serão transformados em croquis que servem 

como base para a coleção e se houver alguma alteração a ser feita no modelo é nesse 

momento que se faz as devidas correções. 
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O planejamento da produção deve ser feito de acordo com os pedidos 

recebidos, verifica se quais foram às peças de cada modelo vendidas e datas de 

entrega, que devem ser cumpridos sem atrasos. Para isso a linha de produção deve 

ser organizada tendo todo material necessário para proporcionar resultados positivos. 

O estoque de materiais tem o objetivo de evitar falhas quando der inicio a 

produção é essencial que tenha um bom planejamento e toda matéria prima deve ser 

comprada de acordo com a necessidade para que não falte ou sobre e gere prejuízos 

também é de grande importância observar os prazos de entrega para evitar atrasos 

na produção e consequentemente pare a produção. A contagem periódica dos 

materiais e o total controle da entrada e saída e qual o custo individual de cada matéria 

prima é de responsabilidade do profissional que cuida do estoque. 

O risco pode ser manual ou automatizado o que deve ser priorizado é o encaixe 

dos moldes que pode ser feito manualmente ou computadorizado no encaixe manual 

é realizado em papel ou tecido no tamanho original do molde, o computadorizado os 

moldes são digitalizados e o sistema após o operador informar as medidas do tecido 

e a quantidade de peças o encaixe é automático, o momento de encaixe dos moldes 

é sempre importante para que haja equilíbrio entre o aproveitamento do tecido e 

qualidade das peças enviadas ao setor de costura. 

O enfesto para que fique perfeito deve ser observado qual o tipo de tecido que 

será utilizado e quais equipamentos se têm disponível, é necessário uma mesa de 

corte com sobra de dez por cento para a movimentação das maquinas de corte, o 

tecido estendido em camadas que podem ser par onde as folhas de tecido ficam direito 

com direito e avesso com avesso, o enfesto impar dele resulta uma parte de cada 

peça é necessário estender a folha e retornar ao inicio da mesa ou o direito com direito 

em sentidos opostos para evitar o atrito entre a face e servem para alguns tipos de 

tecidos como por exemplo o veludo. Alguns fatores devem ser observados no enfesto 

como: alinhamento, tensão, enrugamento, corte de pontas, cortar somente o 

necessário par evitar desperdício de tecido. O enfesto pode ser manual, com suporte 

manual, carro manual com alinhador de ourelas ou carro automático com cortador de 

peças e alinhador de ourelas. 
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O setor de corte no processo da confecção de roupas é de extrema importância, 

o tecido pode representar até metade do custo de produção, por esse motivo o 

profissional responsável pelo setor deve estar alinhado com os demais departamentos 

para seguir as prioridades dos demais setores, e também verificar a qualidade do 

tecido dentre elas se há manchas, falhas ou outros defeitos. O local deve ser bem 

iluminado e arejado com espaço suficiente para a realização do trabalho. O corte pode 

ser feito de varias formas dentre elas estão: corte manual com tesouras ou 

mecanizado por máquinas ou até computadorizado. Após o corte as peças serão 

separadas, identificadas com etiquetas e amarradas.   

Após o processo de corte da se início a preparação para costura essa 

preparação é feita individualmente cada produto deve ser separado com todos os 

aviamentos necessários para a próxima etapa, se houver necessidade de preparos 

iniciais como bordados, estamparia, chuleado, bainhas ou qualquer outro 

procedimento deve ser feito nesse momento. 

A secção de costura é onde o produto ganha forma, nela todas as peças serão 

costuradas ou montadas. Essa etapa é a mais movimentada por exigir grande 

quantidade de maquinas e colaboradores qualificados. 

O objetivo da limpeza da peça pronta é a retirada de fios em excesso e controlar 

a qualidade do produto, nesse momento verifica se esta de acordo com a amostra e 

especificações preestabelecidas que pode ser realizado por amostragem ou na 

totalidade das peças controlando a qualidade das costuras e defeitos. 

