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Apresentação 

Francisca Dantas Mendes

No período de 12 a 14 de abril de 2016, a EACH – Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP –
Universidade de São Paulo, sediou o 6º ENPMODA – Encontro Nacional de Pesquisa em Moda, organi-
zado pela ABEMODA, Associação Brasileira de Ensino em Moda. O evento encontra-se na 6ª edição
com a proposta de estimular a difusão das pesquisas realizadas nas universidades por professores, alunos
de doutorado, mestrado e graduação, sobre a Moda e os artigos foram distribuídos em 5 GT - Grupos
de Trabalhos.
Durante 3 dias, 66 pesquisadores representando cerca de 25 escolas de Moda e afins, apresentaram 66
pesquisas descritas em artigos completos que foram selecionados pelo comitê cientifico dentre 90 traba-
lhos inscritos.
Importantes pesquisas foram apresentadas com os temas: Moda: ensino, pesquisa e extensão; Moda: teo-
rias e processos criativos; Moda: história, cultura e artes; Moda: comportamento, comunicações e mídias;
Moda: tecnologia, gestão e produção.
Os GTs contaram com apresentações orais e abertura para comentários e debates enriquecedores por
parte dos ouvintes com trocas de experiências e resultando em futuras parcerias. As pesquisas dos alunos
de graduação foram apresentadas através dos 19 pôsteres expostos.
As pesquisas apresentadas resultaram em 66 capítulos distribuídos nas 5 seções deste livro “A Moda e
suas Interfaces: pesquisa, história, comunicação, gestão e tecnologia. ”
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Introdução
Francisca Dantas Mendes

Mariana Laktim

A pesquisa e discussão sobre a moda sua interdisciplinaridade é muito recente. O bacharelado que trata 
como objeto de ensino a moda e sua indústria e comercio consolidou-se no início de 1990, com os pri-
meiros cursos abertos no final da década de 1980. Os bacharelados foram abertos nas principais faculda-
des particulares e em algumas universidades públicas, em consonância com o fortalecimento do mercado 
de vestuário de moda, o pret-a porter – roupa pronta para vestir. O mercado e a indústria de moda cres-
ceram e juntamente com ele o número de faculdades aumentaram e se distribuíram em várias regiões do 
Brasil. Como consequência o assunto Moda tornou-se objeto de pesquisa acadêmica, alguns mestrados 
específicos foram abertos possibilitando as pesquisas, como resultado importantes assuntos que envolve 
a moda e sua interface com múltiplos campos do saber foram envolvidos nas pesquisas.
O livro A Moda e suas Interfaces: pesquisa, história, comunicação, gestão e tecnologia apresenta através 
de importantes pesquisas realizadas por professores doutores, mestres, alunos doutorandos, mestres e 
graduando a interdisciplinaridade da moda. São 66 capítulos distribuídos nos 5 subtemas desse livro em 
sua primeira edição.
Cada tema apresentam os capítulos descrevendo pesquisas e estudos que possibilitam reflexão e discus-
são que poderão ser ampliadas por outros pesquisadores 
Moda: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Nesse tema o marketing, as estruturas arquitetônicas são pesquisadas e apresentadas como experiência de 
ensino curricular e vivência em sala de aula, a capacidade de inovar dos designers no Polo Confeccionista 
demostram a importância no ensino, na pesquisa e na extensão de assuntos que envolvem a moda.
Foram pesquisas realizadas nas seguintes instituições de ensino: FACED-MG UFG-GO, IED-SP, FMU-
-SP.
Moda: Teorias e Processos Criativos.
 O processo de criação e suas teorias foram pesquisados observando: o modo de fazer da moda autoral, 
descobrindo os caminhos para a criação, as influencias das cores, a perspectiva ético emocional, a criação 
e a inventividade, arte e artesanato, os estabelecidos e os outsiders, meta-projeto no processo criativo, de-
senvolvimento de coleção focada. As questões de gênero e de idade também fizeram parte das pesquisas 
a partir dos seguintes assuntos: Identidade e aparência masculina, desconstrução da identidade, coleção 
de vestuário para terceira idade. Os debates e analise tiveram como foco: extensão de marca e de linha, o 
consumo simbólico, fast fashion e slow fashion, o processo criativo e o fim da moda. 
Foram pesquisas realizadas nas seguintes instituições de ensino: Aalto University- Finlândia UFMG-MG, 
UFJF-JF, UFPE-PE, UFRB - BA, UFG –GO, FACED - MG, UNA - MG, ESPM – SP, UDESC-SC, 
Centro Univ. Belas Artes-SP.
Moda: História, Culturas e Artes.
Os assuntos relacionados com história, cultura e arte estão presentes nas pesquisas que envolveram a 
pesquisa histórica e teve presente nos estudos dos uniforme do exército brasileiro, importância sócio 
cultural cama, mesa e Banho, bibliografia de vestido de noiva, vestidos de casamento no ano de 1971, 
vestido de batizado, roupa e o conforto nos séculos XV,XVI,XVII; um resgate histórico da modelagem 
e da ilustração de moda, trajes italianos do Artista Victor Meirelles, ressignificação da Coleção Rhodia no 
MASP. Sobre cultura e Artes muitas pesquisas, estudos foram realizados buscando as leituras de ima-



gens pela perspectiva da Moda, históricos de corpos tatuados, Exotismo na Moda, Fruição estética de 
estampas têxteis, o vestível de Varvara Stepanova, Flávio Império e Lina Bo Bardi entre a cenografia e o 
figurino, demonstrando a importância desses assuntos no universo da pesquisa acadêmica dos cursos de 
Moda.
Foram pesquisas realizadas nas seguintes instituições de ensino: UFG-GO, UFJF-JF, UNESP- SP, 
UFMG-MG, FAAP-SP, UEM – BA, PUC-RS, USP-SP, UDESC-SC, IFSC-SC.
Moda: Comportamento, Comunicações e Mídias.
Temas que envolvem o comportamento, comunicação e mídia foram objetivo de pesquisas apresentadas 
através de diferentes assuntos. A pesquisa sobre comunicação esteve presente em estudos sobre: Reflexo 
da Vitrine, vitrinismo seus conceitos, jornalismo de moda, padrões femininos nos anúncios da Lugolina 
e da Junventude, Revista Fon Fon nos anos 1910 e 20, O tema sobre as mídias surgem em estudos sobre: 
veiculação virtual, influência dos Blogs, cinema a relação da Marlene Dietrich e marca Dior.
Foram pesquisas realizadas nas seguintes instituições de ensino: UFSC-SC, UFG-GO, UFRB-BA, USP-
-SP, UFC-CE, UDESC-SC, UFMA-MA.
Moda: Tecnologia, Gestão e Produção.
Assuntos de tecnologia, gestão e produção envolvendo moda foram apresentados nos objetivos de pes-
quisas relacionados ao uso das ferramentas de metodologias de projetos, processos de beneficiamentos, 
modelagem avançada, alternativas para agregar valor ao produto, reciclagem em anel fechado e aberto, 
regulamentação para inflamabilidade dos têxteis, ergonomia, modelagem, regulamentação de etiquetas e 
etiquetas para deficientes visuais, processo de aprendizagem, estudos dos movimentos, Ecomoda, moda 
inclusiva, valorização do artesanato, lojas de roupas on-line, interação Vendedor-consumidor, desenvolvi-
mento de produtos, um método de automotivo de analise como ferramenta de análise em calçado.
Foram pesquisas realizadas nas seguintes instituições de ensino: USP-SP, UFPE-PE, UFPI-PI, IFSC-SC, 
UFG-GO, UEM-BA, UFMG-MG, UDESC-SC, UEMG-MG, Uni. Feevale-RN.
Os temas apresentados colocam em contato conceitos, questionamentos e pretensões dos pesquisadores 
e atores da moda, permitindo a compreensão sobre o universo da moda colaborando para o progresso 
das cogitações sobre a moda e suas dimensões no Brasil. Expandindo os estudos mais enraizados nos 
setores que se apontam em contínuo desenvolvimento. Permanece uma recomendação da necessidade 
de investimentos das pesquisas que visam a ampliação do estudo educacional da moda e sustentável que 
propõe o livro.



Moda:
 Ensino, Pesquisa e Extensão
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CAPACITAR PARA INOVAR: A INSERÇÃO DO DESIGNER NO POLO 
CONFECCIONISTA, UMA ANÁLISE DE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL1

EMPOWER TO INNOVATE: THE INTEGRATION OF THE DESIGNER POLO CLOTHING 
MANUFACTURER, AN ANALYSIS OF CONTRIBUTION TO ITS REGIONAL DEVELOPMENT 

VICTER, Cristiane Aparecida Gontijo, IE2 
FISCHER, Monica, IE3

 

 
Resumo 
Os cursos de moda, de forma sistematizada, são recentes no país, mesmo sendo as profissões ligadas à 
moda tão antigas. A necessidade de uma mão de obra especializada, condizente com a realidade do 
mercado brasileiro frente aos novos desafios da globalização, levou o país a investir em treinamento 
especializado direcionado ao segmento moda. Muitos cursos passaram a existir, de nível secundário, 
superior e até mestrado, mostrando como a academia vem absorvendo as demandas do mercado, quanto à 
mão de obra especializada. A falta de estudos acadêmicos sobre essa recente dinâmica prejudica o 
entendimento sobre os fatores que engendram e contextualizam as relações entre estudantes, docentes e o 
mercado de trabalho, principalmente no tocante à criação e desenvolvimento dos projetos. O presente 
artigo tem como finalidade a exposição de um estudo de caso sobre o Designer de Moda em 
Divinópolis/MG. Há uma contribuição efetiva deste profissional para o desenvolvimento da região? Quais 
são os desafios das faculdades, dos profissionais de moda e da gestão regional para o desenvolvimento 
local? Dentro desta perspectiva foi realizada uma pesquisa de campo utilizando como instrumento de 
coleta de dados questionário com perguntas semiestruturadas aplicados em egressos e empresas do setor 
confeccionista da cidade de Divinópolis/MG. 
Palavras-chave: Moda. Design. Inovação. 
 
Abstract 
The courses of fashion, of systematized form, are recent in the country, even being the professions 
connected in fashion so ancient. The necessity of a skilled labor, in keeping with the reality of the 
Brazilian market in front of the new challenges of the globalization, led the country to invest in 
specialized training for segment fashion. Many courses started to exist, of secondary, superior level and 
up to master's degree, showing like the academy it is absorbing the demands of the market, as for the 
skilled labor. The lack of academic studies is left dynamic recent that one, it damages the understanding 
on the factors that they dream up and contextualized the relations between students, teachers and the 
labor market, mainly regarding creation and development of the projects. The present article takes the 
exhibition of a case study as finality on the Designer of Fashion in Divinopolis/MG. Is there an effective 
contribution of this professional for the development of the region? What are the challenges of the 
faculties, of the professionals of fashion and of the regional management for the local development? 
Inside this perspective a field work was carried out using like instrument of collection of data 
questionnaire with semi structured questions when maker of ready-to-wear clothes of the city of 
Divinopolis/MG was applied in ex-prisoners and enterprises of the sector.
Keywords: Fashion. Design. Innovation. 

                                                           
1 O presente artigo e resultado de dissertação de mestrado defendida. 
2 Professora do Bacharelado em Moda da Faculdade de Arte e Design/FACED. Mestre em Desenvolvimento Regional pela UEMG. 
Ministrante das disciplinas de Desenho de Moda e Psicologia e Moda. Coordenadora do Curso Bacharel em Moda/FACED. 
3 Professora do Bacharelado em Moda da Faculdade de Arte e Design/FACED. Mestre em Sociologia pela UFMG. Ministrante das 
disciplinas de História da Arte e do Design, Arte e Cultura Brasileira e Diversidade Étnica e Semiótica. Pesquisadora do Centro de 
Estudos em Design da Imagem da Escola de Design/UEMG. 
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1 Introdução 

A área do design, apesar de algumas incursões pioneiras registradas a partir da 

década de 50, é relativamente nova no Brasil. Em Divinópolis/MG o design enquanto 

área profissional vem se estabelecendo de forma ainda tímida, através de cursos 

oferecidos por duas instituições de ensino: um curso pioneiro de segundo grau 

profissionalizante em Vestuário, agora reestabelecido como Produção de Moda, 

oferecido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) – Divinópolis / 

Minas Gerais (MG), e também cursos de capacitação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) - Divinópolis - Centro de Formação Profissional 

(CFP) Anielo Greco e mais recentemente o curso superior de Moda da Faculdade de 

Arte e Design (FACED). 

 

2 O problema da pesquisa e objetivos 

Partiu-se da hipótese que a área do design e da moda, apesar de já conhecida e 

atuante na área de ensino, ainda é pouco compreendida e incorporada pelas empresas no 

ramo do vestuário, o que significaria torná-las mais eficientes. 

O objetivo geral da pesquisa de campo foi realizar levantamento de dados e sua 

análise para a caracterização das atividades do setor de moda, em específico no que se 

refere às possíveis interfaces da área da criação e do desenvolvimento de produtos e de 

gestão da indústria confeccionista em Divinópolis/MG, bem como visualizar como 

alunos e egressos do curso de moda têm sido inseridos no mercado e sua contribuição 

para a indústria divinopolitana. 

Os resultados da pesquisa possibilitaram conhecer a dinâmica dos profissionais 

da área do Design de Moda, formados na região e sua inserção no mercado de trabalho. 

Servirá de embasamento para outras pesquisas, enfocando os desafios e as alternativas 

para otimizar a inserção do design nas empresas confeccionistas do referido polo, 

contribuindo, portanto, para a dinâmica do desenvolvimento regional. 
 

3 Revisão bibliográfica 

Até o final da Idade Média, segundo Hollander (apud SILVA; AUED, 2005), os 

alfaiates, na época, sempre homens, confeccionavam por medida as roupas de ambos os 

sexos. A alfaiataria era considerada uma arte ornamental, sujeita à criatividade do 

artesão, um ofício sério e de grande prestígio social, comparado à arquitetura. Já as 

mulheres costuravam as roupas de baixo, roupas domésticas e das crianças, sendo feitas 
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em suas próprias casas. As mulheres eram empregadas pelos alfaiates para realizarem 

trabalhos manuais, como costuras mais simples e acabamentos que não exigiam técnica. 

Ainda, de acordo com Silva e Aued (2005), em 1675, na França, um grupo de 

costureiras solicitou ao rei Luís XIV permissão para formar uma guilda de alfaiates 

femininos, para a confecção de roupas destinadas às mulheres, apresentando como 

argumento que elas se sentiam constrangidas ao provarem suas roupas com os alfaiates 

masculinos.  

No Brasil, somente nos anos iniciais do século XX, surgiram as primeiras 

oficinas de confecção de roupas (SILVA; AUED, 2005). De acordo com Pimenta 

(2007), a partir da chegada da roupa-feita, muitos alfaiates tiveram de fechar suas 

alfaiatarias, ou criar estratégias de sobrevivência, adaptando-se a entrar como 

trabalhadores assalariados em grandes redes de lojas e atuando como alfaiate para 

pequenos consertos. Outros, após encerrar suas atividades de alfaiataria, se viram na 

condição de trabalhar como vendedores em lojas de roupa: 

 
Os novos métodos produtivos e o desmembramento das funções levaram à 
criação de novas profissões: um homem estica o arame, outro o retifica e um 
terceiro o corta, um quarto faz a ponta e um quinto prepara o topo para receber 
a cabeça, a cabeça exige duas ou três operações distintas (SMITH, 1937, p. 4-
5). 

 

Observa-se que situações como a citada também estão presentes nas fábricas do 

vestuário, onde os profissionais envolvidos são divididos em setores, e cada um é 

responsável por uma parte do processo da confecção. Segundo Mendes, Sacomano e 

Fusco (2005), com o crescimento da demanda, as indústrias verticalizadas, que 

possuíam o domínio da transformação da matéria-prima principal em produtos 

acabados, perceberam que seu crescimento dependia de fatores para facilitar sua 

administração e valorizar as suas especialidades, transferindo a responsabilidade da 

produção de produtos básicos para outras empresas. Assim, mesmo aquelas que já 

possuíam marcas consagradas junto ao público consumidor passaram a utilizar-se de 

facções. Na maioria das facções, o processo produtivo ainda hoje é bastante primitivo, 

sendo as atividades de costura totalmente dependentes de mão de obra em todas as 

tarefas que envolvem manuseio do tecido e movimento das máquinas de costura. Desse 

modo, pode-se dizer que, em geral, não há necessidade de qualquer especialização 

intelectual sofisticada para capacitar o trabalhador de área operacional a desenvolver 

suas tarefas (MENDES; SACOMANO; FUSCO, 2005). 
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As facções são pequenas empresas que realizam parte dos trabalhos para outras 

empresas. Geralmente, realizam as confecções das peças do vestuário. A criação, a 

modelagem e o corte são feitos dentro das próprias empresas, que terceirizam o trabalho 

de costura a outras menores ou trabalhadores autônomos. 

De acordo com Antero (2006), percebe-se, após analisar o segmento 

confeccionista brasileiro, que poucas empresas são atualizadas tecnológica e 

organizacionalmente, sendo que a maioria é composta por empresas defasadas que 

competem no mercado via custo da mão de obra ou via terceirização.  

A globalização do mercado, o avanço da tecnologia e a importação de produtos 

têxteis da China desencadearam um processo de enxugamento nas empresas. Essas 

empresas, por consequência, passaram a necessitar de mão de obra especializada para 

concorrer com produtos chineses, principalmente. Tudo isso faz com que o setor 

confeccionista e de moda se torne complexo, criando ramificações e setores específicos, 

gerando vários produtos com o público alvo. Assim, as empresas que compõem o setor 

de confecções utilizam-se das seguintes práticas de diferenciação competitiva, em 

ordem de importância: preço, qualidade, diferenciação dos produtos, marca e design. 

Fatores importantes, como o conhecimento do mercado consumidor, dos avanços 

tecnológicos mundiais, dos métodos de produção avançados e da criação de produtos 

com diferencial e preço competitivo, levam, cada vez mais, a investimentos neste setor, 

seja nas empresas ou nas universidades na busca de conhecimentos que possam agregar 

valor à moda e à expansão do setor no Brasil. As escolas de moda brasileiras surgem 

nesse contexto.  

De acordo com Ferron (apud PIRES, 2002), no século XVII, já existiam escolas 

na França. Uma das primeiras escolas de que se tem notícia na França é a ESMOD, com 

filiais e parceiros no mundo todo, inclusive no Brasil. Até meados dos anos 1980, não 

havia escolas de cursos superiores de moda no Brasil. Quem se interessasse por essa 

área deveria ir para Europa. Segundo Pires (2002, p. 1), “[...] poucos se aventuraram a 

frequentar escolas no exterior. Os primeiros brasileiros que foram a Paris para 

frequentar cursos de design de moda foram Rui Spohr (RS), em 1952, e José Gayegos 

(SP), em 1971”. 

As escolas de moda aparecem como uma alternativa para a criação desses 

produtos, com o objetivo de formar profissionais com um diferencial melhor. Surgem 

primeiro, os cursos de qualificação, depois cursos técnicos e, mais recentemente, cursos 

de graduação, pós-graduação e, por fim, mestrado. De acordo com Pires (2002), as 
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primeiras escolas superiores de moda no Brasil surgiram em 1988. O surgimento de tais 

cursos esteve atrelado ao aquecimento da economia daquele período, à instalação de 

novas indústrias de fiação, de têxteis e de confecção de vestuário, da posterior política 

de abertura de mercado e do surgimento de muitos cursos de design de moda, sobretudo 

nos países do hemisfério norte. 

Em 1985, o Senai-Cetiqt lança um curso para a criação de moda, sendo um dos 

primeiros antes dos cursos superiores. A indústria brasileira se preocupa, então, em 

formar a mão de obra qualificada. Em 1987, era criado o primeiro curso de moda ligado 

a uma universidade no país. Foi um curso de extensão, mas com todo o rigor acadêmico 

e metodológico de uma academia. Abria-se, então um novo caminho entre teoria e 

prática (PIRES, 2002). 

À medida que a indústria da moda cresce no Brasil, o Estado de Minas Gerais 

assume, ao lado de São Paulo, a incumbência de melhorar os conhecimentos acerca da 

moda. Por isso, na cidade de Divinópolis/MG, vai surgindo, aos poucos, a necessidade 

de ser criado um curso superior na área; isso faz com que haja um desenvolvimento 

intenso no setor de modo e, consequentemente, a economia criativa fica mais evidente 

neste recanto do Brasil. 

Antes, porém, de visualizarmos a evolução da formação em moda na cidade, é 

necessário revisitarmos os antepassados dos homens e mulheres que produzem no 

referido polo confeccionista mineiro. Sem eles, sem os alfaiates e costureiras que se 

empenhavam inclusive nos ensinamentos, dificilmente Divinópolis seria o que é. A 

preocupação com a capacitação regional, a necessidade de mão de obra qualificada e de 

professores com formação acadêmica levou a cidade a buscar a implementação dos 

cursos técnicos e superiores de moda. 

O processo criativo, na realização de produtos de moda, muito se assemelha ao 

usado pelos artistas nas suas criações. Existe um momento quando arte e moda se 

cruzam; este momento se dá no processo criativo. Os conhecimentos adquiridos no 

contexto familiar e social são assimilados e ganham forma. Borges (2008) acentua que o 

campo específico de atuação profissional e política do professor é a escola, à qual cabe a 

tarefa de assegurar aos alunos um sólido domínio de conhecimentos e habilidades e o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, de pensamento independente, crítico 

e criativo. Tais tarefas representam uma significativa contribuição para a formação de 

cidadãos ativos, criativos e críticos, capazes de participar nas lutas pela transformação 

social.  
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Pode-se dizer que, quanto mais se diversificam as formas de educação 

extraescolar e quanto mais a minoria dominante refina os meios de difusão da ideologia 

burguesa, tanto mais a educação escolar adquire importância, principalmente para as 

classes trabalhadoras que ainda precisam ter mais noções de como elas se inserem no 

que é chamado de economia criativa.  

4 Metodologia  

Para que se compreendesse sobre a inserção do egresso no mercado de trabalho, 

foi montado um questionário com 21 questões; devido ao tipo de pesquisa a ser 

realizada, a metodologia escolhida foi a amostra não probabilística, do tipo por 

conveniência. As entrevistas com egressos foram realizadas através de e-mail, 

utilizando-se do Google Drive, no período de 04 de julho a 24 de setembro de 2013. A 

faculdade possui 120 alunos formados; destes, 80 possuíam contato eletrônico (e-mail). 

De posse de 80 (oitenta) e-mails de alunos egressos do curso, foi enviado o questionário 

a todos, obtendo a resposta de 23 (vinte e três).  

A análise de dados foi realizada através de compilação de dados, utilizando o 

software do próprio Google Drive. Foi realizada também uma pesquisa piloto com o 

apoio do Sinvesd (Sindicato patronal local); um questionário foi enviado via mala 

direta, link do drive, para que empresas de confecções pudessem responder, obtendo a 

resposta de 13 empresas em um universo de 165 (cento e sessenta e cinco).  

A partir de um levantamento de dados, a pesquisa proposta caracterizou os 

principais aspectos e interfaces relativos à ótica do design: criação, modelagem, seleção 

de matérias e desenvolvimento de coleção. Mapeou também os profissionais inseridos 

no mercado, bem como as contribuições já realizadas. 

Os resultados da pesquisa buscam contribuir tanto para conhecimento do polo 

confeccionista relativas à análise da trajetória histórica das atividades confeccionistas, 

quanto conhecer a dinâmica dos profissionais da área do Design de Moda, formados na 

região e sua inserção no mercado de trabalho, bem como servir de embasamento para 

outras pesquisas, enfocando os desafios e as alternativas para otimizar a inserção do 

design nas empresas confeccionistas do referido polo, contribuindo, portanto, para a 

dinâmica do desenvolvimento regional. 
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4.1 A inserção do designer no polo confeccionista, uma análise de sua contribuição 

para o desenvolvimento regional

A pesquisa realizada com os egressos contou com a participação de 23 pessoas 

com idade entre 47 anos e 24 anos que concluíram o curso superior pela Faculdade de 

Arte e Design entre 2008 e 2012. 

