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� DICIONÁRIO DA MODA .“A moda é passageira, sua história 
não” (SABINO, 2007). 

� A MODA E SEU PAPEL SOCIAL: classe, gênero e identidade 
das roupas. “Por séculos têm se usado uniformes para impor 
identidade social aos indivíduos de forma mais ou menos 
voluntária” (CRANE, 2006) .

� A MODA NO SÉCULO XX .“Os espartilhos são abolidos , as 
saias encurtadas, surgem as malhas e muitas novidades”
(MOUTINHO e VALENÇA, 2000). 

� O IMPÉRIO DO EFÊMERO: a moda e seu destino nas 
sociedades modernas .“A moda não faz furor no mundo 
intelectual, é celebrada no museu; porém está em toda a parte, 
na rua, na indústria e na mídia; e quase não aparece no 
questionamento das cabeças pensantes” (LIPOVETSKI, 1989). 
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� São os primeiros anos de República, a ditadura da razão de 
Deodoro da Fonseca;

� Em Paris, Santos Dumont testava suas  invenções e 

no Brasil o cinema é a principal diversão urbana;

� Tudo vinha da França, das roupas às regras de etiqueta; 

� Porém o nosso clima não combinava com a elegância 
importada. 
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CURIOSIDADE DA ÉPOCA: o espartilho

A silhueta perfeita é conseguida ajustando-o 
cada vez mais ao corpo;
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MODA
1920/1930
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Uma roupa seria considerada:

� Indecente: 10 anos antes de sua 
época certa;

�Ousada: 1 ano antes;

�Elegante: na época certa;

�Fora de moda: 1 ano depois;

�Ridícula: 20 / 30  anos depois

�Curiosa: 50 anos depois;

�Encantadora: 60/70 anos depois;

�Nostálgica: 100 anos depois;

�Linda: 150 anos depois.
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� A década de 30 começa com o reflexo da crise da bolsa de Nova 
York;

� E o glamour das divas hollywoodianas como Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Mae West;
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A crise reflete –se na 

moda tornando o visual 

de homens e mulheres 

mais sóbrio

Descobre-se o esporte, a 

vida ao ar livre e os 

banhos de sol e mar

No Brasil, Revolução de 

30, leva ao poder o 

gaúcho Getúlio Vargas.

Neste período, Hitler 

ascende ao cargo de 

chanceler na Alemanha 

e ...
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� Eclode o segundo grande conflito do século XX; 

� O racionamento de roupas foi estabelecido em 1941;

� A moda ganha forte apelo masculino e militar;
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... era o tempo dos cassinos, dos shows 
e das vedetes;
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� A palavra-chave chama-se "recessão". Os tecidos e 
aviamentos são agora racionados e fiscalizados 

� No Brasil podemos destacar a instituição do salário 
mínimo e a criação da CLT 

� Para trabalhar a brasileira costumava vestir saia de cor 
sóbria e blusa de jérsei, com gravata do mesmo tecido da 
saia, acompanhados de carteira

� O conjunto Chanel de saia aberta em machos e blusa-
casaco listrada também era usado como roupa de 
trabalho
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� Início das revoluções comportamentais e tecnológicas; 

� E de importantes descobertas científicas como o DNA;

� Foi considerada a "idade de ouro" do cinema e a televisão 
chega no Brasil;
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� Antimoda era palavra-chave, tudo era permitido 
desde que não tivesse um aspecto muito normal. 
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ATENDENTES DE NUTRIÇÃO 
E ALMOXARIFADO



30

� Conceitos da hotelaria na prestação de serviços 
diferenciados;

� Paciente = cliente;
� Funcionário = colaborador;

� O foco está na interação das pessoas nos 
ambientes hospitalares com suas necessidades 
conhecidas e atendidas = humanização;
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� Difícil alguém não perceber, nos dias de hoje, que a 
aparência conta – e muito;

� A aparência é mais uma ferramenta no dia-a-dia 
profissional, aprenda a usá-la a seu favor;

� Vestuário, cabelos, unhas, maquiagem, perfumes, barba 
bem feita, tudo na medida certa;

� Segundo pesquisas as mulheres que  utilizam 
maquiagem leve no ambiente de trabalho demonstram 
auto confiança; 

� Uma maquiagem adequada faz diferença e colabora 
positivamente na imagem e marketing pessoal. 
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� Usar uniformes significa mais do que 
identificação, praticidade e conforto;

� É também vestir a camisa da empresa e 
valorizar o local de trabalho;

� Um uniforme bem elaborado em termos de 
tecido e modelagem, aumenta a motivação e a 
auto estima da equipe, melhorando também o 
rendimento;
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OPERACIONAL e SOCIAL
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Contatos:

deniza.cabral@hotmail.com
dcabral@hcpa.ufrgs.br