No setor de acabamento são executadas as complementações necessárias 

para a finalização como: pregar zíper, botões, etiquetas, outros acessórios e fazer 

caseados. 

A passadoria consiste em passar as peças para remoção de vincos e 

amassados ou corrigir costuras franzidas e dobradas, essa etapa deve ser realizada 

após a montagem e inspeção total da peça. 
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De acordo com as características do produto e critérios da empresa as peças 

serão embaladas. As embalagens podem ser em sacos plásticos, caixas de papelão 

padronizadas, etc. 

O setor de estoque de produtos deve ser organizado com prateleiras, e os 

produtos devem ser separados por modelos, cor e tamanho. Os históricos devem ser 

atualizados para evitar divergências no controle de pedidos. 

A expedição da empresa é responsável pela liberação dos produtos prontos e 

embalados para ser direcionado aos clientes esse setor deve ser ágil e eficiente para 

possibilitar a satisfação dos mesmos. 
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3  MÉTODOS E PROCESSOS 

Ao longo da história da humanidade o vestuário infantil sofreu diversas 

transformações, com a multiplicação de fabricantes especializados no mundo infantil 

surgiram varias tendências no vestuário, entre elas, roupas como instrumento de 

ensino. São consideradas roupas educativas as que além de vestir educam e divertem 

as crianças. (PEREIRA e ANDRADE, 2013). 

Em 2007, foi criada a marca Zig Zig Zaa pelo grupo Malwee, com intuito de unir 

moda e desenvolvimento da criança. Com materiais diferenciados as roupas 

estimulam os cinco sentidos, coordenação motora e muito mais. Para a criação desse 

vestuário é formada uma equipe multidisciplinar composta por pedagogos, estilistas 

designers, entre outros profissionais. 

Na figura abaixo temos a imagem uma roupa da Zig Zig Zaa da coleção o que 

é o que é para primavera de 2017.  

  

 

Figura 41 - Conjuntos o que é o que é 

Fonte: Site malwee , 2017  

  

Barros, Barros e Gouveia (2013), destacam que o marketing tem sido cada vez 

mais forte influenciando crianças no consumo descontrolado de vários produtos, 
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dentre eles estão às roupas que transformam crianças em pequenos adultos. As 

roupas são feitas com cores e modelagem que sensualizam essas crianças 

precocemente, pois ainda não está preparado fisicamente, intelectualmente e 

psicologicamente para essa transformação, esse marketing pode vir a induzir essas 

crianças a pularem etapas importantes da infância. 

 imagem abaixo vemos sutiãs com bojo para meninas de 4 a 6 anos lançado 

em 2011 pela Disney. 

 

Figura 42 – Sutiã com bojo Disney  

Fonte: Site rafavac, 2017   

Com a evolução da moda as empresas do ramo infantil estão cada vez mais 

preocupadas em lançar no mercado roupas que agradem o publico infantil que esta 

cada vez mais seletiva, a cada estação há uma preocupação em novos modelos 

seguindo tendências de moda mundial acrescentando o fator principal que é a criança. 

(ZANATTA, 2014). 

A seguir temos exemplos de algumas empresas que atuam no mercado infantil: 
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A Hering Kids para o verão de 2017 destaca uma coleção inspirada nos anos 

80, para as meninas tem uma modelagem romântica com babados e plissados e para 

os meninos para deixar o look mais confortável camisetas com cores em degradê, 

abaixo temos a imagem da nova coleção. 

 

 

Figura 43 - Coleção Hering Kids verão 2017 #combinaaí 

Fonte: Site heringkids, 2017  

 
O grupo Malwee, vem com a coleção primavera verão 2017 e cada linha com 

uma proposta. A Malwee Kidas com peças inspiradas no estilo náutico, a marca 

Carinhoso traz influências internacionais inspiradas no Marrocos com estampas 

náuticas e florestas tropicais e a Zig Zig Zag vem com peças que estimulam a 

curiosidade e o aprendizado das crianças. Abaixo temos a imagem das três coleções. 