Inicialmente foi perguntado aos entrevistados se estão exercendo a atividade 

profissional atualmente, sendo que 87% afirmaram que exercem a profissão, 2% estão 

fora da área de formação e 1% não exerce. 

 
Gráfico 1 – Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

  
Sim, na área de minha formação acadêmica 1 85% 
Sim, fora da área de minha formação acadêmica 2 10% 
Não 1 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

Diante das respostas obtidas, observa-se que a maioria dos entrevistados exerce 

a profissão, revelando que o curso de moda forma profissionais aptos para o mercado de 

trabalho, cuja demanda tem aumentado a cada dia. 

Em razão da demanda do mercado, os cursos de moda tem assumido papel 

importante, já que na cidade de Divinópolis o mercado confeccionista em expansão tem 

a necessidade de profissionais capacitados. 

Nesse contexto, questionou-se quanto tempo houve entre a formatura e o início 

da atividade profissional. Dos entrevistados, 61% disseram já exercer a profissão 

durante o curso, 26% aproximadamente um ano e seis meses, 4% de 2 a 3 anos; 4% de 3 

a 4 anos e mais de 4 anos, 4%. 
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Gráfico 2 – Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

  
Durante o curso 55% 
Menos de 1 ano 30% 
De 02 a 03 anos 5% 
De 03 a 04 anos 5% 
Mais de 4 anos  5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
 

Mais da metade dos entrevistados já trabalhavam no setor confeccionista durante 

o curso. Segundo Barros (2013, p. 23) “[...] na indústria de moda é importante que tudo 

seja cuidadosamente planejado. Neste sentido, evidencia-se a crescente necessidade das 

organizações do setor de moda de profissionalização visando aumentar a 

competitividade do setor”.  

Dados da entrevista demonstram que a maioria dos profissionais trabalha em 

empresa privada, confirmando nesse caso a crescente demanda do mercado 

confeccionista.  

Dos entrevistados, 13% exercem a atividade de forma autônoma, 22% em 

empresa própria, 48% em empresa privada e 17% em empresa pública. 

 
Gráfico 3 – Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 
Autônoma 5% 
Empresa própria 20% 
Empresa privada 55% 
Empresa pública 20,% 
A pergunta não se aplica a minha situação atual 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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A profissionalização através de curso superior dá aos profissionais a 

possibilidade de negociação de um salário melhor. Sobre a salarial, 68% dos 

entrevistados responderam que recebem de 2 a 4 salários; 14% de 4,1 a 6 salários; e 

acima de 6,1 18%. Além disso, o ensino superior viabiliza a perspectiva profissional, 

tanto que 39% dos entrevistados revelaram como ótima a perspectiva profissional, 30% 

boa, 22% razoável e, apenas 4% responderam que é desanimadora ou não tem 

condições de avaliar. 
Gráfico 4 – Qual é em sua visão, a perspectiva profissional na sua área? 

  
Ótima  40% 
Boa  25% 
Razoável  25% 
Desanimadora  5% 
Não tenho condições de avaliar 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 

 

O curso de moda oferecido na cidade de Divinópolis, portanto, corresponde às 

expectativas. Os entrevistados consideram que as disciplinas profissionalizantes do 

curso contribuíram para o desempenho profissional, sendo que 52% classificam como 

muito, 30% razoável, 13% pouco e apenas 4% entende que em nada contribuiu. 
Gráfico 5 – As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho profissional? 

  
Muito 55% 
Razoavelmente  30% 
Pouco  10% 
Nada  5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada. 
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5 Considerações finais

Muito ainda há de se estudar sobre as metodologias de ensino nas escolas, 

principalmente nas relações ligadas ao trabalho. A capacitação primordial se dá através 

da práxis do ensino, sendo este ponto chave para a inovação. Pode-se notar uma 

importância muito grande de se entender os processos de ensino e como os mesmos se 

dão e como são assimilados pelos alunos. 

Não se teve aqui o interesse de se concluir sobre o assunto; no entanto, pode-se 

notar que estudos relativos à teoria e prática não podem estar longe da realidade onde o 

cidadão ou estudante se encontra. Há uma necessidade de estudos aprofundados 

relacionados à tríade universidade, aluno e mercado, para capacitação e inovação.  
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COLABORAÇÃO EM REDE – MODA, ESCOLA E ECONOMIA 
NETWORK COLLABORATION – FASHION, SCHOOL AND ECONOMY 

Resumo
Esse artigo é resultado do projeto de extensão e cultura intitulado Moda na Escola que vem sendo 
desenvolvido desde o ano de 2014, na Universidade Federal de Goiás. Estruturado em uma metodologia 
onde os problemas são detectados na medida em que as atividades práticas – oficinas criativas são 
ofertadas em escolas públicas e comunidades de grupos carentes, soluções são propostas, testadas e, a 
partir daí, organizadas em novos módulos para o aprimoramento do projeto e sua devida aplicação. Toda 
essa estrutura de funcionamento se estabelece a partir das observações dos discentes dos cursos de Moda, 
licenciatura em Geografia e Design Gráfico que participam e organizam as oficinas e o seu 
funcionamento didático-pedagógico. Dessa forma, uma rede de trabalho colaborativa interdisciplinar é 
fortalecida, interconectando pessoas e diferentes conhecimentos. Nesse relato, apresentaremos os 
resultados de uma oficina criativa ofertada no ano de 2015, e que trabalhou com o desenvolvimento de 
acessórios através do reaproveitamento de materiais doados de empresas de confecção da cidade de 
Goiânia/Goiás. Economia, Geração de Renda e outras soluções para o desenvolvimento humano são 
algumas das premissas desse projeto.  
Palavras-chave: colaboração; moda; escola; economia; interdisciplinaridade. 

Abstract 
This article is the result of extension project entitled Fashion and culture in the school that has been 
developed since the year 2014, the Federal University of Goiás. Structured in a method where problems 
are detected insofar as practical activities- creative workshops are offered in public schools and 
communities disadvantaged groups, solutions are proposed, tested and, from there, organized in new 
modules for project improvement and its proper application. All this operating structure is established 
from observations of students of Fashion courses, degree in Geography and Graphic Design who 
participate and organize workshops and its didactic and pedagogical function. Thus, an interdisciplinary 
network is strengthened, interconnecting people and different knowledge. In this report, we present the 
results of one of the creative workshops offered in 2015, and has worked with the development of 
accessories through the reuse of materials donated cooking companies in the city of Goiânia/ Goiás. 
Economy, income generation and other solutions for human development are some of the premises of this 
project. 
Keywords: collaboration; fashion; school; economy; interdisciplinarity.
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Introdução 
 

Nos últimos meses, o Brasil tem presenciado uma crise política e econômica 

com prejuízos expressivos ao desenvolvimento social, educacional e financeiro para a 

família brasileira. Tecnicamente, estamos diante de uma situação de estagnação. 

Conforme, avaliadores de mercado internos e externos, o processo de governança de 

nosso país não tem dado conta de fechar as contas básicas para a manutenção eficaz dos 

sistemas de saúde pública, educação e de segurança. E, diante disso tudo, como sempre 

ocorreu em nosso país, a falta de planejamento macro – com soluções para longo prazo, 

pensando em uma infraestrutura eficaz e que atenda investimentos externos e internos 

para geração de empregos e renda, com maior fortalecimento das regiões do país, 

adentramos um caminho para possível recessão; situação comparada aos nossos 

vizinhos venezuelanos e argentinos. Seria esse o único caminho? 

Considerando a renda familiar e gastos com despesas básicas de outros países, o 

Brasil possui um dos piores níveis de desenvolvimento social do mundo. O país ocupa o 

60º lugar de pior desempenho na educação, segundo uma pesquisa que avaliou 76 

países. Matéria publicada em 13 de maio de 2015, no Estadão/São Paulo. E, conforme 

dados e estudo realizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

sobre o Orçamento Familiar Brasileiro, a despesa total média mensal familiar no Brasil, 

2008-20091 - apresentou um valor de R$2626,31. Informações referentes aos gastos de 

famílias que ganhavam até 8 salários mínimos – R$415,00 para 2008 e R$465,00 para 

2009. Sendo que a Região Sudeste foi a que apresentou maior valor para a despesa total 

média mensal, R$ 3135,80; diferentemente da Região Nordeste com estimativa de 

R$1700,26, tendo ficado abaixo da despesa total média do Brasil em 35,3%. Já, a 

Região Centro-Oeste, lugar onde nosso projeto acontece, esse valor foi R$2591,142.   

                                                 
1 Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada pelo IBGE em todo o território brasileiro nas áreas urbana e rural, no período de 
maio de 2008 a maio de 2009, seis anos após a realização da POF 2002-2003, igualmente de abrangência nacional. Em parceria com 
o Banco Mundial no âmbito do Projeto de Assistência Técnica de Desenvolvimento Humano – HDTAL – (Human Development 
Technical Assistance Loan), que é parte de acordo de empréstimo mais amplo com o governo brasileiro; os recursos foram 
destivnados à viabilização da coleta e a estudos e testes visando ao aprimoramento do levantamento e à implantação futura de POFs 
contínuas, com vistas ao monitoramento sistemático das condições de vida da população sob a ótica dos orçamentos familiares. E, 
ainda, dentro da ampliação desse estudo, o Ministério da Saúde também efetivou verba para as investigações no âmbito da qualidade 
de vida dos cidadãos brasileiros. IN: Pesquisa de Orçamentos Familaires 2008-2009. Despesas, Rendimentos e Condições de 
Vida.  
Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:  
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/POFpublicacao.pdf. Acesso em 24/01/2016, às 
11:30.  
2 Dados da TABELA 2 – Despesas monetárias e não monetária média mensal familiar; total e por classes de rendimento total e 
variação patrimonial mensal familiar segundo as Grandes Regiões – período 2008-2009. IN: Pesquisa de Orçamentos Familaires 
2008-2009. Despesas, Rendimentos e Condições de Vida. Rio de Janeiro, 2010, p. 49. Disponível em:  
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/POFpublicacao.pdf>. Acesso 
em 24/01/2016, às 11:30. 
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Com esses dados é possível perceber que boas oportunidades de trabalho se 

encontravam na Região Sudeste, ao mesmo tempo em que o custo de vida era e, ainda é 

muito alto. Infelizmente, essa mesma pesquisa referente aos anos de 2014 e 2015 ainda 

não foi publicada. Mas, o IBGE espera que isso aconteça antes do censo que ocorrerá no 

ano de 2020.  

Essa contextualização nos situa, mesmo que de forma breve, como a população 

brasileira possui uma realidade financeira apertada para a sua manutenção básica. Nessa 

atmosfera, a economia criativa foi se tornando uma estrutura de fomento expressiva, 

sustentável3 e crescente na política de desenvolvimento social no Brasil. E, o papel da 

Universidade tem sido cada vez mais o de intensificar as discussões sobre o assunto e 

promover uma construção efetiva de uma rede colaborativa e interdisciplinar de 

trabalho sobre o tema. É, nesse contexto, que apresentamos a proposta de nosso projeto 

Moda na Escola.  

 

ECONOMIA CRIATIVA: uma saída para o Brasil 

 

Na contramão de uma recessão em andamento, projetos, negócios e 

empreendedores sociais e criativos têm proporcionado possibilidades de trabalho 

inteligentes com resultados positivos expressivos à realidade da economia brasileira. 

Desse modo, muitos eventos têm ocorrido no país para ampliar as discussões sobre o 

assunto, gerando reflexões que possam contribuir para a formação de uma estrutura de 

trabalho criativa sólida em nosso país. Nesse contexto, o projeto Moda na Escola foi 

criado para fomentar e articular outras possibilidades de aprendizado criativas, novas 

formas de geração de renda e produção sócio cultural e educacional através de uma rede 

de trocas integradas de conhecimentos entre pais, universidade, alunos de escolas 

públicas, comunidade local e indústria de confecção de vestuário para a formação de 

uma rede de trabalho e pesquisa.  

Com essa dinâmica de produção do conhecimento, o projeto Moda na Escola 

promove em diferentes espaços cotidianos uma dinâmica de aprendizagem criativa e 

                                                 
3 ULTRAMARI, Clovis. A respeito do conceito de sustentabilidade. Desenvolvimento tem uma condição de progresso, de 
industrialização, de consumo e domínio técnico e científico sobre a natureza; sustentável significa manter-se em equilíbrio. [...] 
aceita-se o paradoxo de considerar viável o longo caminho do desenvolvimento, buscando-se logo o que talvez nunca possa ser 
obtido. IN: Concurso de Monografias Premiadas, 4. Curitiba: Ipardes/IEL-PR, 2003, p. 2-22. 
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colaborativa onde, uma simples atividade de mensurar materiais4 como: fitas de cetim, 

rendas e botões pode ser uma ferramenta prazerosa para se compreender a matemática 

ou, até mesmo, a lógica matemática aplicada ao dia à dia de muitos procedimentos 

simples utilizados. Além, é claro, da própria compreensão sobre a composição desses 

materiais, demonstrando como os mesmos podem ser reutilizados em outras funções; 

como por exemplo, no caso de um simples botão que, em sua função principal está para 

fechar; em nossa proposta de trabalho esse mesmo objeto pode ser utilizado como 

pingente para um adorno de pescoço, com possibilidade de comercialização.  

O desenvolvimento econômico, social e cultural é uma condição essencial para a 

promoção de melhorias para a população, tanto no que diz respeito ao seu bem estar 

quanto na sua formação. E, esse aspecto pode ocorrer através da ampliação e 

aproveitamento de potencialidades locais.  

Nessa atmosfera, é possível observar que a utilização desse tipo de proposta de 

trabalho em municípios no interior do Brasil, no nosso caso, interior do Estado de 

Goiás, só contribui para a geração de novas oportunidades de trabalho, conhecimento e 

maior capacidade crítica da comunidade envolvida. Nesse contexto, pessoas e cidades 

ganham quando há a preocupação em construir um espaço de diálogo e produção de 

outras possibilidades culturais e de aprendizado envolvendo sociedade, universidade e 

indústria como é o caso desse projeto.  

E, nos últimos anos a Economia Criativa vem ganhando espaço no campo das 

políticas públicas em vários países e por isso, tem influenciado processos sociais, 

econômicos, urbanos e culturais. Portanto, segundo Rubim (2006, p. 8), “Na 

contemporaneidade, a cultura comparece como um campo social singular e, de modo 

simultâneo, perpassa transversalmente todas as outras esferas societárias, como figura 

quase onipresente”. Desse modo, a sua complexidade está expressa pela diversidade e 

aspectos diversificados no que diz respeito à sua representação, disseminação, difusão, 

consumo entre tantas outras formas de sua expansão e materialização.  

Cada vez mais tangenciando a dimensão econômica, é que a cultura passou a ser 

um objeto privilegiado de atenção, isso, porque estamos diante de um cenário em que há 

uma grande relevância nas chamadas indústrias culturais, o marketing cultural, a inter-

                                                 
4 ASHBY & JOHNSON. Materiais e Design: a arte e a ciência da seleção de materiais no design de produto.  Vivemos em um 
mundo de materiais. São os materiais que dão substância a tudo que vemos e tocamos. Nossa espécie – Homo sapiens – é diferente 
das outras, talvez mais significativamente pela habilidade de projetar – produzir “coisas” a partir de materiais – e pela capacidade de 
enxergar mais em um objeto do que apenas a sua aparência. Objetos podem ter significado, despertar associações ou ser signos de 
ideias mais abstratas. Objetos projetados, tanto simbólicos quanto utilitários, precedem qualquer linguagem registrada - e nos dão a 
mais antiga evidência de uma sociedade cultural e do raciocínio simbólico. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 03. 
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relação convergente da cultura com os meios digitais, entre tantas outras formas de sua 

produção e proliferação. Com esse cenário, a economia criativa se destaca e promove 

uma abertura às produções cujo maior aspecto se potencializa com a criatividade 

trabalhada no talento ou na habilidade individual, cujos objetos ou produtos oriundos de 

práticas específicas como: as oficinas de processos criativos desse projeto incorporam 

essa individualidade, abarcando trocas de conhecimentos e um repertório rico para a 

elaboração de ideias ainda melhores solucionadas e potencialmente interessantes, 

reestruturadas pelo design, a moda, a economia, a cultura e a própria arte.  

 

AS OFICINAS CRIATIVAS: desenvolvendo acessórios com fitas 

 

Dentro de uma metodologia de caráter fenomenológico com uma perspectiva de 

produção dos objetos, inserida dentro de uma perspectiva interdisciplinar5, entendeu-se 

que estes acabaram gerando manifestações que se proliferaram na comunidade 

envolvida, compreendendo assim que o conhecimento produzido nessa oficina 

promoveu inovação e geração de outras possíveis formas de oportunidades de negócios, 

entre outras condições favoráveis para crescimento sociocultural.  

Com uma abordagem qualitativa, considerando que os alunos das escolas 

envolvidas foram convidados a experimentar uma realidade particular com a geração de 

objetos específicos ao contexto; a oficina de desenvolvimento de acessórios 

proporcionou experimentações metodológicas projectuais no que tangenciou as 

observações de problemas e proposição de soluções práticas viáveis para o fechamento 

de peças, ou até mesmo de coordenação de formas para melhor composição visual do 

objeto desenvolvido. Exemplos que podem ser observados nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 POMBO, Olga. Interdisciplinaridade e Integração dos Saberes. A interdisciplinaridade é mesmo capaz de não ser qualquer 
coisa que se faça. Ela situa-se algures, entre um projecto voluntarista, algo que nós queremos fazer, que temos vontade de fazer e, ao 
mesmo tempo, qualquer coisa que, independentemente da nossa vontade, se está inexoravelmente a fazer, quer queiramos quer não. 
E é na tensão entre estas duas dimensões que nós, indivíduos particulares, na precariedade e na fragilidade das nossas vidas, 
procuramos caminhos para fazer alguma coisa que, por nossa vontade e porventura independentemente dela, se vai fazendo. Nestas 
circunstâncias, compreendem bem que eu não possa responder à questão sobre como se faz a interdisciplinaridade. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/186/103 . Acesso em 30/01/2016, às 09:30, p. 04.  
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FIGURA 1. Preparação e desenvolvimento de acessórios com fitas de cetim. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. Disponível no blog do projeto. 
https://modanaescolaufg.wordpress.com/2015/11/23/oficina-criacao-de-acessorios-com-

tecnicas-de-macrame/ 
 

Ao se depararem com fitas de cetim já pré-moldadas, a pergunta pairava sobre a 

cabecinha dos participantes: o quê fazer com isso? À primeira vista, tudo parecia muito 

confuso e complicado. Como resolver problemas de fechamento ou moldagem junto ao 

corpo? Como unir tantos pedaços de diferentes formas? E, as cores? Como montar 

objetos harmoniosos e prazerosos ao olhar? Perguntas que, na medida em que os alunos 

iam se familiarizando com os materiais e conversando com o grupo orientador da 

oficina – os alunos do curso de Design de Moda, bolsistas do projeto; ideias e propostas 

para a criação dos acessórios iam ocorrendo de forma muito lúdica.  

Na dinâmica aplicada em sala de aula, o grupo de alunos da escola participante 

foi dividido em duas equipes, onde cada conjunto de crianças foi convidado a 

desenvolver ações específicas: um grupo desenvolveu correntes de macramê (técnica 

artesanal com cordão de algodão) para servir de base para amarração da base do colar 

que fora desenvolvido pelo outro grupo da sala, conforme figura abaixo: 

Figura 2. Cordão de Macramê 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. Disponível no blog do projeto: 
https://modanaescolaufg.wordpress.com/2015/11/23/oficina-criacao-de-

acessorios-com-tecnicas-de-macrame/ 
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MODA, DESIGN E CONSUMO: 
PROPOSTA PARA O ENSINO DO MARKETING EM CURSOS DE MODA 

FASHION, DESIGN AND CONSUMPTION: 
PROPOSAL FOR MARKETING EDUCATION IN FASHION COURSES 

POMPEU, Bruno, Istituto Europeo di Design (IED-SP)1 
PIMENTA, Helena, Istituto Europeo di Design (IED-SP)2

 

 
Resumo 
O trabalho que se pretende apresentar neste evento tem por objetivo lançar uma proposta de 
ensino, nascida da experiência prática de docentes, pesquisadores e coordenadores em um curso 
superior de moda na cidade de São Paulo. Como sabem os que já tiveram que transitar entre as 
esferas do marketing e da moda, os desafios em se aproximar esses dois saberes são imensos. 
Assim, foi elaborada uma estrutura teórico-metodológica que, na dinâmica didática, tem 
possibilitado aos alunos não apenas cumprir certas atividades que antes pareciam meramente 
protocolares – análise ambiental, segmentação, posicionamento etc. –, mas de fato aproximar os 
saberes tipicamente mercadológicos do trabalho característico de um designer de moda. A 
proposta tem por base uma epistemologia semiótica de vertente peirceana, mas lançando mão 
também de conceitos da antropologia do consumo, das teorias do design e do próprio marketing. 
E procura inter-relacionar os seguintes itens: coleção, público-alvo, marca, satisfação, 
identificação e estilo. 
Palavras-chave: moda; marketing; design; consumo; semiótica.  
 
Abstract 
The work we present at this event aims to launch an educational proposal, born of a practical experience 
of teachers, researchers and engineers in a degree in fashion in Sao Paulo. As it is known by those who 
have had to move through marketing and fashion spheres, the challenges in approaching these two 
knowledges are immense. Thus, a theoretical and methodological framework was developed and that, in 
the teaching dynamics, has enabled students not only to fulfill certain activities that once seemed merely 
ceremonial - environmental analysis, segmentation, positioning etc. -, but in fact to approximate the 
knowledges of marketing and fashion design. The proposal is based on the Peircean semiotic 
epistemology, but also makes use of concepts of anthropology of consumption, theories of design and 
marketing itself. And it seeks to interrelate the following: collection, target, brand, satisfaction, 
identification and style.
Keywords: fashion; marketing; design; consumption ; semiotics. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (PPGCOM-USP). Professor do Istituto Europeo di 
Design (IED-SP). Membro do Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo (GESC3). 
2 Especialista em Direção e Criação em Moda pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Coordenadora e professora do 
curso de Design de Moda do Istituto Europeo di Design (IED-SP). 
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Introdução 

O trabalho que se apresenta agora é fruto direto da experiência que seus autores 

tiveram no cotidiano das aulas de um curso de Design de Moda, com foco na disciplina 

de Marketing e suas relações transdisciplinares dentro da matriz curricular.  Diante dos 

desafios impostos aos cursos superiores pela própria contemporaneidade – de se integrar 

os conteúdos, dinamizar os processos de aprendizagem, fazer sentido imediato ao aluno 

etc. –, foi elaborada, a partir de uma base teórica múltipla, proposta que serve para 

organizar os conteúdos de um semestre letivo, articular a disciplina de marketing com 

as demais disciplinas do curso, facilitar o entendimento do aluno e, de fato, promover a 

aproximação entre as questões de marketing e o universo do design. 

Este trabalho é, de certa forma, decorrência da tese de doutorado de um de seus 

autores (POMPEU, 2013), que trata especificamente das questões curriculares – tanto 

no que se refere a seus conteúdos, quanto no tocante à integração disciplinar –, 

chegando a uma discussão epistemológica do currículo. No nosso entendimento, não se 

pode pensar em um currículo, nas suas disciplinas, na sua organização em períodos, nas 

suas interfaces internas, sem que se tenha clareza da base epistemológica que o sustenta. 

Ou seja: não basta haver disciplinas com nomes bonitos, projetos ou trabalhos que 

envolvam várias disciplinas, planejamento sequencial de conteúdos ao longo dos 

períodos. É necessário, primeiro, definir a perspectiva que esse currículo assume sobre a 

realidade, para depois haver a construção da sua base conceitual e, por fim, sua 

concretização em conteúdos e disciplinas. 