 

 
 

Figura 44 – Coleção primavera verão 2017 grupo Malwee 

Fonte: Site grupomalwee, 2017  
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A coleção Marisol primavera verão 2017, para os meninos mescla peças entre 

o urbano e esportivo e para as meninas oferece roupas atuais e versáteis com cores 

vibrantes propondo maior liberdade. As imagens abaixo são de peças da coleção  

 
 

 
Figura 45 – Coleção Marisol feliz idade primavera verão 2017 

Fonte: Site julianaariza, 2017  

 

Lilica Ripilica vem com a coleção primavera verão 2017 para meninas, com o 

tema possibilidades infinitas para meninas cheias de estilos. Na imagem abaixo temos 

uma amostra; 

 

 
Figura 46 – Coleção Lilica ripilica verão 2017 

Fonte: Site julianaariza , 2017  
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A marca Tigor T. Tigor especializada em moda para meninos apresenta para a 

coleção primavera verão de 2017, “estilo para que todo menino possa se expressar 

com originalidade”. Algumas peças estão na figura abaixo: 

 

 
 

 
Figura 47 - Coleção Tigor T.  Tigre primavera/verão 2017 

Fonte: Site lilicaetigor , 2017   

 
 

Para a temporada primavera verão 2017 a Kily apresentam peças coloridas, 

fresquinhas e confortáveis.  

 
 

                   
Figura 48 – Coleção primavera verão 2017                Figura 49 – Coleção primavera verão 2017 
Fonte:  Site kyly , 2017                                                  Fonte:  Site 2017  
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Liberdade de movimento e conforto para os pequenos é a proposta da Calvin 

klein kids. 

 
 

 
Figura 50 – Coleção Calvin Klein Kids 2017 

Fonte: Site calvinklein , 2017   

 
Com o conceito diversão, paz, alegria e liberdade à marca Sunplace traz a nova 

coleção verão 2018.  

 

 

 
Figura 51 – Coleção Sunplace verão 2018 

Fonte: Site sunplace, 2017   
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A Brandilli é uma marca focada em trazer o melhor da moda infantil na imagem 

abaixo temos exemplos da coleção primavera 2017. 

 
 

 
Figura 52 – Coleção primavera 2017 Brandili 

Fonte: Site brandili , 2017  

 
 

Nas lojas de departamentos uma das grandes atrações para as crianças são 

as roupas com personagens a seguir temos alguns exemplos:  

As imagens abaixo são das lojas Marisa  

 

              
Figura 53: Camiseta homem aranha                     Figura 54 : Camiseta Mickey           
Fonte: Site Marisa, 2017                                               Fonte:  Marisa, 2017  
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      Abaixo temos imagens de roupas das lojas C&A 

 
 

 
 

Figura 55: Camisetas Batman 
Fonte: Site C&A 

        

                            

 
Figura 56: Camiseta Mickey 

Fonte: Site C&A, 2017 

Imagens de roupas da coleção das lojas Riachuelo  

 

 

 
Figura 57: Personagens Disney  

Fonte: Site Riachuelo, 2017  
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O mercado de roupas infantis no Brasil é representado, por muitas marcas 

algumas reconhecidas no mercado pela qualidade e preocupação com o publico 

infantil, que a cada dia se torna mais exigente. 

3.1 Moda Plus Size, certo e errado 

Pessoas quando estão acima do peso encontram dificuldades para encontrar a 

roupas que fiquem adequadas ao seu corpo, alguns blogs surgiram com a idéia de 

auxiliar esse público orientando  qual a melhor opção no momento de escolha do 

guarda roupa. (TAVARES e CASTRO, 2015). 

 Nas figuras abaixo temos um exemplo do que homens devem e o que não se 

deve usar.  

Não se devem comprar roupas muito folgadas elas são pouco atraentes 

proporcionam uma aparência de desleixo. 