E, por consequência, dentro de cada disciplina, deve-se ter o mesmo tipo de 

estruturação: uma base epistemológica (um paradigma, digamos assim), um recorte 

conceitual (as referências teóricas) e um escopo de implementação (sua dimensão 

prática). O que apresentamos neste texto é exatamente o esforço que foi feito para se 

trazer à disciplina de marketing, dentro de um curso de moda, essa perspectiva 

estrutural. Deixamos de lado a perspectiva linear-processual do marketing tradicional 

(KOTLER, 2006; COBRA, 2007) – que, como se sabe, faz pouco sentido aos estudantes 

de ensino superior em design – e partimos para uma nova abordagem dos seus 

conteúdos, procurando integrá-los aos ao universo específico da moda. 

Neste texto especificamente, apresentamos as bases teóricas que sustentam nossa 

proposta e explicamos a estrutura central da disciplina. Trata-se de um arranjo que, 

sobre uma base epistemológica de natureza semiótica, articula saberes da antropologia 

do consumo, do design e do marketing. Entretanto, vale comentar que se trata de 
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proposta ainda em estágio de implementação, portanto aberta às críticas, aos 

comentários e às considerações dos que também se interessam pelo assunto. Para 

ocasiões futuras, certamente teremos materiais concretos, resultados dessa empreitada, 

para compartilhar e verificar sua validade. 

 

1. Marketing e moda 

Segundo a Associação Americana de Marketing, entidade considerada 

responsável pela definição dos parâmetros principais dessa atividade, marketing é “a 

atividade, conjunto de instituições e processos para a criação, a comunicação, a entrega 

e a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e para a 

sociedade em geral”3. E é de se perguntar: que aluno de design (de moda ou de produto, 

de interiores ou gráfico) é capaz de compreender com clareza o que querem dizer esses 

termos todos enfileirados? Qual é a diferença entre “consumidor” e “cliente”, por 

exemplo? A que se refere esse “conjunto de instituições”? Quem de fato acredita que o 

marketing existe para gerar valor “para a sociedade em geral”? 

Não é desabonar a definição acima ou simplesmente acreditar que o marketing, 

tal qual está instituído, não tem sentido. Pelo contrário. É apenas entender que, o jeito 

de que ele é ensinado pode não ser o mais adequado quando se pensa em cursos de 

design. A própria perspectiva que a definição acima assume – a da empresa, a do 

departamento de marketing, mais especificamente – já nos mostra que sua aplicação ao 

universo da moda deve passar por uma relativização. 

Considerando que o aluno que busca um curso de design de moda – em que as 

disciplinas de marketing, se somadas, não chegam a 5% da carga horaria total do curso 

– não tem como objetivo atuar especificamente na área do marketing, sendo este um 

assunto estritamente complementar à sua formação, é fundamental que esses conteúdos 

estejam perfeitamente atrelados a outros, mais centrais, de modo a fazerem sentido na 

formação do aluno. Não é função do designer de moda, por exemplo, planejar processos 

quantitativos de segmentação; mas pode caber a ele definir de forma criativa quem é o 

público-alvo que se quer atingir. Não devem caber ao designer de moda a elaboração ou 

a interpretação de tabelas ou matrizes que comparem de forma cruzada a concorrência e 

suas respectivas fatias de mercado; mas é importante que esse designer consiga 

                                                 
3 Disponível no site da instituição (www.ama.org). Tradução livre do autor. Texto original: “marketing is the activity, 
set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 
for customers, clients, partners, and society at large.” 
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compreender que, na perspectiva mercadológica atual, a competição pela preferência (e 

pelo dinheiro) do consumidor é um fator importante, que interfere em todos os 

processos da empresa. 

Ou seja: a proposta que estamos apresentando não procura fugir às questões 

típicas do marketing ou simplesmente abandonar aquilo que seja mais difícil ou 

desafiador. Ao inverso: nossa ideia é integrar esses conteúdos técnicos ao universo de 

interesse dos que querem seguir a carreira do design de moda, para que sua formação 

seja mais sólida, completa e diversificada, contemplando também, apesar das 

dificuldades, as questões próprias do marketing. 

O próprio campo do marketing tem se revisado, se atualizado, procurando 

encontrar para si novos propósitos e novos processos. Mesmo os livros e os autores 

mais tradicionais – aqueles que falam do “marketing de moda” pela perspectiva do 

departamento de marketing, pelo prisma da gestão e não do design – já indiciavam 

alguma flexibilização: 
O negócio de moda tangencia as áreas de criatividade, produção, administração e 
marketing. Para fascinar e emocionar as pessoas, vale-se de conhecimentos oriundos 
da psicologia e da sociologia. Seu estudo, portanto, é uma atividade multidisciplinar 
envolvente e desafiadora. (COBRA, 2007, p. 24) 
 

Só que a própria contemporaneidade tem feito com que perspectivas muito mais 

abertas e inovadoras venham sendo assumidas, trazendo ao marketing um frescor 

praticamente inédito. Philip Kotler, considerado um dos autores mais importantes desse 

campo, ao lançar seu surpreendente Marketing 3.0 (2010) – enquanto passou a dizer em 

suas palestras que não entendia por que as pessoas ainda compravam seus livros antigos 

– trouxe uma visão diferente para o marketing, menos centrada em vendas ou em 

produtos, passando a destacar a relação estabelecida entre a organização e seus públicos. 
O Marketing 3.0 também é o marketing do significado incorporado à missão, à visão 
e aos valores da empresa. Ao definirmos marketing dessa maneira, desejamos elevar 
ainda mais sua posição. O marketing não deve mais ser considerado apenas 
sinônimo de vendas e/ou de uma ferramenta para gerar demanda. Deve, agora, ser 
considerado a principal esperança de uma empresa para recuperar a confiança do 
consumidor. (KOTLER et al., 2010, p. 50) 
 

Quando um autor do porte de Kotler – com a sua trajetória, sua origem e seu 

legado – revê suas posições e apresenta visões como a destacada acima, não sobra para 

quase ninguém a possibilidade cômoda de continuar fazendo tudo do mesmo jeito. É 

preciso mudar, encontrar novos caminhos, buscar soluções mais pertinentes ao tempo 

em que estamos vivendo. 
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Quem, no universo do marketing (de moda), fez isso foi André Carvalhal, um 

dos responsáveis pelo marketing da marca Farm. Seu livro A moda imita a vida (2014) 

traz relatos importantes para quem quer entender como as ferramentas básicas do 

marketing podem funcionar dentro de uma empresa de moda, valendo-se muito dos 

valores típicos do design. Ou seja: com criatividade, sensibilidade e inovação. 
Gostamos das marcas por aquilo que elas representam. E quanto mais significado 
tiverem, mais fortes e inspiradoras serão. Construir uma marca tem a ver com 
construir um significado. (...) Toda marca é um agrupamento de significados. Assim 
como nós, é uma integração de uma série de coisas. (CARVALHAL, 2014, p. 15) 
 

Postura semelhante é a que estamos assumindo aqui, para tratar do marketing de 

moda. A nosso ver, inclusive para que a proposta a seguir faça sentido, o marketing 

deve estar centrado nos significados, na construção dos sentidos, dos valores, e tem 

como principal objetivo gerar o consumo. E, se por consumo, entendermos os vínculos 

de sentido estabelecidos entre pessoas e organizações, o que temos é o marketing 

funcionando como uma importante ferramenta na aproximação – afetiva, simbólica, 

semântica – entre as empresas e os consumidores. 

 

2. Semiótica, design e antropologia 

Se estamos falando de significado, é imprescindível que se resgatem alguns 

princípios da semiótica, para nortear a organização da proposta didática em questão. E o 

que se vai trazer do campo da semiótica é o pensamento mais estrutural de Charles 

Peirce (1995), desdobrado por Lucia Santaella em diversas obras (2010 e 2009, ambas 

com NÖTH, e 2004a, 2004b, 2004c e 2001). Não vamos falar exatamente de signo, 

objeto ou interpretante, assim como nos interessa pouco a classificação em ícone, índice 

e símbolo – isso para ficarmos apenas na chamada gramática especulativa de Peirce. O 

que nos importa aqui é a visão tripartite de toda a cognição humana desenvolvida pelo 

autor. E, principalmente, sua relação com o universo do design. 

Se Peirce elaborou uma arquitetura filosófica baseada no número três, cujas 

partes dividem-se cada uma infinitamente também em três, o pensamento triádico 

também de certa forma compõe o pensamento do design. Forma, função e estilo (ou 

significado, como preferem alguns) podem ser considerados pilares importantes na 

construção do pensamento do design. Ainda que as discussões sobre esse alicerce triplo 

não permitam um consenso (BONSIEPE, 2011 e 2007), o que estamos assumindo aqui 

é um design que também se “divide” em três: (1) uma dimensão expressiva, 

correspondente à questão da forma, relacionada com a materialidade do produto, do 
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serviço ou da ideia elaborada; (2) uma dimensão utilitária, análoga à questão da 

função, ligada ao uso daquilo que se está projetando, seu aspecto prático; e (3) uma 

dimensão semântica, em paralelo à questão do estilo ou do significado, abarcando 

todos os sentidos provocados pelo objeto do design. 

Traçando um paralelo com a semiótica de Peirce, podemos perceber: (1) que à 

esfera da primeiridade – em que se encontram também as manifestações, as 

expressividades, a concretude do signo e o primeiro impacto sensorial – corresponderia 

a dimensão expressiva do design; (2) que à esfera da secundidade – plano em que está 

toda a referencialidade do signo, seu terreno de singularidades e aplicações – 

corresponderia a dimensão utilitária do design; e (3) que à esfera da terceiridade – 

aquela que congrega a síntese intelectual, os significados, o efeito de sentido 

potencialmente gerado pelo signo – corresponderia a dimensão semântica do design. 

Ou seja: todo objeto de design (roupa, serviço, embalagem, projeto) tem (1) uma 

dimensão sígnico-formal, composta pela sua materialidade, pelas opções feitas pelo 

próprio designer; (2) uma dimensão objetivo-funcional, que considera a utilidade do 

design, sua aplicação na vida real; e (3) uma dimensão lógico-semântica, composta 

pelos significados gerados pelo objeto de design. 

E, assim, entendendo o produto do design – qualquer que ele seja – como um 

elemento tripartite, que mistura aparência, utilidade e significado, chegamos ao campo 

da antropologia do consumo, que estuda justamente os fluxos de significado entre a 

cultura, os produtos (os bens) e as pessoas. Tendo por base o pensamento de Grant 

McCracken (2012 e 2003), podemos assumir o design como um importante mecanismo 

de transferência de significados da cultura para os produtos. Segundo o autor, 
os bens de consumo têm uma significação que vai além de seu caráter utilitário e de 
seu valor comercial. Esta significação consiste largamente em sua habilidade em 
carregar e em comunicar significados culturais (2003, p. 99). 
 

E, no nosso entendimento, portanto, o designer é alguém que “capta” 

significados que estão dispersos em flutuação no “mundo culturalmente constituído” 

(MCCRACKEN, 2003, p. 101), incuti esses significados naquilo que desenha ou 

projeta, e oferece aos consumidores o acesso a esses significados. De modo que não 

basta ao designer ter apenas bom gosto e saber desenvolver alguma coisa bonita ou 

sedutora (dimensão estética, expressividade); assim como também de nada adianta um 

projeto que seja apenas eficiente, preocupado somente em atender a uma necessidade 

(dimensão ética, funcionalidade); valendo ainda menos o projeto que privilegie 
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exclusivamente o estilo ou a sua simbologia (dimensão lógica, cultural). Para “fazer 

sentido” às pessoas – para ter um significado realmente relevante ao consumo –, é 

necessária a integração de todas essas dimensões. 

 

3. Proposta didática 

Tendo em mente todo o pensamento que se tentou sintetizar acima é que se 

chega à proposta didática propriamente dita, aquela que tenta aproximar os universos do 

marketing e do design de moda. 

E, se a primeira dimensão – tanto do design, quanto da semiótica – é a da 

expressividade, a da materialidade dos signos, temos, dentro do universo do design de 

moda, a coleção como elemento principal. Assim, a primeira esfera que abordaremos 

aqui é a da coleção do aluno, com aquilo que ele deve produzir no semestre, com aquilo 

que representa para ele o elemento principal da sua formação. 

Enquanto os croquis vão sendo elaborados, as cartelas de cores vão sendo 

constituídas, os materiais vão sendo selecionados, os acabamentos vão sendo decididos, 

cabe ao aluno analisar todo esse material – a sua própria produção, enfim –, procurando 

qualificar objetivamente os seus aspectos constituintes. Cada combinação de tecido, 

cada volume ou proporção, cada cor pretendia, tudo isso precisa ser “olhado” com 

precisão e descrito com acuidade pelo aluno. Para além da criatividade, da intuição e da 

sensibilidade (típicas do designer), necessitamos aqui que o aluno busque a 

objetividade, desenvolva o olhar analítico. Devem predominar, nessa fase, os adjetivos 

ou as expressões equivalentes. “Este tecido é...” leve, sintético, pesado, tecnológico; “as 

cores escolhidas são...” contrastantes, harmônicas, monótonas, gritantes; “esse 

acabamento é...” agressivo, delicado, de material natural, chamativo. E assim por diante. 

A segunda dimensão a ser trabalhada neste texto é a da funcionalidade, a da 

relação entre o objeto criado e seu uso na realidade. Estamos falando, portanto, do 

público-alvo da coleção, a quem (ou a que) ela se destina: pessoa comum, passarela, 

figurino etc. Devem fazer parte dessa dimensão assuntos típicos do marketing, como as 

necessidades e os desejos que uma roupa procura atender; as ocasiões a que as roupas 

criadas possam se prestar; os usos que se pode dar à coleção que está sendo elaborada. 

O grande desafio aqui é fazer com que o aluno perceba que, por trás da sua 

criação, há uma necessidade a ser satisfeita, um desejo a ser aplacado. Não é dirigir a 

sua criação apenas a partir do que o consumidor necessita ou espera. Pelo contrário: é 

procurar encontrar na criação livre do aluno pontos de aproximação com o cotidiano e o 
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contexto dos consumidores em geral. É a hora dos verbos aparecerem, expressando os 

possíveis usos para a coleção. Encantar os outros, sentir-se forte, facilitar o trabalho, 

parecer mais jovem, dar acesso a um grupo, impactar, chocar, provocar, questionar. 

Qualquer que seja a criação do aluno, ela tem uma “aplicação” na vida real e, por mais 

intuitivo que seja o seu processo de criação, é importante revelar quais são os objetivos 

que o motivaram – por mais abstratos que possam ser. 

Fazem parte ainda dessa segunda dimensão todas as reflexões sobre como se 

definir – textual ou visualmente – o público-alvo da coleção. Nossa sugestão, como não 

é difícil perceber, é partir das necessidades, das ocasiões, daquilo que possa aproximar 

as pessoas dos objetos que estão sendo criados. Daí, em vez de se falar em “jovens 

mulheres de alto poder aquisitivo”, podemos pensar em algo como “pessoas que 

precisem de uma roupa que as destaque no ambiente formal de trabalho, sem ter que 

pagar muito por isso”. Ou seja: deixa-se de lado a classificação mais arbitrária, vertical, 

distante e sem sentido; e se alcança um jeito de definir o público tendo por base aquilo 

que realmente interessa, que são os pontos de contato entre esse público e a coleção. 

É importante destacar aqui, entretanto, que se está usando o termo “público-

alvo” apenas para que se mantenha fidelidade à terminologia tradicional do marketing. 

A rigor, neste termo cabem todas as reflexões possíveis sobre os novos processos de 

segmentação, todas as críticas ao que tradicionalmente se entende por “target”. 

A terceira dimensão a ser trabalhada é a dos significados, sem dúvida a mais 

abstrata, não mais centrada na coleção em si, tampouco no seu público-alvo, mas aquela 

que se relaciona diretamente com a marca que produziria ou venderia a coleção. Se, 

conforme visto acima, a marca é justamente a dimensão simbólica da empresa e de seus 

produtos, o que temos que considerar aqui é exatamente essa abstração semântica. E 

cabe ao aluno definir qual é a visão de mundo que está por trás da sua coleção, quais 

valores alicerçam o que ele está desenvolvendo, quais valores estão sendo transmitidos. 

Pensando assim, de forma isolada, não é fácil para o estudante chegar a esse 

nível de abstração. Até porque uma marca se cria no alongado do tempo, no acúmulo de 

experiências, sendo um grande desafio pensá-la a partir de uma única coleção. De 

qualquer forma, com o esquema completo em mente, podendo levar daqui para lá 

aquela ideia, podendo trazer de lá para cá aquela palavra, não é difícil para o aluno 

chegar aos substantivos abstratos que vão ajudar a compor o campo semântico da marca 

em elaboração. Se o tecido é delicado, mas se o acabamento é agressivo, se a roupa é 

para usar numa balada e se o seu objetivo é impactar e provocar, pode-se chegar 
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facilmente a termos como transgressão, ousadia, irreverência – significados que podem 

sustentar uma marca. 

O maior desafio aqui é perceber que não há uma relação direta, de analogia, 

entre materiais e significados, ou entre público-alvo e significados. O esquema didático 

que aqui apresentamos serve justamente para que fique claro que as três dimensões 

destacadas acima são inter-relacionadas, de modo que somente nessa lógica tripartite é 

que se vai conseguir alcançar os significados desejados. 

Coleção, público-alvo e marca – temos aqui as três primeiras dimensões a 

serem trabalhadas pelos alunos. Mas há, ainda, suas intersecções, suas interfaces, não 

menos importantes no processo de se aproximar marketing e design de moda. 

Entre a coleção e o público-alvo, temos uma dimensão extremamente 

importante, das mais caras ao marketing – e às vezes negligenciada pelo design. 

Estamos falando da satisfação, esse componente essencial ao consumo, que representa 

justamente os pontos de contato entre aquilo que está sendo produzido e as “faltas” que 

o consumidor carrega consigo. 

Só que agora, em vez de palavras e textos, já podemos passar (voltar, talvez) ao 

campo das imagens, pedindo que o aluno, já tendo analisado a própria coleção e 

definido seu público-alvo, elabore um painel figurativo que expresse essa satisfação. 

Não se trata de um painel qualquer, desgovernado, composto de figuras aleatórias na 

mesma sintonia etéreo-divagante que muitas vezes se vê no trabalho dos designers. 

Estamos falando de um painel de caráter mais objetivo, retratando situações em que as 

peças da coleção poderiam ser utilizadas. Ambientes, ocasiões, locais, cenários reais, 

com pessoas em ação espontânea, em atividade: é isso o que se espera das imagens 

desse painel. 

É importante entender que, quando falamos na satisfação das necessidades ou 

nas ocasiões de consumo, relacionando o momento potencial do uso da roupa com a sua 

composição estrutural e estética, estamos deixando abertura para inovações, disrupções 

e provocações. E a proposta feita neste texto é útil também nesses casos, permitindo um 

entendimento mais claro do tipo de ousadia que se está propondo, se de ordem estética, 

funcional, simbólica, identitária etc. 

A segunda intersecção a ser trabalhada é aquela que fica entre o público-alvo e a 

marca, ou seja, aquela que dispensa um pouco a materialidade da roupa, predominando 

questões de comportamento e de significado. Trata-se da identificação, dos vínculos de 

reconhecimento e projeção que podem existir entre os valores que uma marca oferece e 
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os significados buscados pelas pessoas. A marca precisa representar o seu consumidor, 

precisa encarnar os seus valores e os seus pontos de vista. 

E o painel a ser desenvolvido pelo aluno para essa dimensão deve expressar essa 

representatividade. Imagens menos objetivas, menos realistas, mais focadas na atitude 

das pessoas, nas suas ideologias, nas suas crenças, são as que devem predominar. Não 

estamos falando aqui de situações específicas em que as roupas dessa marca seriam 

usadas. Estamos falando em valores que transpassem a integridade do consumidor e que 

os possa conectar com o universo semântico da marca. 

Na sequência, entre a marca e a coleção, temos a dimensão do estilo – talvez a 

mais abstrata e difícil de ser trabalhada pelo aluno. Fazem parte dessa dimensão as 

relações existentes entre os significados que sustentam a marca e as opções estéticas que 

compõem a coleção. Se, por um lado, a marca tende ao perene – à conservação dos seus 

valores, à preservação da sua representatividade institucional – e a coleção, por outro, 

tem curto prazo de validade, o que essa dimensão aborda é justamente o equilíbrio entre 

aquilo que é próprio da marca (portanto perene) e aquilo que é exclusivo da coleção 

(portanto passageiro). 

O painel correspondente a essa dimensão é, sem dúvida, o mais abstrato de 

todos. Mesmo devendo conter imagens bastante concretas – como aquelas que 

representam materiais, texturas, cores e objetos –, a ausência quase total de figuras com 

pessoas traz uma dificuldade adicional. Como representar um estilo sem recorrer ao uso 

cotidiano da roupa ou da coleção? Imagens de referência, reproduções de obras de arte, 

outros trabalhos de design, tudo isso pode contribuir para a concretização desse estilo. 

Por fim, no centro de tudo, congregando coleção, público-alvo, marca, 

satisfação, identificação e estilo, temos a dimensão mais relevante de todas, aquela que 

se revela o grande objetivo do marketing – e do design: o consumo. E o que 

percebemos é que, se todas as dimensões anteriores forem bem trabalhadas pelo aluno, 

se houver uma preocupação efetiva do designer-aluno em incorporar todas essas 

dimensões no seu trabalho, o consumo será apenas uma consequência. Ou ainda: seu 

objetivo principal será atingido. A figura abaixo procura representar visualmente o 

esquema apresentado. 
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Figura 1 – Marketing, semiótica e design: proposta didática. 

Fonte: elaboração própria dos autores.
 

Pensando no contexto específico de uma empresa de moda – onde ao fim e ao 

cabo os saberes aqui trabalhos devem ser aterrissados, na medida em que o aluno, de 

uma forma ou de outra, deve ser inserido no mercado –, a proposta apresentada tem 

também um potencial interessante, na medida em que contribui para a inserção sinérgica 

do futuro designer nos seus processos. Todas competências tratadas neste texto – olhar 

objetivo, senso de oportunidade, capacidade de análise, habilidade para interpretação da 

realidade, interesse pelas pessoas, poder de transformar em texto o pensamento mais 

abstrato – são úteis ao profissional do design, seja na justificativa de um trabalho, na sua 

integração com outras áreas da empresa, na compreensão de tarefas que lhe forem 

solicitadas, na otimização dos processos por que será responsável etc. 

Outro ponto importante a ser sublinhado é o da não-linearidade da proposta. 

Ainda que tenhamos, aqui, apresentado o esquema sequencialmente, citando as 

dimensões uma a uma e relacionando-as com as dimensões de primeiridade, 

secundidade e terceiridade de Peirce, de forma alguma há a obrigatoriedade de se 

começar o processo por esta ou por aquela dimensão. Uma das principais vantagens 

desta proposta é justamente permitir a “entrada” do aluno por qualquer uma das 

dimensões. O mais importante é que, qualquer que tenha sido seu ponto inicial, dele 

devem derivar as demais dimensões e intersecções, trazendo complexidade, 

profundidade e densidade ao trabalho. 
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4. Considerações finais 

Os estudos sobre a relação entre o design e os significados não são novidade. 

Ainda que novos pensamentos e pesquisadores sempre surjam, renovando o panorama e 

propondo pontos de vista inovadores, a questão é antiga e, por isso mesmo, precisa ser 

repensada. Lucy Niemeyer, em seu Elementos de semiótica aplicados ao design (2009), 

afirma que “não basta algo ser formalmente agradável, ser funcional, prover uma boa 

interface. É mister também o produto portar a mensagem adequada, ‘dizer’ o que se 

pretende para quem interessa” (NIEMEYER, 2009, p. 18). Divergências conceituais à 

parte, o fato de o produto de design ser, cada vez mais, um signo – algo que carrega 

consigo um potencial significado – é praticamente inegável. Daí que sua relação com o 

novo marketing, aquele centrado nos valores, seja também bastante possível. 