 

 

Figura 58 – Certo e errado tamanho das roupas 

Fonte: Site wikihow, 2017   
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A próxima imagem sugere o uso de calças no tamanho que fique adequado na 

cintura ao se colocar o cinto deve ficar abaixo do umbigo se o cinto não mantem as 

calças no lugar o ideal é usar suspensórios.  

 

Figura 59 -  Uso adequado 

Fonte: Site linkedin, 2017 

 

Os botões não devem ser apertados demais como mostra à figura abaixo 

 

Figura 60 – Uso de botões 

Fonte: Site sossolteiros , 2017  
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O comprimento das camisas por fora da calça deve estar na altura das coxas. Como 

exemplo na figura abaixo. 

 

Figura 61 – Tamanho das camisas  

Fonte: Site sossolteiros, 2017   

Como mostra imagem abaixo deve se escolher roupas com cores solidas e 

micro estampas, evitar muitas estampas e mistura de cores. 

 

Figura 62 – Estampas ideais 

Fonte: wikihow, 2017  

As mulheres são o principal alvo da mídia focada nos padrões estéticos e isso 

pode desencadear uma série de transtornos quando não conseguem atingir esses 

padrões dentre eles estão os transtornos psicológicos e alimentares.  
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Algumas sugestões a seguir mostram algumas possibilidades para que valorize 

essa mulher mesmo acima do peso. 

A imagem abaixo sugere o uso listras e pregas verticais, as horizontais e o 

excesso de estampa chamam mais atenção. 

 

Figura 63 – Uso das listras 

Fonte: Site wikihow, 2017 

A escolha do sutiã é muito importante precisa ser do tamanho correto ajuda a 

manter tudo no lugar e formar a silhueta. Como vemos na imagem abaixo 

  

 

Figura 64 – Sutiã adequado 

Fonte: Site .wikihow, 2017  
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A imagem abaixo sugere não usar cintos finos, usar os cintos largos ajuda a 

esconder a barriga.  

 

 

Figura 65 – Uso de cintos  

Fonte: Site.wikihow, 2017 

 
O uso de brincos e acessórios bonitos é interessante pois desviam a atenção 

do corpo, como vemos na imagem abaixo. 

 

 
 

 
Figura 66 - Acessórios  

Fonte: Site wikihow, 2017 
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As calças não devem ser muito largas ou apertadas é melhor que sejam retas 

ou mais largas nas pernas.  

 
 

 

Figura 67 – Calças  

Fonte: Site wikihow, 2017 

 
Essas são só algumas sugestões e cada pessoa deve procurar algo que lhe 

agrade mais e que se sinta a vontade, pois cada indivíduo é um ser único e nem tudo 

que é ideal para um será para outro. 
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4 Resultados  

Os critérios de certo e errado para escolha das roupas de crianças obesas é 

semelhante ao usado para adultos e deve se ter o cuidado na escolha da roupa que 

vai usar as roupas além de bonitas devem ser confortáveis para que a criança possa 

ter seus movimentos livres sem se esquecer da elegância, tendo em vista que poucas 

são a opções disponibilizadas no mercado. 

Os meninos gordinhos não devem usar camisetas muito grandes porque 

deixam a aparência muito maior. 

 

Figura 68 – Roupas grandes 

Fonte: Site futurofunsejem, 2017 
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As roupas devem ser do tamanho adequado à criança roupas menor ou muito 

apertado pode gerar desconforto a criança. 

 

Figura 69 – Roupas pequenas 

Fonte: Site educacaofisica, 2017  

 
Ao escolher a roupa para as meninas, não devem ter muitos babados, mas não 

precisam ser retas e sem graça.    

 

Figura 70 – Vestido reto 

Fonte: Site brazilianpress, 2017   

 



60 
 

Nas imagens abaixo há exemplos de roupa alegre e adequada a idade da 

criança, sem exageros pode ser com cores e estampas infantis. 

                        

Figura 71- Vestido estampado                                                  Figura 72 – Vestido rosa 

Fonte: todaatual , 2017                                                             Fonte: todaatual , 2017      

 

As roupas infantis devem oferecer conforto, estilo, colorido e delicadeza a 

escolha certa auxilia a disfarçar alguns pontos como, por exemplo, a barriga. 