A proposta que apresentamos acima, como já dito, não se pretende definitiva ou 

única. Foi a que encontramos, dentro do nosso contexto educacional, como caminho 

possível para se ensinar os conteúdos de marketing a alunos de moda. É evidente que há 

arestas a serem aparadas, sabemos que nem toda proposta teórica se converte em uma 

prática exitosa, temos a consciência de que o plano conceitual em que se elaboram 

esquemas desse tipo raramente é familiar ao aluno de graduação. Mesmo assim, vale o 

risco; mesmo assim, é de se tentar. Porque design é isso também: é valorizar o processo 

(sem esquecer que existe um propósito), é aprender com os erros (sabendo que o acerto 

está logo adiante), é apostar no incerto (com base sólida que justifique a aposta), é 

conjuminar saberes distintos (encontrando entre eles pontos de afinidade), é procurar 

soluções para o que não se revela perfeito (ainda que a perfeição de fato não vá nunca 

ser alcançada). 
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ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E MODA:  
UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 

ARCHITECTURAL STRUCTURES AND FASHION:  
A CLASSROOM EXPERIENCE 

LEITE, Sandro J. S., FIAMFAAM1

Resumo  
Explorar novos materiais. Traduzir ideias em formas. Despertar a criatividade para superar desafios. Estas 
são ações que a prática acadêmica busca desenvolver com os alunos de Moda. A sala de aula é um 
laboratório, um local que privilegia mentes criativas. Não há limite para as ideias. Um dos temas mais 
interessantes trata da relação entre estruturas arquitetônicas e Moda. Volume, espaço, texturas são 
elementos que compõem esse desafio. Papel, plástico, madeira, fios, são alguns dos materiais utilizados. O 
volume se expande para o espaço a partir do corpo. As ideias tomam forma e a roupa se transforma em uma 
obra arquitetônica. O objetivo é apresentar trabalhos desenvolvidos em sala de aula por alunos de Moda da 
FIAMFAAM. Estes trabalhos apresentam estruturas complexas, texturas, volumes arquitetônicos, efeitos 
estéticos elaborados. Um convite para o olhar. Uma relação entre Arte e Moda. 

Palavras-chave: criatividade; moda; arquitetura; volume; espaço. 

Abstract  
Explore new material. Translate ideas into shapes. Awaken creativity to overcome challenges. These are 
traits that academic practice attempts to unfold in Fashion students. The classroom is a laboratory, a place 
that favors creative minds. There is no limit to the ideas. One of the most interesting themes is about the 
relationship between architectural and Fashion structures. Volume, space, textures are elements that 
compose this challenge. Paper, plastic, wood, wires, are some of the materials used. Volume expands, from 
the body, towards space. Ideas take shape and clothing becomes an architectural piece. We aim at presenting 
the work developed in classroom by FIAMFAAM Fashion students. These pieces present complex 
structures, textures, architectural volumes, elaborate aesthetic effects. An invitation to observation. A 
relationship between Art and Fashion. 

Keywords: creativity; fashion; architecture; volume; space 
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Introdução 

 O exercício da moda sugere uma disposição para a idealização de projetos e sua 

criação. Nesse escopo, está a presença do corpo como origem e suporte para a realização 

de ações, desenvolvimento de ideias, protótipos, produtos. Sua estrutura orgânica dialoga 

com o espaço e com todos os tipos de materiais que, torneados para vesti-lo, configuram 

uma extensão de seus próprios limites.  

 Esse fazer moda, especialmente dentro do contexto da sala de aula, pode estar 

conectado com o campo da arte, na medida em que este lança sobre as feituras um caráter 

de pesquisa, ousadia, experimentações inusitadas. Estabelece novos rumos. É conceito, 

embora produto. 

 A arquitetura, enquanto estudo das formas no espaço, é aqui tomado como tema 

de criações e aproximações entre moda e arte. Experimentar possibilidades a partir do 

corpo, seus contornos, suas arestas, equivale a pesquisar materiais que, adaptados a uma 

estética corporal, configurem invenções. 

 O corpo, primeiro como escultura, é ilustrado por artistas como Lygia Clark e 

Hélio Oiticica e pode ser considerado a chave para conectar os segmentos criativos que 

por vezes caminham lado a lado, sem diálogo. Num segundo momento, se configura na 

arte a expansão para além desses limites, priorizando expansões arquitetônicas, espaciais.  

O que se propõe é o exercício do criar interconectado, alinhavando pesquisa, 

idealização e elaboração de produtos de moda, com foco no processo de criatividade e 

exploração dos volumes e do espaço.  

 

O corpo como escultura 

 O corpo como objeto, emancipado das amarras estéticas do passado, se mostra 

vivo e performático, se torna escultura. Esse comportamento exige uma redefinição de 

seu papel diante de sua própria imagem – um self corporal, mas especialmente como 

forma de se tornar visível a partir de sua própria individualidade. O corpo se torna 

linguagem.  
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 Se o corpo implica consciência de si, seu reconhecimento e visibilidade se operam 

na relação com o outro (Medeiros, 2005), pois é por meio deste outro que “percebemos e 

fortalecemos a nossa identidade” (Pires, 2005, p. 21). Está aqui a chave para se pensar a 

dinâmica da moda não só como espaço de emancipação do corpo, mas como parte de um 

contrato social. 

 Se o ritmo frenético e a constante busca pelo novo são características da moda 

atual (Mendes; De la Haye, 2009), isso se deve em parte ao avanço das discussões sobre 

o espaço ocupado pelo corpo diante de um mundo dinâmico, e, por isso, acelerado: “o 

mundo do tempo presente, do instantâneo do desejo” (Pinheiro, 2002, p. 243). Porém, o 

movimento em direção ao novo não garante ao sistema da moda uma eloquência 

inventiva, o que Barnard (2003, p. 246) identifica como bricolage, ou seja, utilizar 

“materiais e estilos do passado a fim de criar novos itens de moda”.  

É o que aponta Svendsen (2010), ao preferir o termo suplementação ao invés do 

vir a ser, pois o princípio do novo se encerra em uma temporalidade cíclica, o que não 

lhe garante um estado de permanência. No entanto, a volatilidade dos conceitos se 

cristaliza nos produtos de moda, gerando assim uma condição para a permanência dos 

estilos. Insere-se dentro de um campo paradoxal. 

 Vale pensar que vestir o corpo é um processo ativo (Craik, 2005), demarcado pela 

emergência de artistas criativos e de uma demanda que prioriza a ativação do corpo em 

suas várias esferas da vida social. Configura-se assim uma relação entre o corpo particular 

e o meio em que está inserido, ou o espaço que esse corpo ocupa, além de suas 

possibilidades de auto apresentação (Villaça; Góes, 2014). Vestir-se é ocupar um espaço. 

 A tradição artística de pensar o corpo como escultura, ou seja, o corpo como objeto 

representativo de uma expressão, remonta aos primeiros movimentos do século XX, 

especialmente entre os Futuristas. É nesse momento que a relação do corpo com o espaço 

toma forma de manifesto (Goldberg, 2001; Glusberg, 2007). Mas é a partir de 

experimentos da Arte contemporânea que essa vertente planta suas raízes definitivas. 

 Artistas emblemáticos como Lygia Clark e Hélio Oiticica tomaram o corpo para 

além de sua acepção tradicional: foi colocado em movimento, se tornou objeto público, 

corpo-objeto (Casa Nova, 2002). O passo para uma dimensão arquitetônica, em ambos os 

artistas, foi decisivo não só para a conquista e rediscussão dos parâmetros da arte, mas de 



52 Estruturas Arquitetônicas e Moda.

 A MODA E SUAS INTERFACES...

emancipação do corpo como agente vivo, participativo, comunitário, e de uma crescente 

visualidade, típica da vida cotidiana e contemporânea (Wanderley, 2002). 

 Em Lygia, se opera a estratégia de ampliação da “consciência sensorial e afetiva 

de si e do outro” (Costa, 1996, p. 122), que só pode se efetivar por meio de obras que 

podem: a) ser manipuladas, como Os bichos da década de 1960, e os Objetos relacionais 

produzidos para sensibilizar o espectador/participante em sessões terapêuticas; b) 

vestidas, como os macacões das obras O Eu e o Tu e Cesariana, ambas de 1967, as Luvas 

sensórias, a Máscara-abismo, a Camisa-de-força de 1968, e Canibalismo (1973); e, c) 

adentradas, configurando-se como espaços arquitetônicos: A Casa é o Corpo: Labirinto 

e Ovo-Mortalha de 1968, a Arquitetura biológica (1969), o Túnel (1973), e a Rede de 

Elásticos de 1974 (Milliet, 1992). 

 A obra de Hélio Oiticica se caracteriza pelo desdobramento da superfície lisa e 

plana para os volumes e por uma participação coletiva, conceituada por ele como “arte 

ambiental” (Casa Nova, 2002). Seus últimos projetos procuraram viabilizar a construção 

de obras públicas com o intuito de criar espaços coletivos que promovessem experiências 

sensórias (Carneiro, 2004). Suas obras paradigmáticas são: os Parangolés, produzidos 

desde 1964 e composto por capas, estandartes e tenda, para serem vestidos e pelos 

participantes; e os Penetráveis da década de 1970, que se caracterizam por estruturas 

labirínticas a serem adentradas pelos espectadores (Oiticica Filho; Vieira, 2009). 

 Assim se configura uma conexão entre espaço privado e público, não só no campo 

da arte, mas nas expressões das roupas como objetivações de experiências singulares. 

 

Moda e arquitetura 

 Pezzolo (2013) identifica que a relação entre arte e moda se estabelece a partir do 

final da Idade Média e se estende a várias modalidades artísticas, inclusive a arquitetura, 

com destaque para o sentido vertical do gótico refletindo em uma silhueta esguia, de 

chapéus pontiagudos, e pela horizontalidade no período renascentista, impulsionando 

armações, saias volumosas.  

Uma conexão ilustrativa dessa conexão é o conjunto de pinturas da artista francesa 

Marie-Denise Villers que participou de salões de arte em Paris por volta dos anos de 1800. 
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Em suas obras promove a cultura visual da moda de seu tempo diante de um ideal clássico 

pós-revolução francesa (Siegfried, 2015).  

 No início do século XX há uma ampliação do espectro criativo de importantes 

artistas, como Gustav Klimt, Henri Matisse, Salvador Dalí, Alexander Rodchenko, Sonia 

Delaunay, Natalia Goncharova, Oscar Schlemmer e contemporâneos como Jenny Holzer 

e Keith Haring (Svendsen, 2010). Se por um lado representava um processo crescente de 

intercâmbio dos fazeres artísticos, pontuava também uma tendência, desde Paul Poiret, 

de utilizar a arte como recurso para ampliação do capital cultural do estilista.  

Dito de outro modo, o prestígio dos artistas emprestava à crescente sistematização 

da moda um status de arte. Mas há de se considerar que a troca pode ser recíproca, 

considerada do ponto de vista de uma dupla que tem, ao longo dos tempos, produzido 

projetos nos mais variados segmentos (Cutler; Tomasello, 2015). 

 E de fato muitos criadores investiram no aspecto artístico da moda e também nos 

desfiles como eventos performáticos. Os primeiros foram Paul Poiret e Jean Patou, que 

acabaram por constituir uma estratégia de valorização desse segmento, valorizados nas 

décadas seguintes, como os desfiles de: Thierry Mugler (outuno-inverno, 1984-5), Rei 

Kawakubo para a Comme des Garçons (primavera, 1995), Alexander McQueen e Hussein 

Chalayan.  

Desse percurso é possível acordar que o espaço do corpo se amplia da passarela e 

da sala de espetáculo para o espaço cenográfico, arquitetônico. Além disso, o surgimento 

de exposições de moda no contexto de galerias e museus abre uma discussão sobre a 

aceitação desses artefatos como obras de arte, uma vez que, retirados do mercado, passam 

a ser objetos de contemplação (Taylor, 2005; Rodríguez Venegas, 2014).  

 Avelar (2009, p. 110) alerta para as nuanças que a relação entre arte e moda 

apresentou ao longo dos tempos e identifica, na contemporaneidade, a experimentação 

como um dos elementos que compõe o perfil de moda, que pode “advir do material, das 

formas e das cores, através da exacerbação do conceito que provoca e aguça a percepção”, 

e tem na tecnologia o principal aliado. Artistas representativos desse segmento são Orlan 

e Sterlac. 

 Miller (2007), ao analisar se a moda é arte, pontua que embora seja impossível 

contestar o valor artístico das roupas ao longo dos tempos, acabou cumprindo mais uma 
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dimensão funcional, assim como a arquitetura. A aproximação se dá especialmente no 

campo da estética e das roupas como objetos que podem ser estudados sob o ponto de 

vista histórico. 

 A relação entre moda e arquitetura é um tema que tem despertado interesse 

crescente em função das proximidades que apresentam. Hodge e Mark (2008) destacam 

que tanto a moda quanto a arquitetura tomam o corpo como ponto de partida, e que ambos 

têm o propósito de proteger, abrigar. Destacam a exposição de 1982 realizada na Hayden 

Gallery (MIT) intitulada Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design, e a 

influência exercida pela moda nos projetos de arquitetos. 

 Nesse mesmo segmento está a Marimekko Corporation, uma empresa finlandesa 

fundada em 1951 com o objetivo de relacionar o campo da moda com a mobília e projetos 

arquitetônicos, tendo como parâmetros as culturas finlandesa e escandinava (Aav, 2003). 

Essa iniciativa, com outras nuanças, já estava presente na escola da Bauhaus e no grupo 

De Stijl (O estilo) como propostas de aproximar os elementos da arte e sua veiculação no 

mercado por meio de uma estética construtivista (Agra, 2004). 

 Lehmann (2001) destaca que não se pode mais pensar na moda como um campo 

preocupado somente com a roupa, uma vez que se dedica à investigação estrutural das 

formas e como estas se ajustam e se definem a partir do corpo. Nesse sentido, sua principal 

tarefa é também arquitetônica. Isso pode ser destacado na coleção de Adrien Alexander 

que funde arquitetura, design de interiores e moda, apresentada na Semana de Moda de 

Nova Iorque em 2015 (Newswire, 2015). 

 

Estruturas arquitetônicas: a experiência em sala de aula 

“O processo do fazer artístico, que vai da ideia e do projeto da obra à sua realização, passa 

inevitavelmente por uma experiência do informe” (Souza, 2002). 

  

 A criatividade é uma das chaves para o processo de criação. É preciso que haja 

tensão, busca por resoluções e abertura para possibilidades que a própria matéria oferece. 

O fazer aciona não só a habilidade que a prática exige, mas a descoberta contínua do seu 
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criador que se revela na obra. Em cada experiência, projeto, há a coadunação da 

inspiração, do conceito que vai tecendo conexões e do produto que vai tomando forma. 

  Refletir sobre as estruturas arquitetônicas equivale ao desdobrar da experiência 

corporal em direção ao espaço. Esse exercício projeta o aluno de moda a um desafio 

singular: quais os limites do meu corpo e qual a tensão que se estabelece entre este, os 

materiais utilizados e os volumes obtidos? 

 Projetar a forma no espaço não é uma tarefa fácil. Entre o desenho que sugere o 

espaço tridimensional no bidimensional e a visualização deste no espaço e a partir do 

corpo, há uma distância substancial. São esses questionamentos que Flores (2007) aponta 

como conflitantes na prática de sala de aula.  

 Originado na disciplina “Laboratório de Criatividade” do curso de Moda da 

FIAMFAAM, o projeto que veicula as estruturas arquitetônicas e moda é uma tentativa 

de expandir o repertório dos alunos em direção a uma resolução artística, valorizando 

suas referências pessoais, a orientação continuada que se inicia na pesquisa, até o processo 

de acabamento final do produto.  

Os alunos participantes, embora iniciantes no curso já que a disciplina se enquadra 

no segundo semestre do currículo, geralmente estão abertos para experimentar 

possibilidades criativas, especialmente porque o gosto pessoal e o repertório imagético e 

estilístico estão em processo de formação. Além disso, a opção por excluir a modelagem 

e a costura os liberta do compromisso técnico que a feitura de uma roupa exige, 

propiciando assim que a fluidez das ideias se configurem livremente a partir de resoluções 

técnicas que estão ao alcance das habilidades de cada aluno. 

 Os resultados obtidos demonstraram uma preocupação estética elaborada, 

veiculada por uma escolha atenta dos materiais que trariam melhores resultados, 

respeitando-se a concepção do desenho original. Apenas encaixe, dobradura, colagem, 

amarrações. Foram exploradas as possibilidades expressivas de materiais como: papel, 

plástico, madeira, fios. 

 O trabalho construído a partir de uma complexa trama de dobraduras (Figura 1), 

revela um jogo simétrico-assimétrico que se expande no espaço em função de formas 

quadradas que se subdividem triangularmente. Estruturado a partir de dobraduras e 
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colagem, modela o corpo e o torna vibrante em função das pontas triangulares que 

avançam em todas as direções. Material: papel branco sulfite 90g. 

 Inspirado na figura mítica que representa o lado escuro da força na obra 

cinematográfica Star Wars (George Lucas), Darth Vader (Figura 2) é representado de 

branco e seus volumes arredondados. A transposição do masculino no feminino define 

uma silhueta, sem interferir no poder da capa que identifica o cavaleiro. Se estrutura a 

partir de recortes e colagem, e o papel utilizado (cartão branco), em função de sua 

gramatura, define os generosos volumes que torneiam o espaço. 

 Elaborado a partir de uma trama de canudos plásticos coloridos conectados por 

um fio de lã (Figura 3), o volume estridente, pontiagudo cria um efeito explosivo, sem 

perder de vista a sinuosidade do corpo. A assimetria presente no trabalho revelam 

ondulação e tensão, intensificas pela dinâmica das cores e as várias direções dos canudos 

que se lançam no espaço. 

 

              Figura 1 – Dobradura          Figura 2 – Darth Vader           Figura 3 – Canudos plásticos 

   

Trabalhos dos alunos de Moda da FIAMFAAM (Disciplina: Laboratório de Criatividade) (2015) 
 
 

 Uma saia (Figura 4) que veste o corpo e o projeta espacialmente por meio de 

estruturas cúbicas transparentes. Construído com papel cartão preto e varetas de madeira, 

cria um efeito óptico vibrante e um movimento no encadeamento dos cubos de diferentes 

tamanhos. Combina o desenho estrutural da saia com a volatilidade das formas que 
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tomam o espaço circundante, num misto de segurança e fragilidade. Um desafio 

arquitetônico. 

 A radiância obtida pelo entroncamento e sobreposição de varetas de madeira na 

cor preta criam um forte apelo sensorial de expansão (Figura 5). Estruturada sobre uma 

peça modelada em papel espelho da mesma cor, essa forma radiante se adere a um 

conjunto que remete a estabilidade e dinamismo. O ponto de gravidade é lançado para 

cima, criando uma tensão a partir de um ponto central. 

 

                            Figura 4 – Cubos                             Figura 5 – Radiância  

   
 

Trabalhos dos alunos de Moda da FIAMFAAM (Disciplina: Laboratório de Criatividade) (2015) 
 
 

Considerações finais 

 A práxis da moda na sala de aula é uma realidade. As inventividades, as incursões 

por caminhos que se abrem a partir da pesquisa e da elaboração no desenho são fontes 

para a construção de trabalhos que vestem o corpo.  

 A aproximação destes com a arte é definida em sua condição estrutural, 

arquitetônica, no projeto que ganha forma mediante uma plástica definida por materiais 

diversos, além da inventividade. 
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 O investimento criativo dos alunos do curso de moda da FIAMFAAM revela a 

descoberta da forma e suas variantes espaciais, bem como o desafio que se configura 

mediante as possibilidades expressivas dos materiais e como se adequam às ideias. 

 Todo o crédito é a eles concedido, pela iniciativa, pelo caréter inventivo, pela 

confiança e pelo desenvolvimento de um senso estético que se modela enquanto se cria. 

Parabéns! 
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Moda autoral: pela compreensão de um modo de fazer (roupas).  
Authorial fashion: towards the understanding of an alternative mode of making (clothes).  

 
VALLE NORONHA, Julia, AALTO1 

 
 

Resumo 
Este texto conceitual tem como intenção iniciar o delineamento de uma re-conceituação do termo “moda 
autoral”. O termo é amplamente utilizado nas línguas português (moda de autor ou moda autoral) e espanhol 
(‘ropa de autor’ ou ‘indumentária de autor’) mas ainda não foi claramente delineado ou explorado na literatura 
acadêmica. A busca por uma compreensão mais plena surge de um interesse pessoal em definir o trabalho de 
criadores de roupas autorais, onde se encontra também meu próprio trabalho, e visa fortalecer a imagem do 
criador e deste modo de fazer em particular. O termo será investigado aqui através da análise de textos 
acadêmicos e jornalísticos que tratam desde modo de fazer, como um exemplar deste universo criativo em moda.  
Palavras-chave: moda autoral, moda, processos criativos 
 
Abstract 
This conceptual paper intends to start the delineation of a re-conceptualization of the term “authorial fashion”. 
The ter mis broadly used in Portuguese (as ‘moda de autor’ or ‘moda autoral’) and Spanish (as ‘ropa de autor’ 
or ‘indumentária de autor’) languages but has not yet been clearly delineated or explored in academic literature. 
The quest for a fuller understanding arises from a personal interest in defining the work of authorial fashion 
creators, where lies my own production, and aims at strenghtening the image of this particular mode of making. 
The term will be investigated here through the analysis of academic and journalistic texts that develop this 
specific mode of making, as an specimen of this creative universe in fashion.  
Keywords: authorial fashion, fashion, creative processes 

                                                
1 Doutoranda do programa de Design da Aalto University School of Arts, Design and Architecture, onde participa do grupo de pesquisa  
‘Fashion & Textiles Futures’. Mestre em Artes Visuais pela UFRJ (2014) e bacharel em Comunicação Social pela UFMG (2005).  
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Introdução 

Este texto conceitual tem como intenção iniciar o delineamento de uma re-

conceituação do termo ‘moda autoral’. Apesar de amplamente utilizado nas línguas português 

(‘moda autoral’ ou ‘roupa de autor’) e espanhol (‘ropa de autor’ ou ‘indumentária de autor’), 

o termo é restrito às línguas latinas e ainda não foi precisamente delineado ou explorado na 

literatura acadêmica. A busca por uma re-conceituação mais clara surge de um interesse 

pessoal em definir o trabalho de criadores de roupas autorais, onde também se encontra meu 

próprio trabalho, e visa fortalecer a imagem do criador e da produção deste específico modo 

de fazer. Curta, porém complexa, a pergunta inicial “O que é moda autoral”? direciona este 

trabalho. 

Apesar de parecer demasiado simples, uma resposta capaz de abranger esta questão 

como um todo alcança complexidade e amplitude além dos limites deste texto. O que é 

proposto, no entanto, é iniciar uma investigação sobre o termo, tomando como exemplos 

práticas dentro do conjunto ‘moda autoral’.  

Enquanto a primeira seção traz como exemplos algumas práticas já estabelecidas e 

definidas dentro dos estudos em moda e tenta localizar a moda autoral dentro deste sistema, 

na segunda seção a atenção se volta para a roupa de autor e reúne exemplos de definições 

coletadas em publicações digitais e impressas, nas quais criadores e jornalistas expressam 

suas impressões. Em seguida, possíveis caminhos para se consolidar esta re-conceituação 

serão discutidos e atuarão como conclusão deste estudo.    

 

Moda no plural 

 

Definir uma única moda é tarefa impossível. O que parece mais próximo da realidade, 

especialmente hoje, é que uma rede complexa de centenas de diferentes práticas conforma o 

que entendemos como ‘moda contemporânea’. Atualmente, como sugere Svendsen (2006, p. 

33) “a moda contemporânea é caracterizada por uma contemponeidade geral de todos os 

estilos”. Algumas destas praticas tem sido intensamente discutidas tanto na esfera acadêmica 

quanto através de seus criadores e mídia. Como exemplos, é possível citar; moda sustentável, 

slow fashion, alta costura e fast fashion. As contribuições acadêmicas acerca destas praticas 

têm sido essencial na conceituação e entendimento dos termos não apenas dentro da 

academia, mas também fora dela. 

O recente surgimento de alguns dos modos de fazer citados acima provocou imediatas 

respostas dentro da academia. Com crescimento exponencial, as contribuições e discussões 
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através da pesquisa auxiliaram na compreensão e popularização acerca de cada um desses 

modos de fazer. Além disso, também permitiram abrir espaço para novos entendimentos e 

promovem conexões entre as diferentes estruturas que compõem cada um dos universos. A 

tabela abaixo mostra os resultados para os termos acima citados (incluindo ‘moda autoral’, 

nas línguas inglês e português) em uma simples busca através da ferramenta virtual Google 

Scholar (scholar.google.com) no dia 29 de janeiro de 2016: 

 
 authorial-fashion 

/ moda de autor 
slow fashion haute-couture fast fashion sustainable 

fashion / moda 
sustentável 

Resultado da 
busca (quant.) 

23 2,140 18,300 8,310 9,550 

 

 

Através da tabela acima, é possível perceber que termos mais consolidados (pela 

história ou pesquisa) acumulam um número superior de resultados, enquanto termos mais 

recentemente forjados ou discutidos, apresentam um quantidade inferior de resultados. A 

‘moda de autor’ no entanto se difere radicalmente, com apenas 23 resultados, dos quais 

apenas dois tratam do assunto aqui abordado, ambos na língua portuguesa. Como a discussão 

de um termo tão específico pode beneficiar a pesquisa acadêmica ou o campo da prática como 

um todo?  

O design sustentável ganhou novas compreensões com estudos que o associam 

diretamente a uma vida útil mais longa (Niinimäki 2011, Cooper 2010, Chapman 2009)  e 

fortalecimento de relações entre usuários e roupas (Niinimäki 2011, Mugge 2007, 

Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 2008) promovendo mudanças em preconcepções estéticas 

sobre sustentabilidade em moda. A noção de slow fashion também foi beneficiada pela 

pesquisa (Fletcher 2010, Clark 2008,  Pookulangara & Sheperd 2013), especialmente com o 

trabalho de Kate Fletcher, responsável por pesquisas que alcançaram o grande público e 

permitiram questionar a relevância de se alterar a forma como a indústria da moda lida com 

seus produtores e percebe seus lucros. Sobre o fast-fashion no entanto a pesquisa conseguiu 

intencionar investigações e aos poucos, o que a princípio era visto como uma resposta rápida 

(e positiva) da indústria para os desejos dos consumidores (Barnes and Lea-Greenwood 2006; 

Gabrielli, Baghiard and Codeluppi 2013; Sull and Turconi 2008), se clarificou como 

verdadeira máquina exploratória em busca de maiores lucros. Na maior parte das vezes em 

detrimento de qualidade não só dos produtos mas também de vida (dos produtores e 
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consumidores) e do sistema da moda como um todo (Fletcher 2010; Kim, Choo and Yoon 

2013).  

Outras formas de se produzir moda tem recebido crescentes contribuições de 

pesquisadores e praticantes no intuito de gerar não apenas esclarecimento, mas também novas 

conexões e de se promover enfim uma rede mais sustentável na produção destes bens com os 

quais nos relacionamos tão intimamente; as roupas. Alguns exemplos são fashion hacktivism 

(von Busch 2008), open-ended fashion (Fuad-Luke, Hirscher, Moebus 2015), moda artesanal 

(Aakko 2015) e fashion upcycling (Ainamo 2014). Essas discussões tem movimentado a 

produção de moda alternativa e/ou independente em todo o mundo e apresenta interessantes 

respostas em torno de uma moda mais consciente socialmente e mais inclusiva, quebrando 

paradigmas do estilista como ‘estrela’ (Kawamura, 2009) e aproximando criadores e 

comunidades.  

Quando olhamos para a moda autoral, no entanto, é possível perceber que a discussão 

ainda se encontra em seus passos iniciais, e pouco tem sido publicado a respeito do tema. Na 

próxima seção este estudo tenta delinear o que seria uma ‘moda autoral’, o que a difere de 

outras práticas e busca exemplos para ilustrar este fazer.  

 

 

Moda, autor e corpo 
“[…] o usuário/autor de moda, aquele que não se contenta em vestir uma marca, um nome.” 

( Solomon 2009, pp. 58) 
 

 Como sugerido por Yuniya Kawamura (2009), a moda não existe sem seus criadores. 

E ainda, é natural acrescentar que a moda não existe sem os corpos que a vestem (Entwistle, 

2000). Talvez o termo deva a Charles Frederik Worth sua existência, que em meados dos 

século XVI começou a assinar suas roupas, como um criador livre (Svendsen, pp. 90). No 

entanto, a ‘autoria’ de um objeto de vestir ainda parece ser questionada em esferas jurídicas e 

criativas, como sugere o trabalho de Stina Teilmann-Lock (2012) que investiga o caso de um 

desenho de camiseta pelo designer Jørgen Nørgaard. O criador, ao constatar uma produção 

extremamente similar à sua clássica t-shirt alongada (Nørgaard 2016) levou o caso à justiça, e 

após um controverso desenvolver da ação teve sua causa perdida com a alegação de que a 

peça era ‘apenas uma camiseta’. A discussão neste trabalho não pretende alcançar esferas 

legais acerca da  autoria na moda, no entanto, compreender a extensão do problema é 

interessante para adicionar corpo à ela.  Além de trazer a questão da autoria essencialmente na 

própria denominação, a ‘moda de autor’ parece abordar interessante complexidade que inclui 
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também o corpo que habita estas vestes. Esta seção inicia uma re-conceituação do termo 

através da ponto de vista de uma produtora de ‘roupas de autor’ e ao mesmo tempo intenciona 

seguir como um convite para outros criadores e pesquisadores a intensificar esta investigação. 

O que seria então, esta ‘moda de autor’? 

 Apesar das diversas proximidades entre ‘roupa de autor’ e ‘roupa de artista’ (Costa 

2009), por ambas os termos trazerem consigo as questões da criação e expressão plástica, elas 

se diferem no que se trata de uso ou função. Enquanto a ‘roupa de artista’ não 

necessariamente pressupõe a função utilitária como vestimenta, a ‘roupa de autor’ convida a 

uma intensificação desta mesma função. A função vestir é proposta como ampliada pela 

experiência. Os artigos de Solomon (2009) e Pinheiro et al. (2015) sugerem que uma moda 

autoral ressalta, acima de tudo, a identidade daqueles que fazem e ocupam a peça de roupa. E 

é em ressonância com estes trabalhos que a moda autoral é vista aqui. Solomon entende que a 

moda autoral não está alinhada a um fazer mais comercial, onde tendências direcionam a 

produção, para ela, este modo de fazer tem como produto “um trabalho claramente elaborado 

por meio de uma pesquisa séria e profundo, conectado a bem mais que o tom da estação […] 

(p. 59)”. Dessa forma, a individualidade e expressão do criador e do usuário ganham papeis 

importantes nesse sistema de relações criador-roupa-corpo.  

 Na formulação desta proposta, levo em consideração a ideia de individuação de 

Simondon (1980), que sugere que o fato de nos alterarmos a cada instante pelo que nos cerca 

(tanto objetos quanto pessoas) é exatamente o que nos torna indivíduos, dotados de um 

conjunto de características que nos tornam únicos. Por exemplo, se opto por vestir uma peça 

específica em um dia chuvoso, logo pela manhã, esse conjunto de fatores me alterará e serei, 

ainda que em uma pequena fração, diferente do que seria caso houvesse optado por outra 

vestimenta. As peças de roupa, portanto, como sugere Gill (2011) são capazes de nos alterar 

conformando, a cada experiência de vestir, uma nova pessoa. É o que propõe também Bennett 

(2010) em suas interpretações acerca de um novo materialismo, que distingue dois tipos de 

atores no mundo, os humanos e os não humanos. Dessa forma, ela nos chama a perceber os 

objetos que nos cercam como dotados uma certa ‘vivacidade’, ainda que não sejam seres 

vivos (ou individuados).  

  

Desse processo faz parte também a relação de alterização do criador com a criatura, daquilo 
que o transforma em outro, algo que antes foi construído envolto nos significados e 
significantes do criador e que perde sua força unificadora e, também, importa uma 
ressignificação por parte do usuário. O criador vê que o que era .eu. passa a ser .outro. e o 
usuário se sente também outro através de um objeto/moda que não pode mais carregar sua 
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significação originária pura ao passar a fazer parte dessa coleção particular formada pelo 
armazenamento gradual de peças escolhidas e compradas separadamente, também em 
tempo e espaços diversos. (Solomon p. 60-61) 

   

 Nesse tipo de produção, então, o que o criador entrega ao usuário vai além de uma 

roupa. O que o criador de roupas de autor produz são não apenas peças de vestir como 

também significados, incorporados através do fazer no objeto (Dewey 2005). O objeto, por 

sua vez, passa a funcionar como espaço para diálogos entre as três estruturas (criador – corpo 

– roupa). 

 

 

A roupa de autor por seus autores 
“O papel do designer será então transformado em algo que expande os espaços de ação, luta 

contra a passividade e fornece ferramentas para engajar os seres humanos na moda”2 (von Busch 

2008 pp. 33). 

 

A citação acima, do pesquisador e artista Otto von Busch, não trata especificamente da 

moda de autor, mas de uma forma mais geral do trabalho de novos criadores em moda, que de 

forma independente lutam por uma moda mais sustentável e carregada de significados, e que 

não seja apenas direcionada por interesses estritamente comerciais. O que os criadores que 

denominam suas produções como ‘roupa de autor’ ou ‘moda autoral’ pensam sobre suas 

criações está alinhado a estas reflexões e nos fornece dados para um melhor delineamento do 

termo, mais próximo do que acreditam os atores envolvidos. Abaixo, textos extraídos de 

publicações digitais acerca do tema, apresentam o posicionamento de criadores:  

 

 “É roupa de autor, sempre com o cuidado de ser uma roupa que tenha algum 
aspecto couture, mas a preocupação deles, além da abordagem muito pessoal de 
cada um, foi realmente ser uma roupa muito simbólica […]” (Adelaide Borges 
apud. Garcia 2015) 
 
“[Máxima] Como define a roupa de autor? 
[Quaresma] Primeiro, há todo um conceito por trás da peça. Segundo, a peça não 
é feita em série, a edição é limitada. (Máxima, 2012)” 
 
“Normalmente crio peças simples com um background intenso em processos e 
conceitos, suponho que é parte do meu estilo[...]. Tento promover a importância 
de uma moda mais lenta, da qualidade dos produtos, e o reconhecimento de um 

                                                
2 No original “The role of the designer will thus be transformed into one that expands action spaces, fights passivity and provides tools to 
engage our fellow human beings in fashion.” (von Busch, 2009, p. 33) 
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bom design, o que não é permitido em uma grande empresa, pela necessidade da 
comerciabilidade. As pessoas querem vender mais sem se importar com os custos, 
independente dos efeitos que podem gerar no  futuro [...]”3 (Valle apud Mensh 
2010). 
 

Pode-se perceber, portanto, que uma elaboração mais complexa para a conceituação 

das peças e projetos, além da unicidade de cada objeto, são característica de alta relevância na 

conformação das produções desses criadores. O que estes estilistas parecem desejar entregar a 

seus clientes, então, vai além da roupa e engloba também valores abstratos e significados. 

Estes valores e significados podem ser incorporados nos objetos ao longo do processo de 

produção, como sugere Dewey (2005[1934]), tornando as peças de roupa carregadas de algo 

para além de suas materialidades, de qualidades intangíveis. Seria, portanto, a moda autoral 

uma forma de produção que dá origem à roupas e usuários mais ativos?  

 

 

Discussão e Conclusão 

 

Através das considerações levantadas aqui, conclui-se então que uma moda autoral tem 

na imagem dos autores que dialogam com a peça criada sua principal fundação. Autor e 

usuário escrevem, em co-autoria, novas significações para corpos e objetos através da 

experiência do vestir. Dessa forma, a personalidade de cada indivíduo pode ser melhor 

expressa através das roupas que traja. Esta dinâmica e ativa relação também é sugerida por 

von Busch (2008) como um caminho mais ético e sustentável para a moda. Neste modo de 

fazer, não há intenção de produção em grandes escalas e tendências de formas, cores e estilos 

não direcionam o trabalho do criador. Ao invés, pequenas escalas são priorizadas e as 

produções são motivadas por questões expressivas e que refletem sua própria individualidade 

do autor.   

Enquanto questões relacionadas à tendências e escalas produtivas são claramente 

opostas àquelas praticadas pela moda industrial (Svendsen 2006), outras práticas absorvidas 

da moda industrial e amplamente utilizadas pelos criadores de roupas de autor merecem re-

avaliação. Algumas delas são a questão do lançamento de ‘coleções’, que etimologicamente 

pressupõem acumulação (Noronha, 2013), e também os métodos que regem as precificações, 

                                                
3 No original “Usualmente creo piezas simples con un background intenso en cuanto a proceso y concepto, supongo que es parte de mi estilo 
[...]. Trato de promover la conciencia de la importancia del slow fashion la calidad de los productos, el reconocimiento del buen diseño, 
pero aveces la comerciabilidad lo pierde todo  en una compañia grande. La gente quiere vender más y volverse cada vez más rica, sin 
importar los costos, independiente de lo que le traerá en el futuro [...].” (Valle apud Mensh 2010) 
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incluindo liquidações, que partem do princípio que as roupas são bens perecíveis ou com 

curta vida útil (Noronha, 2015). Investigar e discutir a moda autoral, portanto, se faz 

necessário não apenas para se melhor definir o termo e as praticas que compõem o fazer, mas 

também para promover sua difusão, tornando o usuário mais ciente dos processos envolvidos 

e auxiliar no crescimento deste mercado, que ainda luta por sobrevivência.  

Este trabalho não tem como intenção apontar a moda autoral como um modo de fazer de 

qualidade superior ou inferior. No entanto, contempla com satisfação a pluralidade de modos 

alternativos que caminham juntos em direção a uma moda mais sustentável e convida agentes 

do complexo sistema da moda a co-conceituar este termo.  
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PESQUISA DE COR: INFLUÊNCIAS QUE AFETAM O CONSUMO DE MODA 
COLOR RESEARCH: INFLUENCES THAT IMPACT THE FASHION CONSUMPTION 

NEDER, Mônica de Queiroz, IE1

Resumo
O consumo tem um significado social que se comunica e mantém as relações humanas. Neste contexto, 
acreditamos que as cores permitem constantes mudanças no vestuário. Este artigo apresenta o método 
utilizado no monitoramento de cor das semanas de moda de São Paulo e do Rio de Janeiro entre 2010 e 
2015.  A fim de compreender as influências sobre as escolhas, foram consideradas as práticas e métodos 
de pesquisa de tendências no Brasil e no exterior, a partir das duas últimas décadas do século XX até hoje. 
Para conseguir isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a moda, cor sua previsão, além de 
entrevistas com profissionais e empresas locais que relataram experiências, métodos de processo de 
definição de pesquisa e gráficos de cores. 
Palavras-chave: cor; pesquisa; moda; tendência; consumo 

Abstract 
Consumption has a social significance that communicates and maintains human relationships. In this 
context, we believe that colors allow constant changes in clothing. This paper reports the method used to 
monitoring color at São Paulo and Rio de Janeiro fashions weeks, between 2010 and 2015. In order to 
understand the influences about the choices we considered the practices and methods of trends research 
in Brazil and abroad, from the last two decades of the twentieth century until today. To achieve this, we 
made a literature review on fashion and color and interviews with professionals and local businesses who 
reported experiences, definition of research and process color graphics methods. 
Keywords: color; research; fashion; trends; consumption 

                                                
1 Professora do Bacharelado em Moda do Instituto de Artes e Design – UFJF/MG.  Doutora pelo Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura da UFRJ.  Ministrante do Lab de Criação, Materiais e Processos têxteis e Ergonomia do Vestuário.  Coordenadora do 
grupo Cor e Forma. 
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A PERSPECTIVA ESTÉTICO-EMOCIONAL NO DESENVOLVMENTO DE 
ESTAMPAS PARA VESTUÁRIO

THE EMOTIONAL AESTHETIC PERSPECTIVE IN THE DEVELOPMENT OF PATTERNS FOR 
CLOTHING INDUSTRY

NUNES, Rita de Cássia, Universidade Federal Rural de Pernambuco1

OLIVEIRA, Tatalina Cristina, Universidade Federal de Pernambuco2

RESUMO

Considerando que os bens, especialmente o vestuário, ultrapassam suas funções objetivas, relacionando-se 
com as necessidades simbólicas dos sujeitos, problematiza-se, neste trabalho, a etapa de desenvolvimento 
de estampas, uma vez que este setor tem sido responsável por constantes inovações do vestuário no sistema 
de moda, sobretudo se comparado à estagnação estilística, em termos de modelagem e silhueta, atualmente 
vivida pelo processo de criação de roupas. Refletimos sobre os caminhos possíveis no campo do design e 
da moda para a criação de estampas que proporcionem uma experiência estética (PRECIOSA, 2005), e 
direcione-se para o estágio de predileção (ROCHA, 2009) dos consumidores contemporâneo. Para tal feito, 
apoia-se na teoria do design emocional de Donald Norman (2005), especificamente, em sua visão do design 
reflexivo.

PALAVRAS-CHAVE: Estampas, Design de Superfície, Design Emocional, Vestuário.

ABSTRACT

Knowing that goods, especially garments, go beyond their objective function, being related to the symbolic 
needs of the population, in this paper is discussed and analyzed the phase of developing patterns. This 
sector, inside fashion system, is considered as responsible for the constants innovations in clothing, face of 
the stylistic stagnation in terms of molding and silhouette that the process of developing clothes is going 
through. It is reflected here about the possible paths in design and fashion fields to the creation of patterns 
in order to provide aesthetic experience (PRECIOSA, 2005) to products and make them to be directed to 
the phase of predilection (ROCHA, 2009) to contemporary consumers. To this, the theory of emotional 
design of Donald Norman (2005), specifically, his vision of reflexive design, shows itself full of meaning.

KEYWORDS: Patterns, Surface Design, Emotional Design, Garments.

                                                           
1 Mestranda em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Cursa especialização 
em Modelagem e Criação, na Faculdade Senac Pernambuco. Pesquisa sobre consumo, design emocional e sustentabilidade.

2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Mestre em Design pela 
Universidade Federal de Pernambuco; Professora no Curso de Design de Moda da Faculdade Senac Pernambuco.
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INTRODUÇÃO

Tem sido unânime a percepção da sociedade contemporânea como a “sociedade 

de consumo”. Tido como a principal forma de produção e reprodução das identidades 

sociais (BAUMAN,2008), o consumo tem assumido papel chave na modelação das 

esferas da vida social e privada dos sujeitos contemporâneos. Para além da satisfação das 

necessidades básicas, o fenômeno do consumo relaciona-se com “as necessidades 

simbólicas” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) e funciona, na compreensão de 

McCracken (2003), como uma forma de pensarmos a nós mesmo.

O sistema da moda, compreendido por Kawamura (2005) como um conjunto de 

instituições, organizações, grupos, produtores, práticas e eventos que contribuem para 

fazer moda desempenha um relevante papel dentro da sociedade de consumo. Em seu 

trabalho, a autora propõe que esse sistema de moda é formado por diversos agentes como 

designers, produtores, vendedores, jornalistas, entre outros, que produzem os símbolos 

que representam o conceito de moda e, ao mesmo tempo, alimentam a cultura de moda. 

Kawamura (2005, p.04) é enfática ao afirmar que a moda fornece os valores 

adicionais ao vestuário, mas que esses elementos adicionais “existem apenas na 

imaginação e nas crenças das pessoas”. Ela assegura que “moda não é a roupa tangível, 

mas os elementos intangíveis que são incluídos nas roupas” (KAWAMURA, 2005, p. 

04), por isso a nomenclatura vestuário-moda no decorrer deste trabalho. A partir desse 

cenário, a moda exerce uma significativa e complexa função de manipular e transferir os 

significados culturais que são associados aos bens de consumo (KAWAMURA, 2005; 

MCCRACKEN, 2003). 

Ou seja, a cultura consumista da qual nos fala Bauman (2008), apoia-se no sistema 

de moda para construir as narrativas simbólicas que funcionam como o “valor adicional 

dos bens” (KAWAMURA, 2005) e que se direcionam no sentido de satisfazer as 

“necessidades simbólicas” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) dos sujeitos sociais. 

Desse modo, um produto de vestuário-moda ultrapassa seu valor funcional e relaciona-se 
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com questões subjetivas, culturais e emocionais que dependem de um conjunto de fatores, 

onde o designer dá a sua contribuição no desenvolvimento dos produtos de vestuário. 

Tendo em vista que estamos vivenciando a cultura do consumo e o campo da moda 

se tornado cada vez mais democrático, acolhendo a uma ampla gama de consumidores 

com diferentes construções econômicas, culturais e sociais, consequentemente, como 

“necessidades simbólicas” distintas, parece-nos indispensável problematizarmos e, ao 

mesmo tempo, buscarmos uma mediação entre os campos do design, da moda e do

consumo para o desenvolvimento de novos produtos.

Para além do foco na etapa de produção, escolha de matérias primas e processos 

é indispensável que, como designers, mergulhemos no universo do consumidor e da 

relação emocional que se estabelece entre o consumidor e o vestuário, considerando que 

é nesse nível onde ocorrem, verdadeiramente, a mágica que dá sentido à atividade do 

designer.

Para fins desse trabalho, optou-se por focar na etapa de desenvolvimento de 

estampas, área que nos últimos anos consagrou-se com um elevado investimento técnico, 

tecnológico e de design, tornando-se fator competitivo entre empresas e valor adicional 

para o consumidor de vestuário-moda. Nessa perspectiva, propõe-se a problematização 

da etapa de criação de estampas, no sentido de considerar o design de superfície como 

importante atributo no processo de consumo do vestuário.

VESTUÁRIO-MODA

Desde os mais remotos tempos o vestuário relaciona-se com aspectos simbólicos 

que ultrapassam os limites das suas funções objetivas. Seja na perspectiva de 

comunicação com os deuses e proteções contra os “males sombrios” (FLÜGEL,1965), ou 

em relação ao status pecuniário (VEBLEN, 1987), ou ainda, na perspectiva de construção 

e individualização da identidade e gostos (LIPOVETSKY,2009), o vestuário envelopa-

nos e etiqueta-nos frente a um conjunto de regras e significados culturais, sociais e 

econômicos de uma determina época.
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Flügel (1966, p.13), aponta que foi unânime entre os estudiosos do vestuário (do 

seu tempo), a consideração do “enfeite como o motivo que conduziu, em primeiro lugar, 

a adoção de vestimentas”. Nessa perspectiva, parece-nos que o vestuário consolidou-se 

primeiramente por sua capacidade de significar valores, crenças e hábitos dos povos. Sua 

função mais demandada relaciona-se não ao pudor ou à proteção do corpo, mas sobretudo, 

a um certo desejo humano de materializar emoções, crenças, hábitos e, principalmente, 

atributos simbólicos que lhes conferem certas características (gênero, status, grupo 

pertencente, etc.) individuais e grupais.

Na contemporaneidade, até o ano de 2015, não se têm imaginado as sociedades, 

desde as mais simples até as mais complexas, como as urbanas, sem fazer uso do 

vestuário. Hoje, a roupa que vestimos, o sapato que calçamos e até o brinco que usamos, 

fazem parte de uma narrativa sobre nossas identidades. Todas essas peças, e as tantas 

outras que compõem o nosso arsenal de bens a serem consumidos, possuem os “atributos 

simbólicos” do qual nos fala Kawamura (2005). São artefatos pensados por designers, 

profissionais de marketing, publicitários e tantos outros agentes, dentro do sistema de 

moda, a fim de validar a cultura de moda.

Na compreensão de Kawamura (2005) o vestuário e a moda constituem duas 

entidades distintas. A moda, sugere a autora, é um símbolo cultural, um valor, que é 

fabricado pelo sistema de moda e toma forma na materialidade do vestuário. Moda é valor 

intangível. Desse modo, na sociedade de consumo, não é a roupa em si o principal artefato 

a ser consumido, mas principalmente os valores intangíveis associados à sua 

materialidade. Seu valor de moda. Dado a constituição do modelo capitalista de produção 

e consumo e o modelo de varejo de comercialização de vestuário, parece-nos pouco 

provável encontrarmos vestuário sem o valor de moda. Da t-shirt básica branca ao vestido 

de festa bordado, o valor de moda faz-se presente, validando e desvalidando modelagens, 

cores, estampas, tecidos, etc.