 

 
Figura 73 – Conjuntos infantis 

Fonte: Site todaatual , 2017 
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A escolha do tecido para confecção de roupas infantis para crianças obesas é 

muito importante, o tecido deve ser de ótima qualidade para que possa proporcionar 

conforto e durabilidade à peça sem esquecer-se da beleza e cores alegres.  

 

 
Figura 74 – Escolha do tecido  

Fonte: Site  modaplussize, 2017    

 
Algumas combinações também favorecem os meninos gordinhos com estilo. 

 
 

 
Figura 75 – Estilo para garotos 

 Fonte: Site mundodastribos , 2017   
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A combinação de cores e estampas podem valorizar as roupas infantis, cores 

vibrantes aumentam a alegria enquanto claras oferecem a peça delicadeza. 

 

Figura 76 -   Cores vibrantes 

Fonte: Site vistaabrange , 2017  

 

Figura 77 – Cores claras 

                                          

Fonte: Fonte: Site todaatual, 2017    
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A sturdykids é uma empresa de vendas online do Reino Unido especializada 

em uniformes escolares para crianças que estão acima do peso ou são maiores que 

as de sua idade muitos pais no site da empresa deixam seus depoimentos de 

satisfação e agradecimento por oferecer a seus filhos uniformes confortáveis. Abaixo 

temos imagens das peças.  

     

 Figura 78 - Uniformes masculinos                                Figura 79 – Uniformes femininos 

Fonte: Site sturdykids, 2017                                          Fonte: Site sturdykids, 2017 

 
A Cookieskids.com é especializada em roupas Plus Size infantil oferece desde 

roupas da moda, uniformes, roupas esportivas e lingeries para meninos e meninas. 

Abaixo temos imagens de algumas peças de sua loja online. 

 

                  
Figura 80 - Conjunto feminino                   Figura 80 – Bermuda infantil 

Fonte: site cookieskids, 2017                     Fonte: Site cookieskids, 2017  
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5 CONCLUSÃO 

O estudo realizado verificou o aumento da obesidade no mundo não só em adultos, 

mas também em crianças. A obesidade torna se um problema de saúde publica, pois 

a possibilidade de pessoas obesas desenvolverem doenças crônicas aumenta. A 

orientação aos pais de crianças obesas e a mudança de hábitos alimentares.  Incluir 

atividades físicas na vida das mesmas para que reduzam a possibilidade de se 

tornarem adultos obesos. 

A pesquisa sobre história da moda desde o seu surgimento possibilitou verificar as 

mudanças ocorridas ao longo dos tempos. As pessoas que estão acima do peso 

encontram dificuldades para encontrar o que vestir e se sintam bem, na internet em 

alguns blogs direcionado a esse público disponibiliza orientações com dicas do que é 

certo e errado ou o que fica adequado. O mercado de moda Plus Size para adultos 

mesmo em momento de crise no Brasil tem possibilidade de crescimento no ano de 

2017 de 8,2% para o vestuário feminino e 5,3% para o masculino, esse sucesso foi 

verificado nas duas edições de moda Plus Size no São Paulo fashion week 2017 o 

primeiro realizado no dia 17 de março de 2017 com os desfiles de tendências para o 

inverno e o do dia 31 de agosto de 2017 desfilando varias grifes com as tendências 

de primavera verão 2017 /2018. 

Conclui-se que o mercado de moda infantil, apesar de iniciar uma preocupação com 

esse público que está acima do peso, às possibilidades oferecidas ainda são poucas. 

Outra tendência são os blogs especializados em Plus Size, que fazem orientação 

sobre como se vestir com conforto e beleza, mesmo que a criança esteja obesa. As 

lojas e as marcas de roupas infantis não tem essa preocupação ao criar suas coleções 

e o que resta aos pais é comprar roupas com tamanhos maiores, que nem sempre 

ficam bonitas e confortáveis.  
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