Na compreensão de Lipovetsky e Serroy (2015), é a partir do desenvolvimento 

mercantilizado capitalista que o vestuário estetizou-se para as massas. Em tempos 

anteriores, o vestuário estetizado não estava disponível para todos. É com o advento da 
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democratização da moda, e mais recentemente, com o capitalismo transestético, que o 

valor estético foi adicionado ao vestuário de modo a estar disponível para “as massas”.

Nessa perspectiva, a estetização do vestuário a partir da produção em massa, o 

chamado fast fashion, possibilitou um maior acesso a roupas com valor estético, que são 

produzidas e consumidas com o objetivo de mobilizar os sentimentos e o imaginário dos

sujeitos, de desenvolver uma experiência estética, única e que se relaciona com a 

concepção identitária dos indivíduos.

A partir das contribuições de Lipovetsky e Serroy (2015) compreendemos que 

tudo, definitivamente tudo, que é produzido e consumido está sujeito ao processo de 

estetização. Roupa, celular, automóvel, alimentação, entre tantos outros são produzidos 

para “mobilizar os afetos, os prazeres estéticos, lúdicos e sensíveis dos consumidores 

através das imagens, formas e estilos – estética”, que não esqueçamos: são também, 

estetizados a partir dos valores de moda (LIPOVETSKY E SERROY, 2015).

Como consequência dessa estetização do vestuário em escala macro, dessa 

dominação de todas as esferas da produção e consumo pela lógica da moda, e ainda, do 

modelo econômico capitalista, os ciclos de produção e consumo de vestuário tornaram-

se menores, mais curtos. É a era do fastfashion. De uma coleção para outra, os modelos, 

as cores, as estampas perdem quase que completamente (variando obviamente dos 

contextos culturais e econômicos) seu sentido. Tornam-se rapidamente obsoletos, 

ilustrando a concepção de Kazazian (2005) sobre a obsolescência percebida.

DESIGN DE SUPERFÍCIE COMO ATRIBUTO DO VESTUÁRIO-MODA

Na conceituação de Rüthschilling (2008) as superfícies são elementos 

delimitadores das formas, e estas sempre serviram de suporte para a expressão simbólica 

humana. Schwartz (2009, p.124), colocam ainda que, qualquer que seja a especificidade 

de um projeto de design de superfície “o projeto deverá guiar-se necessariamente pela 

expressividade que estimula sensações e percepções, para que a superfície seja notada 

como um elemento elaborado, projetado”.

Rüthschilling (2008) sugere que no contexto brasileiro o termo design de 

superfície engloba suportes e técnicas que ultrapassam os campos do design têxtil e de 
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estamparia. No entanto, para fins desse trabalho, analisaremos o design de superfície na 

perspectiva da estamparia do vestuário.

Como apontam Schwartz (2009), o design de superfície intenta estimular 

sensações e percepções, bem como, caracterizar o produto como um item elaborado, 

projetado. Nesse sentido, no campo do vestuário, o desenvolvimento de estampas tem 

funcionado como ferramenta que adiciona valor aos itens, acentuando o seu valor de 

moda e gerando um diferencial competitivo entre empresas do setor.

Como consequência, temos visto uma crescente ampliação de empresas que se 

apoiam quase que exclusivamente no desenvolvimento de estampas para manterem suas 

operações, uma vez que se têm percebido a pouca mudança em termos de modelagens e 

formas do vestuário no último século. Desse modo, a área que guarda maior potencial 

inventivo e criativo é o design de estamparia, que ao nosso ver, tem sido uma das 

ferramentas mais eficientes para a manutenção do sistema de moda em sua função de 

“obsoletar” a roupa, dando a cada nova coleção, o valor de novo a ser consumido.

Dada a estagnação inventiva em termos de silhuetas e modelagens vigentes na 

contemporaneidade, o desenvolvimento da estamparia tornou-se relevante e, ao mesmo 

tempo, o lugar onde se aceita com mais abertura a introdução de “invenções”, vide o 

trabalho de design de superfície que a marca Moschino vem desenvolvendo.

Assim como a maioria dos produtos que possuem o valor de moda, a estamparia 

tem sido alvo também de uma “canseira criativa”, de uma pasteurização de estilos, cores 

e temas. Com exceção de algumas marcas, obviamente o que vemos é uma constante 

repetição de estilos, temas, cores e desenhos no varejo de moda. Além, é claro, da prática 

das cópias entre empresas e designers, que gera uma grande confusão em identificar o 

ponto de origem de determinada tendência estilística. É a era da estilização em massa que 

Lipovetsky e Serroy (2015) nos fala.

O desenvolvimento de estampas no campo do vestuário respeita uma delimitação 

de estilos de marca, gênero e idade, frequentemente. Desse modo, as marcas tornam-se 

conhecidas, desejadas e consumidas, muitas vezes, pelo seu estilo, especialmente das 

estampas. Não seria exagero comentar que a estamparia se tornou mais do que a própria 

roupa em si, o objeto de consumo. 
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No contexto brasileiro é fácil percebermos essas diferenciações entre estilos de 

marcas, bem como, segmentações. Empresas como a Antix, Farm, Adriana Barra, além 

das grandes varejistas como a C&A, Renner e Marisa, possuem estilos de design de 

superfície que atraem e mantém seus consumidores, uma vez que a estampa também é 

elemento de comunicação de significados subjetivos que podem relacionar-se 

diretamente com a busca pela satisfação simbólica que os consumidores procuram. 

As estampas, nessa perspectiva, funcionam como atributos que ajudam a construir 

os elementos intangíveis que significam e justificam a compra, a posse e consumo do 

vestuário, dado que se aproximam do campo subjetivo e emocional do consumidor. Uma 

vez que concordamos que o desenvolvimento de estampas funciona como atributo 

simbólico que complementa o valor de moda de um produto de vestuário, interessa-nos 

compreender os vínculos que se estabelecem entre o design de superfície e o campo 

emocional dos consumidores. Para isso, nos apoiaremos nas contribuições de Norman 

(2008) e seus três níveis de design: visceral, comportamental e reflexivo.

DESIGN EMOCIONAL

Donald Norman (2008) em sua obra “Design Emocional: por que adoramos ou 

detestamos os objetos do dia-a-dia”, sugere que a relação entre os usuários e os produtos 

vai muito além da funcionalidade dos objetos. Partindo de uma base psicológica e 

neurológica, o autor sugere que o fator emoção desempenha um importante papel no 

processo de significação de um item. Desse modo, sugere que as emoções são produtos 

de três níveis de estrutura do cérebro: A camada automática, pré-programada, chamada 

de nível visceral; a parte controla o comportamento quotidiano, conhecida como o nível 

comportamental; e a parte contemplativa do cérebro, ou nível reflexivo (NORMAN, 

2008).

O autor coloca que é possível enquanto designers projetarmos englobando os três 

níveis de processamento, de modo que sugere três subdivisões de design: design visceral 

que diz respeito às aparências, o design comportamental ao prazer e efetividade no uso e 

o design reflexivo que considera a racionalização e a intelectualização de um produto. 

Em sua perspectiva “é somente no nível reflexivo que a consciência e os mais altos níveis 
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de sentimentos, emoções e cognição residem” (NORMAN,2008, p.57). Para o 

desenvolvimento de produtos ele sugere o seguinte mapeamento dos níveis: design 

visceral relacionado a aparência; design comportamental relacionado ao prazer e 

efetividade do uso e o design reflexivo, relacionado a autoimagem, satisfação pessoal e 

lembranças.

É importante chamarmos a atenção para as colocações que Norman (2008) faz ao 

destacar que um projeto de design envolve os três níveis e que nenhum produto será capaz 

de satisfazer todo mundo. Em seu entendimento, um bom projeto de design envolve os 

três níveis de modo equilibrado, ou seja, no design de superfície é possível conciliarmos 

tanto o design visceral, comportamental e reflexivo.

DESIGN REFLEXIVO E O DESIGN DE SUPERFÍCIE

Como já mencionamos, o design reflexivo representa um alto grau de 

envolvimento entre o consumidor e o produto, de modo que, como resultados dessa 

relação emergem emoções positivas ou negativas. Norman (2008, p.107) sugere que o 

“tudo no design reflexivo diz respeito à mensagem, tudo diz respeito à cultura, tudo diz 

respeito ao significado das coisas as lembranças pessoais”. Diz respeito também, 

complementa o autor, “à auto-imagem e às mensagens que um produto envia às outras 

pessoas”.

Ou seja, o design reflexivo relaciona-se diretamente com o contexto cultural de 

uso dos objetos. Sua efetividade ultrapassa o campo de atuação do designer, uma vez que 

mesmo tendo sido projetado com elementos que evoquem lembranças, emoções, auto-

imagem positiva de um determinado grupo, seu sucesso depende da experiência de 

consumo do produto, de tudo que está no universo subjetivo do consumidor.

Desse modo, projetos de estamparia que evoquem o nível reflexivo exigem que 

os designers ultrapassem os briefings pré-moldados e as grandes tendências de moda e 

investiguem profundamente o universo subjetivo emocional do público alvo, de modo a 

compreender seu espaço cultural e suas necessidades simbólicas. 

Uma vez que Norman (2008, p. 170) sugere que “a beleza vem da reflexão 

consciente e da experiência. Ela é influenciada pelo conhecimento, pelo aprendizado e 
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pela cultura”, é compreensível que para além da uniformidade a que temos visto nas 

tendências de moda das grandes marcas varejistas, e de algum modo do próprio sistema 

de moda em si, o desenvolvimento de estampas pode ir além do status de plus e de 

diferenciação marginal entre marcas e tornar-se mais elaborado, complexo e, de algum 

modo, uma expressão visual que venha a suprir necessidades simbólicas dos 

consumidores pelo lúdico, belo, pela arte, em seu uso cotidiano do vestuário.

Nessa perspectiva, a estampa deixa de ser um produto de uma estetização massiva, 

que mesmo em marcas de luxo é corrente, e passa a ser concebida e consumida sob a ótica 

de uma exclusividade e complexidade tal como uma obra de arte.

DESIGN REFLEXIVO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTAMPAS COMO FATOR DE 

PREDILEÇÃO

Como já comentamos, o design de superfície desenvolveu-se na área do vestuário 

como uma ferramenta que amplifica o valor de moda dos produtos de vestuário. De uma 

coleção para a outra, é comum mudanças nos temas, cores, formas e traços das estampas, 

na perspectiva de tornar “fora de moda” os produtos anteriores e estimular novos 

consumos. É a retroalimentação da cultura da moda. Desse modo, faz sentido a 

massificação e superficialidade entre as marcas no desenvolvimento de estampas, e como 

resultado temos sempre florais, poás, tribais e fotocolagens entre uma macrotendência e 

outra.

No entanto, para além das macrotendências, é possível percebermos que no 

mercado há espaço para uma segmentação que considere a estamparia como processo de 

manifestação de um design reflexivo, impulsionando a uma relação afetiva, de predileção 

com o bem em questão. Tendo como plano de fundo a sociedade de consumo e o sistema 

de moda, com sua cultura consumista, acreditamos que projetos de estamparia planejados 

para o nível reflexivo podem impulsionar um consumo afetivo/reflexivo, menos 

estimulado pelos ditames do sistema de moda. 

A estampa concebida considerando tanto a sua função de significar, bem como a 

dimensão emocional que ela desperta no consumidor/usuário, ao nosso ver, pode 

impulsionar a uma situação de predileção. Rocha (2009, p.65), coloca que “o conceito de 



96 A Perspectiva Estético-Emocional ...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

predileção está relacionado com a preferência de algo em detrimento dos outros e 

significa alguma coisa reconhecida com sabor especial ou com uma ligação especial”. 

Desse modo, um item de vestuário com um design de superfície que alcance esse estado 

de predileção provavelmente terá preferência no consumo em detrimento de outros 

modelos, assim como, maiores cuidados de lavagem e conservação, a fim de manter em 

bom estado de conservação a peça predileta.

Mesmo estando ciente de que os níveis visceral e comportamental exercem 

influência para o estado de predileção de um bem, acreditamos que, para alcançar o design 

reflexivo, o desenvolvimento de estampas para o vestuário deve ultrapassar o mainstream 

das últimas modas e lançar-se numa “produção estética”, na perspectiva que Preciosa 

(2005) coloca:
Diante de uma experiência estética, somos arrancados do nosso estado mais 
comum. Aportamos em outros universos de referência, que se chocam com os 
papéis preestabelecidos, rompem com a lógica dos receituários. A arte desfaz 
os nós do consenso, desentroniza formas padrão de existência, os tais modelos 
prontos que incorporamos e com eles nos atolamos até o pescoço (PRECIOSA, 
2005, p. 55).

Na compreensão da autora essa experiência estética na moda possibilita uma 

experiência sensível que perturba a normalidade do cotidiano e impulsiona a novas 

concepções do “eu”. Ela chama a atenção ainda para a exclusividade dessa experiência, 

uma vez que a relação de sentido que se constrói entre a obra e o consumidor desencadeia 

sensações que dependem do contexto existencial do sujeito. Nessa jornada, a autora 

chama ainda a atenção para o papel do designer sugerindo que é a figura capaz de 

“devassar nossa vidinha, disponibilizando-nos novas formas e conexões com esse 

mundo” (PRECIOSA, 2005, p.50).

Ou seja, tendo em vista o limitado campo de atuação do designer na intenção de 

alcançar o nível reflexivo, posto que Norman (2008) deixa claro que esse estado é 

complexo e emerge como resultado da interação do consumidor, do produto e da cultura, 

cabendo ao designer de superfície projetar estampas que se aproximem das questões 

emocionais que caracterizam o público pretendido. 

Norman (2008) sugere que se é possível contar uma história sobre o produto, se 

ele tem o caráter de raridade e exclusividade e se relaciona com as necessidades 
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emocionais de auto-imagem dos consumidores, os projetos de design são do nível 

reflexivo, o que pode significar ainda um estado de predileção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como plano de fundo a sociedade de consumo e a cultura consumista, como 

nos indica Bauman (2008), a contemporaneidade desenvolveu uma complexa relação 

com os bens, especialmente com o vestuário. Nessa perspectiva, o sistema de moda 

assumiu um importante papel na validação e reprodução das práticas de consumo, 

tomando a materialidade dos bens como seu veículo de comunicação, como nos indica 

Kawamura (2005).

Nesse sentido, o design de superfície, que atua como um atributo para o vestuário, 

exerce um importante papel no sentido de funcionar também como a materialização de 

significados e sentidos. O design de uma estampa também comunica, de modo que, o 

trabalho do designer de superfície demanda um preparo e compromisso maior, dado o seu 

caráter simbólico de significar algo para público consumidor da marca.

Na contramão do amplamente desenvolvido no varejo de moda, onde reina uma 

homogeneidade de temas, cores e desenhos no desenvolvimento de estampas, sugere-se 

que a etapa de desenvolvimento do design de superfície, seja percebida e trabalhada como 

um espaço para uma aproximação simbólica e emocional entre a marca e os 

consumidores, de modo que as estampas sejam desenvolvidas na perspectiva do design 

emocional (NORMAN, 2008). 

Trabalhar na perspectiva do design reflexivo, como sugere Norman (2008), 

demanda um olhar mais atento ao consumidor, ao seu mundo emocional e simbólico.

Tendo sido desenvolvido nessa perspectiva espera-se que o consumidor desenvolva uma 

relação de predileção (ROCHA, 2009), com o vestuário em questão, consumindo-o de 

maneira especial, a partir de uma relação de apego.

Tratar o desenvolvimento de estampas numa perspectiva estético-emocional, 

torna o vestuário uma tela amplificada para o processo de significação que emerge da 

etapa de consumo, ao passo que designers e marcas que concebem o design de superfície 

como um atributo de diferenciação, e investem em seu desenvolvimento, destacam-se 
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frente ao mar de “mesmice” que enfrenta o desenvolvimento de estampas na 

contemporaneidade.
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Resumo: O presente texto procura compreender os possíveis enlaces entre moda, arte e artesanato, 
investigando o diálogo que se estabelece entre artista/designer e artesão e o efeito desse encontro, através das 
coleções de moda de dois estilistas brasileiros: Márcia Ganem (baiana) e Ronaldo Fraga (mineiro). Para tanto, 
serão acionadas, especialmente, as colaborações de Mário de Andrade (1938) e de Luigi Pareyson (1993), nos 
auxiliando na compreensão da interação entre techné e inventividade, tradição e novidade, capaz de plasmar 
um estilo, promovendo, por vezes, uma experiência estética. Esses elementos se constituem enquanto 
elementos da força criadora desses artistas da roupa que vão, de algum modo, responder questões impostas pela 
sua época, pelo seu momento histórico, além de anteciparem, em alguns casos, mudanças de perspectivas 
possíveis, acenando com alternativas para novos modos de existência. 

Palavras-chaves: moda; arte; artesanato; techné; inventidade. 

 

Abstract: This paper seeks to understand the possible links between fashion, art and craft, investigating the 
dialogue established between artist / designer and craftsman and the effect of this meeting, through the fashion 
collections of two Brazilian designers: Marcia Ganem (Bahia) and Ronaldo Fraga (Minas). To do so, they will 
be driven especially the Mario de Andrade (1938) and Luigi Pareyson (1993) collaborations, helping us in 
understanding the interaction between techné and inventiveness, tradition and novelty, able to shape a style, 
promoting sometimes an aesthetic experience. These elements are constituted as part of the creative force of 
these artists clothes that will somehow answer questions imposed by his time, for his historical moment, and 
anticipate, in some cases, changes of possible prospects, waving alternatives to new modes of the existence. 
Keywords: fashion; art; crafts; techné; inventiveness. 
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Introdução 

Gostaríamos de iniciar esse artigo revisitando um texto de Mário de Andrade de 

1938, em que ele fala do artista e do artesão, pois nos parece que o trabalho de alguns 

estilistas trafegam justamente nesse espaço híbrido em que há um diálogo constante entre o 

designer (artista) e o artesão. Entre eles, vamos destacar a moda desenvolvida por dois 

estilistas em particular: um baiano e um mineiro: Falamos, respectivamente, de Márcia 

Ganem (tendo em vista as comunidades com as quais ela vem atuando nos últimos anos: 

rendeiras/artesãs de Saubara e o trabalho desenvolvido com A Instituição Beneficente 

Conceição Macedo) e de Ronaldo Fraga (trabalho realizado com as rendeiras de Passira e a 

parceria com a família Matizes Dumont de Pirapora, através do seu bordado). 

Mário de Andrade nos diz:  

O artesanato é imprescindível para que exista um artista verdadeiro.  

Artista que não seja ao mesmo tempo artesão, quero dizer, artista que 

não conheça perfeitamente os processos, as exigências, os segredos do 

material que vai mover, não que não possa ser artista 

(psicologicamente pode), mas não pode fazer obras de arte dignas 

deste nome. Artista que não seja bom artesão, não que não possa ser 

artista: simplesmente, ele não é artista bom. E desde que vá se 

tornando verdadeiramente artista, é porque concomitantemente está se 

tornando artesão. (1938, p. 02) 

Ao que complementa: “O artesanato é o aprendizado do material com que se faz a 

obra de arte. Este é o mais útil ensinamento, o que é mais prático e mais necessário. É 

imprescindível” (1938, p. 03). Esta é uma forma de técnica, de habilidade, de destreza. A 

palavra techné designava essas características para os gregos que a entendiam exatamente 

como um modo exato de perfazer uma tarefa. E, como sabemos, o exercício da criação 

estabelece uma relação fecunda entre a capacidade de formar e a perícia artesanal. 

Mas há uma outra técnica envolvida na arte que é a virtuosidade. Para Mário de 

Andrade, a técnica tradicional, a virtuosidade técnica, o conhecimento abalizado de como 

historicamente as épocas e os artistas resolveram os seus problemas de artefazer, é de grande 

utilidade para o artista. Mas, além dos perigos terríveis que esconde, e que só mesmo uma 

verdadeira organização moral de artista pode evitar, não parece ser imprescindível. 
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E, finalmente, nos diz Mário de Andrade:  

A terceira e última região da técnica é a solução pessoal do artista no 

fazer a obra de arte.  Esta faz parte do "talento" de cada um, embora 

não seja todo ele.  É de todas as regiões da técnica a mais sutil, a mais 

trágica, porque ao mesmo tempo imprescindível e inensinável (1938, 

p. 04). 

Essa "técnica" é um fenômeno que exibe a relação entre o artista e a matéria que 

ele move. E se o espírito artístico, à princípio, não tem limites no processo de criação, a 

matéria irá impor alguns limites de forma objetiva. 

 

A tessitura de Márcia Ganem 

O trabalho de Márcia Ganem parece conciliar a técnica do artesanato, ou seja, uma 

intimidade com o material de sua arte, o tecido, a tessitura que se molda através de fibras de 

poliamida (refugo do processo industrial de confecção de pneus e cintos de segurança, como 

insumo no seu trabalho de moda) ou mesmo as configurações de teias, através da renda, e 

suas correlações com a estrutura corporal. Sem contar que a estilista adiciona a técnica dos 

artesãos ao seu trabalho. Além disso, ela dispõe do terceiro tipo de técnica: aquela em que o 

criador encontra uma solução pessoal no fazer a obra de arte.  Esta faz parte do "talento" de 

cada um, da inventividade de cada um, e é ela que vai imprimir um estilo à obra.  

 Esse estilo diz respeito a uma forma de expressão, a um modo de formar. Nesse sentido, 

acreditamos que uma maneira interessante de tentar responder aos desafios do designer de 

moda é adotar a perspectiva de Luigi Pareyson (1993) que reconhece a arte como uma 

atividade formativa. Nessa linha de pensamento, o autor admite que a arte é invenção, sim, 

mas um tipo de inventividade que floresce no próprio ato de produção, no contato com a 

matéria prima. O artista produz, assim, ao mesmo tempo, a obra e o seu próprio modo de 

produzir, ou seja, seu estilo. 

 Nessa perspectiva, toda atividade em que se dá a produção do seu modo de produção 

deve ter reconhecida uma qualidade artística, uma artisticidade. Assim, podemos facilmente 

reconhecer uma certa dimensão de artisticidade em algumas produções no universo da moda, 

nesse tratamento que se estabelece entre os tecidos, as modelagens, as texturas e as formas 

que aparecerão a partir da interferência do designer sobre esses materiais.  
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 E um empenho criativo que nos parece conjugar de forma muito singular e harmônica, 

funcionalidade e artisticidade, através do encontro de uma formatividade, de um modo de 

plasmar, é o trabalho de Márcia Ganem. 

 Na coleção Flor da Maré, de 2008, a estilista inovou agregando material diferenciado no 

gesto de feitura da renda de bilros. Comumente feita com algodão, Márcia Ganem introduziu 

em seu lugar a fibra de poliamida (material usado na confecção de pneus e cintos de 

segurança), além de inovar na própria poética da renda, num trabalho conjunto com as 

rendeiras de Saubara (pequena comunidade do recôncavo baiano). Além disso, procurou 

dialogar com as matizes locais da comunidade, engendrando em sua coleção, aspectos 

culturais próprios da região. Nas roupas de Ganem identificamos gostos, costumes, tradições 

e histórias de uma comunidade; assim, suas peças reafirmam a potência da moda enquanto 

expressão cultural. 

 Para Márcia Ganem2 o trabalho com as rendeiras de Saubara é fruto de uma ação 

colaborativa, na qual foram empreendidas soluções de produtos, processos e serviços, criando 

um campo de sinergias. Durante a interação foram criadas ações de renovação, através de 

novos instrumentais, sempre dialogando com a tradição; bem como foram acionadas ações de 

tangibilização e fruição dos produtos resultantes desse encontro. 

 
Figura 1: Imagens de desfile da Coleção Flor da Maré (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto de Ricardo Fernandes. 
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A confrontação com materiais inusuais fez Márcia Ganem buscar novas formas de 

manipulação dos mesmos, na conquista de uma forma. A partir de tentativas, que ora se 

revelaram inadequadas, frágeis, e ora, pertinentes e harmônicas, a designer conseguiu atingir 

o êxito: encontrou o seu modo de formar no ato de formar. Dessa maneira, também conseguiu 

a conexão com a beleza, aspecto do qual falaremos mais adiante. 

 

O traçado de Ronaldo Fraga 

 

Também Ronaldo Fraga soube se apropriar da techné de artesãos, associando-a a 

inventividade que lhe é própria, sempre preocupado em refletir sobre a cultura brasileira. 

Ao explorar também o universo do escritor Mário de Andrade na coleção Turista 

Aprendiz na terra do Grão-Pará (verão 2012/13), Ronaldo Fraga resgata as viagens 

etnográficas pelo nordeste e norte do Brasil e investiga o Brasil daquela época (final da 

década de 20) que ainda se mantém de pé e o Brasil que não existe mais. Como relata o 

próprio estilista, ao longo de dois anos (entre 1927 e 1929), Mário de Andrade fez uma 

viagem pelo nordeste e norte do país, reunido cerca de 600 fotos que retratam localidades, 

costumes e os povos de cada região com sua singularidade, reunindo este material num livro 

intitulado “O TURISTA APRENDIZ”, de onde Ronaldo Fraga terá a inspiração para sua 

coleção. 

Com esse trabalho o estilista compreende que o seu fazer é essencialmente um registro 

de histórias e um compartilhamento de vivências e memórias de uma cultura. Como observa 

Ronaldo Fraga: “Minha alma entra em festa diante do Brasil feito a mão. Um país bordado de 

avessos reveladores… pontos e linhas que desenham histórias de sobrevivência, 

ancestralidades, amor e dor.  Ofícios que retratam a alma de um povo gentil, festivo e 

generoso” (FRAGA, 2015, p. 97). 

Nessa coleção, o estilista realizou uma parceria com uma cooperativa de bordadeiras 

de Passira (pequena cidade do agreste pernambucano) traduzindo esta iniciativa num gesto de 

inclusão e dignidade social. Esse trabalho conjunto resultou em produtos extremamente 

delicados, artesanais, com um toque de elegância;  as peças são únicas e ricas em detalhes 

de pontos-cheio, pontos-sombra, crivos, matames e rendas renascença. Além de valorizar o 

                                                                                                                                                   
2 Entrevista concedida a autora. 
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ofício do bordado, Ronaldo Fraga exibe uma roupa autoral e com identidade bem brasileira, 

capaz de emocionar seu público.   

 

 
Figura 2: Croquis da coleção O Turista Aprendiz (2012/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Caderno de Roupas, Memórias e Croquis. 2 edição. Belo Horizonte: Cobogó, 2015. 

 

Mas vale ressaltar que essa não foi sua primeira experiência com artesãos. Já em 2008-

2009, o estilista concebeu a coleção de verão São Francisco, apresentada na São Paulo 

Fashion Week-SPFW em junho de 2008. Na oportunidade, conseguiu reelaborar os traços 

identitários da cultura ribeirinha, acionando e ressignificando lendas, símbolos, imaginários e 

modos de vida do povo do rio; além de questionar a transposição do Rio São Francisco. 

Tendo como uma das suas referências de pesquisa o livro de José Antônio de Souza (2005), 

Ronaldo Fraga mergulha nas águas do rio, nas suas histórias, evocando memórias que vão se 

revelar, pouco a pouco, através dos bordados elaborados pela família Matizes Dumont de 

Pirapora: lendas da mãe d’água, carrancas, embarcações são revividas nas peças de roupas 

que ganham contornos a partir da rica relação artista/artesão. 
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Figura 3: Imagens do desfile da Coleção São Francisco (2008/2009). 

 
Fonte: Dissertação de mestrado A Identidade Cultural na Moda: Coleção São Francisco criada por 

Ronaldo Fraga, de Roberta Carvalho. 

 

 

 

Com relação ao trabalho que realiza junto com as comunidades de artesãos no Brasil, 

Ronaldo Fraga complementa: 

 

Descobri que a melhor forma de ajudar essas pessoas é expor, oferecer 

a minha vitrine e a minha passarela. É fácil? Não é. É tudo longe, é 

tudo difícil. Tem o problema da logística, da gestão dessas pessoas, de 

elas não entregarem na data combinada. Não é fácil. Mas é algo de 

que eu não quero desistir. (FRAGA, 2010, p.102). 

 

Outra questão relevante é o destaque para a função social da arte que deixando de 

evocar o ritualismo, passa a ser também objeto de ação política. E essa característica está 

duplamente presente na coleção São Francisco. Questiona claramente as questões ambientais 

envolvidas na transposição do Rio São Francisco, bem como a reverberação social de tal 

procedimento, afetando diretamente a vida das populações ribeirinhas. 
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Outro destaque a ser mencionado é que ao associar invenção e produção como 

elementos do processo para formar a roupa e fazer sua moda, Ronaldo Fraga conforma uma 

obra a cada coleção, e enquanto obra, elas podem ser também consideradas, em alguns casos, 

arte e, assim, muitas vezes estarão dialogando com o belo. 

 

Considerações finais 

 

Ao associarmos arte a beleza, podemos também concluir que é possível reconhecer 

beleza em algo utilitário na medida em que este algo faz com que o sujeito seja capaz de 

“usufruir de antemão de um efeito que encante.” (GUYAU, 2009, p. 89). Esse aspecto, em 

particular, reforça a potencialidade da moda, sobretudo a vestimentar, de reunir essas duas 

características: utilidade e beleza. Além disso, acreditamos que é possível através da moda, 

em algumas das suas manifestações, reconhecer uma solidariedade humana, na comunicação 

mútua entre as consciências e na simpatia corporal e mental que faz com que a vida individual 

e a vida coletiva se fundem num ato de comunhão.  

Nos dois estilistas identificamos essa vontade de valorização do artesanato, sobretudo 

do artesanato do tipo tradicional, segundo a classificação de Barroso (2002), que é aquele 

geralmente realizado por um grupo de uma localidade e passado por gerações. Ao 

introduzirem adaptações na técnica e algumas interferências externas de caráter formal, os 

designers promovem uma transformação nessa atividade costumeira, gerando o artesanato de 

referência cultural, também de acordo com a perspectiva de Barroso. Para De Carli et 

al.(2011), essa prática faz com que se opere um diálogo entre tradição e inovação, atualizando 

as práticas milenares e propiciando-lhes novas oportunidades reais.  

Desse modo, Fraga e Ganem revelam o elo entre techné e inventividade, entre artesão 

e designer, unidos pela força da plasticidade de suas formas. Tradição e inovação se 

constituem enquanto elementos da potência criadora desses artistas da roupa que vão, de 

algum modo, responder questões impostas pela sua época, pelo seu momento histórico, além 

de anteciparem, em alguns casos, mudanças de perspectivas possíveis, acenando com 

alternativas para novos modos de existência. Contribuem, assim, para a compreensão cada 

vez mais profunda do aspecto cultural presente na moda, capaz de nos fazer reconhecer e 

conhecer esse tanto de brasis que permeiam a nossa identidade. Bem como nos transportam 

para outros mundos possíveis, nos proporcionando experiências estéticas. 

Através da sua inserção numa cultura, sempre nos revelam aspectos desta mesma 

cultura, como são capazes de tencionar transformações na mesma, e desse modo, também em 
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cada um de nós. Como já mencionamos em outro momento, “a moda não só dá conta de uma 

certa estruturação simbólica e imaginária de uma determinada cultura. (...) A aparência 

corporal aparece (...) sim como fonte e aposta fundamental na dinâmica da socialização e da 

constituição identitária” (2013, p. 27). Em Ganem e Fraga essa dimensão cultural da moda se 

potencializa, ao mesmo tempo em que acende a chama da artisticidade, promovendo 

transformações no espectador, no consumidor, no artesão, na comunidade de um modo geral e 

nele mesmo. Além disso, percebemos que suas peças não apenas espelham o gosto de uma 

comunidade, mas o ultrapassam. 

 

Quem interpreta a vocação formal de uma forma de espiritualidade e 

civilização e a realiza em um determinado modo de formar é o artista. E este, 

mais que se adequar a um gosto já formado, se é um verdadeiro artista inova e 

cria também o gosto de uma época, ou seja, desperta para a tomada de 

consciência e leva à realização a indistinta e potencial exigência formativa do 

espírito da época. Eis o motivo pelo qual o artista vai sempre além do gosto de 

sua época, e pode-se afirmar que a arte vai por si mesma criando para si o 

próprio público. (PAREYSON, 1993, p. 35) 

 

 Nesse sentido, identificamos dois desdobramentos possíveis dessa afirmativa: 

inicialmente reconhecemos uma dimensão pessoal e inimitável do estilo, algo intrínseco ao 

artista, que elabora uma formatividade própria das suas experiências individuais de ser no 

mundo; por outro lado, também somos levados a compreender que existe uma precedência de 

aspectos sedimentados na cultura que ressoam no trabalho do artista, que dizem respeito a 

uma historicidade, a gostos e hábitos compartilhados. Obviamente que a fronteira entre as 

duas dimensões não é clara, uma vez que o “modo de formar” personalista do artista é 

atravessado pelas características de sua época. Tal movimento nos faz, inclusive, reconhecer 

certos parentescos entre os artistas que, desse modo, encontram-se na impossibilidade de uma 

produção artística ensimesmada e incomunicável. 

É nesse sentido que defendemos a ideia de que assim como o criador, também cada 

um de nós, espectadores e consumidores estabelecemos um diálogo com os universos das 

roupas de Márcia Ganem e de Ronaldo Fraga e vivenciamos a potência da transformação de 

suas peças, que aguçam nossos sentidos e nos convidam a múltiplas experiências... Com suas 

modelagens belas, exitosas e encantadas também vivemos o risco desse monte de mundos 

possíveis, desprovidos de certezas e plenos de aberturas que eles nos oferecem. 
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OS ESTABELECIDOS E OS OUTSIDERS NO MUNDO DA MODA 
THE ESTABLISHEDS AND OUTSIDERS IN FASHION WORLD 

 
 

D’ALMEIDA, Tarcisio, UFMG1 

 
 
 
Resumo 
Empreender um pensamento acerca das noções de como se constituem as práticas de poder nas relações dos 
profissionais da moda, que pode unir mas também separá-los, tornou-se o foco central desse paper. Para isso, 
fomos inspirados na teoria do clássico estudo da sociologia presente no livro “Os Estabelecidos e os Outsiders”, 
de Norbert Elias & John L. Scotson, que nos direcionou na tarefa de mapear quem é estabelecido e quem é 
outsider no cenário da moda, assim como uma possibilidade de construção de paradigma empírico da relação 
entre esses dois elementos. 
 
Palavras-chave: Sociologia da Moda; Relações Sociais na Moda; Poder na Moda. 
 
 
Abstract 

Undertake a thought about notions of how to constitute the practices of power in the relationship of fashion 

professionals who can put together but also separate them, it became the central focus of this paper. For this, we 

were inspired by the theory of the classic study of sociology in the Norbert Elias and John L. Scotson’s book 

"The Established and the Outsiders" who directed us in the task of mapping out who is established and who is 

outsider in the fashion scene as well as a possibility of empirical paradigm for building the relationship between 

these two elements. 

 

Keywords: Sociology of Fashion; Social Relations in Fashion; Power in Fashion 
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 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

Introdução 
 

Diferentemente das ciências da saúde e biológicas, em ciências humanas, costuma-se 

questionar a eficácia na aplicabilidade de modelos teóricos sugeridos para momentos e 

contextos de análises distintos. Tentando correr contra essa corrente, pensamos na elaboração 

de um ensaio que tentasse justificar em toda sua completude o êxito de um modelo teórico da 

sociologia, postulado por um autor alemão, Norbert Elias, em parceria com um colega, John 

L. Scotson. Trata-se da teoria de relação social lançado com o modelo teórico dos 

“estabelecidos e outsiders”. 

O modelo base de análise foi uma pequena comunidade na Inglaterra, ficticiamente 

batizada de Wiston Parva. A partir da compreensão do modelo estabelecido pela pesquisa 

realizada por eles, tentaremos estender seus pressupostos conceituais para o universo da moda 

e tentar postular um entendimento para as relações entre quem seriam os “estabelecidos” e 

quem seriam os “outsiders” nas relações existentes no métier da moda. 

Em seguida, deter-nos-emos na necessidade e compreensão da construção de um 

modelo de paradigma empírico – contudo, com nossas limitações ao menos temporárias – 

para que possamos postular uma tessitura de relação entre estabelecidos versus outsiders no 

contexto da moda. Por mais que seja complexo, pensamos, inicialmente, em um primeiro 

estágio para essa experiência teórica. 

Finalizando a breve visada sobre o assunto, que foi inspirada na obra homônima dos 

autores, tentaremos entender como que o poder é um elemento, um recurso, essencial na 

separação entre os estabelecidos e os outsiders, para compreender as relações/ligações de 

poder no universo da moda. 

 

Quem é  estabelecido e quem é outsider no cenário da moda? 

 Uma pergunta bastante corriqueira, seja nos bastidores da moda ou fora dele, é: “Estou 

na moda?” Por mais que transpareça certa ingenuidade no proferimento da mesma, na 

verdade, carrega uma simbologia fortíssima de significações, como diferenciações entre “ser” 

e “estar na moda”, isto é, a partir da inserção na classe social dos consumidores ávidos por 

tendências, por exemplo, ou ainda se não se faz parte integrante desse “estar na moda” em 

qual grupo será incluído, então. Tal reflexão desencadeia para o estabelecimento de posições e 

funções de poder nas interrelações individuais e coletivas, que também se processa no mundo 

da moda. 
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Esse fenômeno implica em uma compreensão detida das relações impostas, voluntária 

ou involuntariamente, entre os indivíduos que constituem os quadros, postos e consequentes 

funções no contexto da moda. Portanto, pensamos basicamente na constituição das relações 

entre quem é e o que desempenha cada um desses indivíduos na cadeia de criação, produção, 

disseminação e perpetuação das tendências e produtos da indústria da moda, a qual conquista 

imensidões de consumidores por todo o mundo. 

Inspirados e sob a égide da obra sociológica de Elias & Scotson (2000), a qual nos 

servirá como referencial primordial na constituição e aplicabilidade de suas teorias ao 

universo da moda, refletimos a partir de uma formulação de um modelo de reflexão e 

pesquisa que norteasse e cobrisse todas as personagens, pelo menos as mais cruciais, 

constituintes do tema analisado. Nossa intenção é contemplada uma vez que o modelo é, 

senão em sua completude ao menos no fundamento de seus conceitos, perfeitamente 

adequado. 

Se nos atentarmos aos pressupostos teóricos lançados pelos autores ao conceito de 

“estabelecidos e outsiders”, resumidamente, ficamos com uma compreensão para uma 

sociologia inclinada para os estudos das relações de poder a partir de um microcosmo 

analisado, que, segundo os autores, pode perfeitamente ganhar proporções de macrocosmo 

analítico. E é exatamente a partir dessa sugestão que estamos constituindo uma reflexão para a 

moda. 

Na verdade, a relação entre estabelecidos e outsiders na moda respeita o mesmo 

esquema conceitual sugerido por Elias & Scotson (2000). Seu movimento de produção-

relação pode ser verificado a partir de um microcosmo (apenas um pequeno e seleto grupo 

que constitui quem manda na moda e a lança com tendências) em detrimento de um outro 

grupo, que é a priori maior e consumidor do que se é sugerido pela produção dos estilistas 

e/ou grifes e, consequentemente, pela indústria. 

Embora, o estudo de Elias & Scotson (2000) seja reflexo de uma era pós-Segunda 

Guerra Mundial, que se organizou e questionou a clássica  oposição entre uma sociologia 

teórica e um outra com vertente empírica, atualmente vivenciamos uma era de pós-

modernidade e de novo século, ou seja, o modelo micro para um aprofundamento de um 

objeto a ser analisado constitui subsídios suficientes para a aplicabilidade ao universo macro, 

conforme já salientamos. Dadas essas circunstâncias, sigamos adiante. 

Assim como em outras comunidades ou classes sociais, as personagens constituintes 

do universo da moda também têm seus papéis, atribuições e funções. Como que em 

quadriculado social, elas são contempladas e constituintes pelos dois lados sociais do par 
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estabelecidos-outsiders. Alguns exercem mais poder e prestígio na hierarquia fashion em 

relação aos do outro lado, que contemplam o status de outsiders. O que é mais válido para a 

moda: ser estabelecido ou ser outsider? Ser estabelecido, nesse contexto como também em 

outros, é sinônimo de prestígio e de tradição; já ser outsider é ser alguém (de)marcado pela 

procedência sem tradição diante de algo já pré-existente, quer dizer, padecer de 

estigmatização. De certa forma, percebemos essa relação dialética entre os costureiros da alta 

costura, detentores da tradição da moda, e os jovens estilistas do prêt-à-porter, caracterizados 

pelo paradigma da cisão com a alta costura exatamente pelo traço visionários em suas leituras 

de/para a moda. Bourdieu & Delsaut (2004) e D’Almeida (2008) observaram muito bem essa 

dicotomia entre dois blocos hegemônicos da moda. 

A partir desse pensamento, é preciso tentar mapear a tradição e a não-tradição para 

entender sua funcionalidade na moda. É como se para integrar a classe dos grandes estilistas 

(aqui para nós, os estabelecidos), por exemplo, os novos (no outro extremo, os outsiders) 

tivessem que nascer exatamente na mesma época que aqueles. Ou seja, serem datados 

historicamente na mesma época. Mas como isso seria impossível se o ciclo vital de cada ser 

humano é distinto e de acordo com sua época histórica e geográfica? Outros dados devem, por 

assim dizer, serem levados em consideração. 

Ser estabelecido e ser outsider na moda é algo que vai além dessa dicotomia. Há todo 

um conglomerado de microuniversos paralelos, dialogando e se interagindo na constituição 

desse universo. Um ponto que antecede a própria  divisão entre estilistas estabelecidos e 

estilistas outsiders, para exemplificar, é o esquema de atribuição-classificação entre eles. 

Quais critérios norteiam essa divisão em um contexto que, por mais que se aplique a um 

recorte mínimo, como o de profissionais da moda de cidades como Paris, Londres, Milão, 

Nova York ou mesmo São Paulo, acaba por extrapolar barreiras? Além, é claro, do debate 

sobre criação na moda. Esta existiria somente nos estabelecidos? Ou seria pautada pelo mérito 

de cada um, independente da dobradinha estabelecidos-outsiders? 

É sabido que o grupo que contempla a classe de profissionais da moda – os estilistas –  

responsáveis pela captação-idealização-constituição de tendências e que, em seguida, serão 

consumidas, de forma geral, pelo público mainstream caracteriza-se pela compilação de 

pontos a seu favor. Dito de outra forma, por trás deles há toda uma rede de instrumentos e co-

personagens que corroboram na capitalização e poderio que esses estilistas concentram, o que 

se traduz no poder instaurado dos estabelecidos em detrimento dos outsiders. 

 Além dos próprios estilistas estabelecidos há ainda os outsiders periféricos, que não 

são necessariamente estilistas outsiders, mas sim outros profissionais que se debruçam sobre a 
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profissão voltada à moda. Stylists, assistentes de camarim, fotógrafos, produtores, 

cabeleireiros e maquiadores, entre outros, são alguns deles. Como que em um efeito de 

caleidoscópio, a dança das cadeiras no métier da moda propicia uma certa alternância nas 

posições entre estabelecidos e outsiders na área. A própria decisão de quem integrará – diante 

da possibilidade obviamente votada – o casting de estilistas do time de celebridades da moda, 

isto é, o hall dos estilistas estabelecidos que desfilam nos principais eventos do calendário de 

lançamentos, é sancionado por alguns poucos. Portanto, são os próprios estabelecidos quem 

decide quem será ou não aceito. Importante lembrar que essa realidade diz respeito, 

inicialmente, aos dois blocos historicamente hegemônicos da moda, a alta costura e o prêt-à-

porter. Mas, conforme nos elucida D’Almeida (2008), as demandas e novas configurações do 

mercado global da moda do final do século XX para o XXI fez surgir dois outros blocos da 

moda, as chamadas “fuck fashion”: a fast fashion e fake fashion. 

 

Construção do paradigma empírico da relação estabelecidos versus outsiders na moda 

 Recuperando a noção de “anomia”, instaurada pelo sociólogo francês Émile 

Durkheim, com um ensaio sobre o suicídio no final do século XIX, Federico Neiburg nos 

alerta no prefácio à edição brasileira da obra de Elias & Scotson (2000) que estes utilizaram a 

noção a partir de uma leitura sobre a recuperação de um sentido descritivo sociológico. “Na 

sociologia anglo-saxã do pós-Guerra, ao contrário, a noção de anomia referia-se a um estado 

de ausência, de falta de regras e de ordem, de não-estrutura; possuía o sentido normativo de 

um julgamento moral, associado aos mesmos valores que (...) serviam para estigmatizar os 

outsiders” (NEIBURG, 2009, pág. 9). 

Para postular uma reflexão tensiva entre os estabelecidos e os outsiders na moda é 

preciso inicialmente compreender o que Elias & Scotson (2000, pág. 20) pretendiam com o 

estudo na pequena comunidade inglesa: “Estudar os aspectos de uma figuração universal no 

âmbito de uma pequena comunidade impõe à investigação algumas limitações óbvias. Mas 

também tem suas vantagens. O uso de uma pequena unidade social como foco de investigação 

de problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades sociais, maiores e 

mais diferenciadas, possibilita a exploração desses problemas com uma minúcia considerável 

– microscopicamente, por assim dizer.” 

Com essa formulação de um paradigma empírico, os autores conseguem êxito na 

aplicabilidade do mesmo. “Aplicando-se como gabarito a outras configurações mais 

complexas desse tipo”, explicam Elias & Scotson (2000, pág. 21), “pode-se compreender 

melhor as características estruturais que elas têm em comum e as razões por que, em 
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condições diferentes, elas funcionam e se desenvolvem segundo diferentes linhas.” 

Adequadamente elucidada pelos autores, a questão conceitual do paradigma sugerido é 

perfeitamente compreendido quando o transpomos para uma leitura destinada à moda. 

 

O poder como recurso na separação entre os estabelecidos e os outsiders 

 Indiscutível a relevância e compreensão da noção de poder na relação entre as duas 

classes, a dos estabelecidos e a dos outsiders. Conforme nos alerta Neiburg (2000, pág. 8), a 

“superioridade social e moral, autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são 

elementos dessa dimensão da vida social que o par estabelecidos-outsiders ilumina 

exemplarmente: as relações de poder.” 

 Tal reflexão alinha-se exatamente com o que pretendemos mapear para o 

entendimento de como essa relação de poder se processa no universo da moda, que também é 

constituída pelos indivíduos estabelecidos e por aqueles tidos como outsiders. Mais adiante, 

Elias & Scotson (2000, pág. 20) detalham essa relação: “(...) Os grupos mais poderosos, na 

totalidade desses casos, veem-se como pessoas ‘melhores’, dotadas de uma espécie de 

carisma grupal, de uma virtude específica que é compartilhada por todos os seus membros e 

que aos outros.” 

 Transpondo essa afirmação para o espectro da moda, obtemos uma perfeita adequação 

entre os estabelecidos e os outsiders que habitam o cenário da moda. O efeito que os grupos 

detentores do poder exerce nos outros (os outsiders da moda desejosos das beneficies da 

realidade dos poderes simbólico e mercadológico dos estabelecidos) desprovidos desse poder, 

resulta exatamente na distinção e separação de classes. Inclusive fazendo com que 

involuntária e inconscientemente os membros da menos favorecida começassem a se 

convencer de sua situação. 

 “Em suma, [os estabelecidos] tratavam todos os recém-chegados [leia-se outsiders] 

como pessoas que não se inseriam no grupo, como ‘os de fora’. Esses próprios recém-

chegados, depois de algum tempo, pareciam aceitar, com uma espécie de resignação e 

perplexidade, a ideia de pertencerem a um grupo de menor virtude e respeitabilidade”, 

lembra-nos Elias & Scotson (2000, pág. 20). Por mais que essa afirmação nos conduza a uma 

sinonímia perfeita para explicar a exclusão pela estigmatização instaurada pela disputa de – e 

o que é mais importante, a continuação pelo – poder, ficamos com a contextualização teórica 

para a questão de limitação do poder. 

 Ou conforme nos esclarece Elias & Scotson (2000, pág. 21), “ao mesmo tempo, (...) se 

podiam ver as limitações de qualquer teoria que explique os diferenciais de poder tão-somente 
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em termos da posse monopolista de objetos não humanos, tais como armas ou meios de 

produção, e que desconsidere os aspectos figuracionais dos diferenciais de poder que se 

devem puramente a diferenças no grau de organização dos seres humanos implicados.” 

 A tentativa de traçar um conceito embasado na noção de poder é árdua. Elias & 

Scotson perceberam isso e estenderam suas correntes teóricas na busca pela explicação que 

considerasse o além do comum nos diferenciais de poder. Com a moda, esses diferenciais 

também se processam da mesma maneira. Daí a pertinência do modelo dos autores. A posso 

monopolista da criação resulta em um grau maior e mais apurado do poder não humano, que 

está alocado em cada um dos indivíduos constituintes da classe dos estabelecidos. 

 Outra característica crucial na força estrutural dos estabelecidos é a coesão. “Era 

graças a seu maior potencial de coesão, assim como à ativação deste pelo controle social, que 

os antigos residentes [os estabelecidos] conseguiam reservar para as pessoas de seu tipo os 

cargos importantes das organizações locais”, explicam Elias & Scotson (2000, pág. 22). Se 

mudarmos o direcionamento dessa relação para a moda, teremos mais uma vez uma perfeita 

adequação. Exemplo que traduz essa experiência pode ser percebido com o grupo de pessoas 

que decidem e premiam os melhores profissionais da moda, com premiações como Vogue 

VH1 Fashion Award, British Fashion Award, Abit Fashion Brasil, respectivamente, nos EUA, 

na Inglaterra e no Brasil. Com isso, circunscrevem-se mais ainda os estabelecidos perante os 

outsiders. 

 De certa forma, alguns dispositivos acabam sendo instaurados, como o de exclusão e o 

de estigmatização, conforme já salientamos. Ou, de acordo com Elias & Scotson (2000, pág. 

22), “assim, a exclusão e estigmatização dos outsiders pelo grupo estabelecido eram armas 

poderosas para que este último preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, 

mantendo os outros firmemente em seu lugar.” Em seu lugar. Este excerto é o suficiente para 

compreendermos a força ideológica e social que possui. “(...) Um grupo tem um índice de 

coesão mais alto do que o outro e essa integração diferencial contribui substancialmente para 

seu excedente de poder.” 

Contudo, Elias & Scotson (2000, pág. 22) nos alertam ainda sobre a variabilidade do 

poder: “Entretanto, embora possa variar muito a natureza das fontes de poder em que se 

fundamentam a superioridade social e o sentimento de superioridade humana do grupo 

estabelecido em relação a um grupo de fora, a própria figuração estabelecidos-outsiders 

mostra, em muitos contextos diferentes, características comuns e constantes.” Como no 

contexto da moda, objeto dessa nossa reflexão, a prática de superioridade se estabelece a 
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partir de vários matizes que funcionam como partículas de poder na relação dos estabelecidos 

versus outsiders. É de ordem estrutural, mas que suporta variações. 

“Na atualidade”, lembra Elias & Scotson (2000, pág. 23), “é comum não distinguir a 

estigmatização grupal e o preconceito individual e não relacioná-los entre si.” Talvez esse 

ponto considere o que corriqueiramente é discutido sobre o “o problema da estigmatização 

social como se ele fosse uma simples questão de pessoas que demonstram, individualmente, 

um desapreço acentuado por outras pessoas como indivíduos.” Na verdade, ela só se constitui 

se for ‘formada pelos dois (ou mais) grupos implicados ou, em outras palavras, a natureza de 

sua interdependência.’ Assim como em outros contextos, no da moda essa interdependência é 

bastante comum entre os estabelecidos e os outsiders. “A peça central dessa figuração é um 

equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são inerentes. Essa é também a 

precondição decisiva de qualquer estigmatização eficaz de um grupo outsider por um grupo 

estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado 

em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído.” 

“A abordagem de uma figuração estabelecidos-outsiders como um tipo de relação 

estática, entretanto, não pode ser mais do que uma etapa preparatória” (ELIAS & SCOTSON, 

2000, pág. 36). E complementando a reflexão, os autores lembram que “os problemas com 

que nos confrontamos numa investigação como essa só se evidenciam quando se considera 

que o equilíbrio de poder entre esses grupos é mutável e compõe um modelo que mostra, pelo 

menos em linhas gerais, os problemas humanos – inclusive econômicos – inerentes a essas 

mudanças” (ELIAS & SCOTSON, idem).    

 

À guisa de uma conclusão  

 Com a devida modéstia com que essa breve análise se debruçou sobre o assunto a 

partir do conceito teórico da sociologia de Norbert Elias para a relação estabelecidos-

outsiders, chegamos a consideração de que, iniciado um pensamento o mesmo requer seu 

aprofundamento e possíveis mudanças de paradigmas referentes às conclusões que possam 

suscitar.  

 Por enquanto, percebemos que, diante da complexidade com que se configura o 

sistema da moda na atualidade do final do século XX e início do XXI, podemos atestar que 

perduram as práticas de distinção social nas variadas esferas da moda, desde as que 

contemplam a verve estética da criação, assim como as que contemplam as demais esferas 

responsáveis pela produção, divulgação e destinação para os consumos simbólicos e 

mercadológicos da moda.  
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MODA, GÊNERO, IDENTIDADE E APARÊNCIA MASCULINA NOS MODOS DE 
VESTIR CONTEMPORÂNEO

FASHION, GENDER, IDENTITY AND APPEARANCE IN MALE MODES CONTEMPORARY DRESSING 

MARQUES FILHO, Adair, FAV/UFG1

Resumo
Este artigo explora as Representações Sociais construídas sobre os modos de vestir contemporâneo por meio das 
dimensões da moda, do gênero, das identidades e da aparência masculina a partir dos anos de 1950 do Século 
XX, evidenciando os deslocamentos conceituais e imagéticos ocorridos neste período. O objetivo é evidenciar 
como as noções de masculinidade vêm passando por transformações significativas, impulsionadas, sobretudo, 
pelos meios de comunicação. Passa-se de uma estética masculina mais conservadora nos modos de se vestir para 
o surgimento de múltiplas possibilidades de construção da aparência, em diferentes âmbitos sociais. Os 
resultados alcançados apontam, cada vez mais, para uma flexibilização, tanto no que se refere ao papeis sociais 
desempenhados pelos sujeitos, quanto no que refere à construção de sua imagem, incluindo-se os padrões de 
beleza e vestuário/moda. 
Palavras-chave: Moda; Gênero; Identidade; Aparência; Masculinidade. 

Abstract 
This article explores the social representations built on the modes of dress contemporary through fashion 
dimensions, gender, identity and masculine appearance from the 1950s of the twentieth century, showing the 
conceptual and imagistic shifts in this period. The goal is to show how notions of masculinity are undergoing 
significant changes, driven mainly by the media. Pass is a more conservative male aesthetic modes of dress for 
the emergence of multiple appearance construction opportunities in different social spheres. The results 
achieved point increasingly to a relaxation, both in regard to the social roles played by the subjects, as in terms 
of building your image, including the beauty and clothing / fashion standards. 

Keywords: Fashion; Gender; Identity, Appearance; Masculinity.
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Introdução 
“Definitivamente, nunca fui de escolher caminhos fáceis. E a preguiça ocupa 
a última posição em minha lista com os sete pecados capitais. Até meus 
amigos mais próximos têm este traço em comum. Se fosse fazer um ranking 
das pessoas que influenciaram meu modo de enxergar a moda, o segundo 
lugar iria para o cantor inglês, Boy George, em seus tempos de Culture Club. 
Ter descoberto aquela figura andrógina, todo maquiado, muito enfeitado e 
que não era exatamente um travesti me deu um nó na cabeça [...] Fez-me 
pensar numa roupa sem preconceitos, barreiras ou limitações. É fácil 
entender esse raciocínio ao perceber que, em meus primeiros desfiles, usei 
no casting homens (entre eles, meu irmão Artur) que desfilaram de saias, 
muitos deles com sapatos altos no look e que, na imagem final, jamais 
perderam a masculinidade. Acreditei na moda sem gênero!” (Herchcovitch, 
2007, p. 34-35). 

Este trecho da fala de um dos maiores estilistas brasileiros traduz, de maneira ímpar, 

uma das dimensões fundamentais no âmbito da moda, o que poderíamos chamar aqui de 

imagem de moda. Os termos Imagem e Moda se fundem para oferecer aos indivíduos 

experiências nos campos estético e simbólico, aliados aos demais bens de consumo e sua 

consequente posse. Estas experiências advêm da possibilidade de inserção no campo da moda 

através de múltiplos arranjos sociais e culturais. Esses arranjos podem ser entendidos a partir 

da premissa de que a moda oferece uma variedade significativa de opções para que se 

produzam as subjetividades. A moda como expressão desta subjetividade afeta o modo como 

os sujeitos se posicionam perante a sociedade, em grande medida amparados pelas escolhas 

cotidianas de construção de si. Defende-se, então, que é através da moda e seu entorno que 

“nos constituímos como seres sociais e culturais” (Cidreira, 2013, p. 25). 

As imagens criadas por estilistas e designers de vestuário e acessórios, refletem, ao 

mesmo tempo, um mundo particular (o do criador) e um mundo coletivo (o dos usuários), em 

que as criações tomam forma e vestem homens e mulheres que podem pagar para consumir 

essas imagens/objetos. Esses sujeitos criadores de mundos sensíveis, conforme salienta 

Sequeira (2005), envoltos que estão no sistema da moda (Barthes, 1999), são os catalizadores 

de referências sociais e culturais, traduzindo as informações socioculturais em algo que vai 

além da roupa, que transcende a fisicalidade do produto, proporcionando aos usuários a 

satisfação de suas necessidades de consumo, seja pela busca em alcançar determinado status 

social, pela possibilidade de fruição estética ou, até mesmo, pela necessidade de 

pertencimento a determinado grupo social. 

Diana Crane (2006) em pesquisa sobre o papel social da moda e seus reflexos na 

configuração das classes sociais, do gênero e das identidades através das roupas, articula 

moda, identidade, mudança social, democratização e controle social em um campo de 

significados sociais e culturais mais amplos em que essas dimensões se entrecruzam, 
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construindo e reconstruindo representações por meio da moda. Conceitos de feminilidade e 

masculinidade e suas conexões se encontram arraigados no meio social e contribuem para 

separar, de um lado, o que seria considerado um objeto masculino ou um objeto feminino. 

“Sendo uma das mais evidentes marcas de status social e de gênero [...] o vestuário (e a 

moda) constitui uma indicação de como as pessoas, em diferentes épocas, veem sua posição 

nas estruturas sociais e negociam as fronteiras de status” (Crane, 2006, p. 21). 

Nestas fronteiras simbólicas o gênero funciona como um dispositivo limítrofe, uma 

arena de significados que coloca em polos distintos e dicotômicos os papeis sociais 

masculinos e femininos, limitando socialmente as formas de se posicionar no mundo. Essas 

tensões entre os dois polos provocam reações que vão desde a conformidade às normas 

impostas até a subversão a essas mesmas normas. Nesse sentido é ingenuidade pensar que as 

relações conflitantes de gênero desaparecerão facilmente. Elas paulatinamente foram sendo 

amenizadas e possivelmente serão parcialmente incorporadas e reordenadas em novas 

representações sociais, mas permanecerão nos enunciados tais como: Menino não chora! 

Estas representações sociais da moda estão, também, ligadas às dinâmicas dos mercados 

e, nessas dinâmicas, as relações de gêneros são afirmadas e reforçadas, ou, desestabilizadas e 

parcialmente desconstruídas a depender dos interesses envolvidos de quem detém o poder. 

“Quando o mercado da moda aposta num visual mais libertário, que muitas vezes desafia os 

gêneros, pode-se pensar que padrões rígidos sobre o que deve ser camisa, calça ou sapatos de 

homem são coisas do passado” (Ramos, 2000, p. 47). Contrariamente, esta afirmação não se 

sustenta. 

Alguns comentários, tais como “Onde você comprou esta roupa tinha para homem?” 

(Dutra, 2002), ainda persistem no nosso imaginário social e são usados no sentido de colocar 

em xeque certo tipo de masculinidade, como se esta masculinidade estivesse ligada 

fortemente ao uso de determinadas roupas e demais componentes da moda e do vestuário. 

Talvez esteja. Esta dúvida colocada estremece as estruturas sociais do que seria uma imagem 

masculina, no sentido tradicional do termo, que será retomada mais a frente. 

A moda como dimensão social se nos apresenta como um “reflexo no espelho” 

(Mendonça, 2006), ou seja, reflete as sociedades e suas características no tempo e espaço e as 

pessoas que dela fazem parte. Esta afirmativa pode ser entendida levando-se em conta as 

transformações ocorridas nos últimos séculos possibilitando uma identificação pormenorizada 

de diferentes culturas através de seus costumes e também através de seus vestuários, adornos 

corporais, adereços e regras de etiqueta. Estes elementos de moda contribuem para o alcance 
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ou a manutenção de determinado status social, funcionando como “suportes de experiências 

diversificadas de status” (Bergamo, 2007, p. 14). 

Do ponto de vista da antropologia, a moda é compreendida como “uma técnica corporal, 

definida e colocada em prática em virtude das especificidades culturais de cada sociedade, 

valorizando certos comportamentos em detrimento de outros” (Dutra, 2002, p. 359). Neste 

sentido, os focos de interesse se voltam para o corpo, as identidades, a raça, a etnia e o 

envelhecimento, etc. 

As questões filosóficas que envolvem a moda podem ser entendidas a partir do 

dualismo humano entre corpo e alma, ou, mais recentemente, entre corpo e mente (Pasquali, 

2008, p. 129). Neste cenário temos os elementos físicos que cobrem o corpo (i.e. a roupa), 

além dos aparatos técnicos e tecnológicos que usamos para estender nosso corpo físico e 

nossa mente propriamente dita que, de certa maneira, conduz nossos comportamentos, entre 

eles os de consumo de produtos de moda e beleza; molda nossas atitudes, entre elas gostar ou 

não de determinadas cores; guia nossas percepções quando estamos defronte de uma vitrine 

de uma loja de uma marca famosa, e organiza nossos pensamentos nos momentos em que 

precisamos decidir com qual roupa ou acessório devemos sair. 
A passagem do século XIX para o século XX marca a introdução da cultura de consumo 

contemporânea e talvez, por isso, a maioria dos estudiosos a considerem como marco fundamental 

pelo que entendemos, comumente hoje, por “Sistema da Moda”.  O surgimento da Alta Costura 

francesa marca o início de uma das mais criativas indústrias na Europa, o que, posteriormente, se 

alastra para outros países da Europa e para os Estados Unidos da América. Neste período se inicia uma 

divisão clara em relação à moda feminina representada pela França e a moda masculina tendo como 

destaque a Inglaterra. 

É importante pensar que ao mesmo tempo em que a indústria do luxo se firmava, o 

consumo popular também criava suas dinâmicas, inspirado no que o mercado da alta costura 

ofertava a sua seleta clientela, como, por exemplo, a divisão das coleções por estação. O 

início da alta costura é um período em que moda e arte caminhavam juntas, uma vez que um 

dos recursos para a afirmação cultural e social dos costureiros era a associação a grandes 

nomes do circuito artístico das belas artes, em especial da pintura, do teatro e da dança. 

A alta costura marca a passagem da condição de artesão para o status de artista dos 

costureiros ou coulturiers. Ao mesmo tempo, em Londres, longe da aura artística da alta 

costura, em 1835, Willian Morris buscava meios de unir força industrial e design, afim de que 

os objetos industriais não perdessem seu valor artístico. O movimento Arts and Crafts de 

1888 daria a configuração das primeiras escolas de design no mundo ao buscar harmonia 
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entre função e forma, pelo que ficou conhecido como Art Nouveau. Em 1904, surgia a escola 

de design, Parsons, em Nova York; em 1906 surgia a Shoreditch Technical Institute Girls 

School, hoje a Central Saint Martin, em Londres; e em 1919 a escola de design da Bauhaus 

na Alemanha, além do design de mobiliário e afins, que abria espaço para os departamentos 

de tecelagem e estamparia. 

O conceito de artes aplicadas diz respeito à adequação da produção de objetos para a 

vida cotidiana. Pode-se dizer que a moda, como campo de saber, também seria um campo 

para a interpretação e inserção de objetos na vida cotidiana dos sujeitos. 

Foi pela produção de uma nova proposta de vestuário que o grupo de intelectuais da 

secessão de Viena, na Áustria, criou o atelier Schwestern Flöge, em 1904, o qual defendia 

uma maior liberdade no vestuário feminino2, mais adaptado com a vida cotidiana das cidades. 

Essa proposta estética pode ser visualizada nas obras de Gustav Klimt, um dos líderes do 

movimento (Brandstätter, 2000). 

Neste sentido, no início do século XX fica claro que os alcances da moda 

extrapolavam os processos tecnológicos e industriais para os alcances filosóficos. Foram esses 

movimentos que produziram estéticas a partir de uma reflexão crítica sobre a ordem vigente, 

cujo objetivo era atender a demanda de mercado, buscando, ainda, reformular a ordem 

simbólica da moda. 

Na psicologia são poucos os autores que se voltam para os fenômenos da moda e seu 

sistema. Os estudos que envolvem a área projetam seu foco na psicologia do vestir (Eco, 

1982), na percepção de consumidoras sobre vitrines (Severo, 2009), nas relações entre moda e 

música e suas influências no comportamento (Andrade & Barbosa, 2009), o corpo e a moda 

na psicanálise (Almeida, Silva & Santos, 2006), moda e identidade (Davis, 1992), entre outros 

temas sobre os quais os pesquisadores se debruçam para a compreensão deste campo 

complexo que é a moda. 

No livro “O sistema da moda” (Barthes, 1999), que ainda se mantém como uma das 

referências nos currículos dos cursos de moda no Brasil, percebe-se uma tentativa do autor em 

explicar este complexo sistema. Este trabalho também nos possibilita lançar o olhar para um 

problema de ordem conceitual que já se coloca: uma confusão quando nos referimos à moda e 

ao vestuário, como se esses dois elementos fossem sinônimos. 

A moda pode ser entendida como uma dimensão mais ampla, que reflete ao mesmo 

tempo a sociedade e seu tempo (imagem); os processos grupais desencadeados pelas 

                                                 
2 Os vestidos criados pelo grupo de Viena ficaram conhecidos como “vestidos reforma” ou “reformkleid”, de formas amplas e com estampas 
gráficas e cores fortes. 
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identificações a determinados grupos; a cadeia produtiva do têxtil e do vestuário; o design de 

produtos, além das dimensões estéticas e simbólicas envolvidas em sua dinamicidade e em 

sua pluralidade. 

Quando Gilda Mello e Souza (1987) defende sua tese de doutorado sobre o “Espírito 

das roupas e a moda do século XIX”, em 1950, sendo a primeira doutora que se tem notícia a 

defender uma tese sobre a moda no Brasil, as distinções entre o termo moda, roupa e vestuário 

ainda parecem se confundir. Essa confusão ocorre, talvez, pelo fato de o campo da moda 

carregar em seu bojo uma quantidade significativa de termos técnicos. Estes são absorvidos 

pelo senso comum e, até mesmo, pela academia por falta de um “pensar o fazer”, pensar sobre 

os significados dos objetos, buscando nomear adequadamente tanto os produtos quanto os 

processos envolvidos dentro das engrenagens da moda (Feghali & Dwayer, 2001). 

Em razão dos poucos estudos existentes sobre as dimensões psicológicas na moda, 

acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para discussões que tragam elementos para a 

compreensão das influências psicossociais relacionadas às opiniões, ao corpo, às identidades e 

aos comportamentos relacionados à moda por meio da Teoria das representações sociais. 

Partindo-se do pressuposto de que a moda faz gênero, lança-se um olhar sobre os 

mecanismos psicossociológicos que contribuem para a construção e manutenção de 

determinadas representações sociais, sobretudo, no campo das aparências e que resultam em 

diferentes maneiras de “ser” no mundo. Neste sentido, os mecanismos psicossociológicos 

abrem possibilidades para outras maneiras de se posicionar no meio social, funcionando como 

algo cíclico, conforme apontado anteriormente. 

Além das diferentes perspectivas sobre moda explicitadas, entendê-la como uma 

dimensão da indústria cultural é fundamental. Esta seção se propõe a discutir a moda 

considerando as questões econômicas que estruturaram seu funcionamento, a moda como 

expressão cultural e como expressão de gênero. 

 

Moda e Masculinidades  

Alguns autores apresentam e discutem, por meio de diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas, como são construídas, desconstruídas e novamente construídas noções de 

masculinidades (Connell, 2003; Cortés, 2002; Kimmel, 2001; Martinez Oliva, 2005; 

Olavarría, 2004; Seidler, 2000), com especial atenção para as relações que se estabelecem na 

Europa, em especial na Espanha. 

Essas referências sobre as noções de masculinidades apontam que “durante la década 

de los cincuenta, por ejemplo, apareció un personaje americano con cierta consistência que 
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se convertió en modelo de masculinidad adoptado por muchos varones: el hombre de los 

cincuenta” (Bly, 1998, P. 11). Esse homem dos anos de 1950 pode ser representado pela 

figura sedutora, galante e viril do ator Rock Hudson no filme Assim caminha a humanidade. 

O modelo de masculinidade incorporado pelo ator em questão é de um homem gentil e, ao 

mesmo tempo determinado, com concepções machistas e conservadoras que se confrontam 

com o modelo de feminilidade no período, no qual se apresenta uma representação de 

mulheres progressistas e “modernas”. Um fato curioso é que o ator que representou esse 

modelo de masculinidade nos anos de 1950 era gay. No entanto, esse “detalhe” foi revelado 

muito tempo depois, permanecendo invisível durante boa parte de sua vida. Na imagem 

abaixo se percebe os contornos relacionados à aparência masculina que deveriam ser 

encorajados e reforçados no período: sobriedade nas maneiras de se apresentar (vestimenta 

sóbria), o corte de cabelo mais curto e comportamentos que reproduziam as normas sociais e 

se enquadravam no que era esperado de uma figura masculina. 
Figura 1 

 
Rock Hudson (Assim caminha a humanidade) 

 

No entanto, as impermanências em relação aos conceitos na contemporaneidade são 

visíveis e acompanham a dinamicidade cultural, social, comunicacional, provocando os 

deslocamentos, tanto dos conceitos em si – seus significados – quanto das práticas 

relacionadas às atividades prioritariamente masculinas e aquelas características de um 

comportamento feminino. 

Essas mudanças em relação às novas visões de mundo e as necessárias transformações 

sociais podem ser entendidas a partir do que apresenta Robert Bly: “durante los años sesenta, 

apareció otro tipo de hombre. La futilidad y la violencia de la Guerra de Vietanam hicieron 

que el hombre se preguntase si sabía realmente lo que significaba ser un varón adulto. Si la 

masculinidad significaba Vietnam, querían ser varones?” (Bly, 1998, p. 12). Essas 
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transformações ocorridas, sobretudo, a partir dos anos de 1960 se prolongam e chegam aos 

dias atuais através de questionamentos sobre “ser masculino”. Os mods, que representavam o 

homem moderno, especialmente os mais jovens, se transformariam em um dos “retratos” do 

período. O termo era uma abreviatura de modernismo e suas concepções se confrontavam 

com as dos rockers. Os primeiros sofrendo grande influência da moda, enquanto que os 

segundos tiveram uma influência mais direta da música e da moda. 
Figura 2 

 
Os anos de 1960 e a influência dos Mods 

 

Podem-se notar claramente, principalmente através de registros fotográficos, de 

programas de entretenimento, essas transformações do comportamento e do corpo masculino 

na contemporaneidade. Estas transformações são influenciadas, significativamente, pelos 

meios de comunicação, pelas revistas de moda e de comportamento, pelos programas de 

televisão e pela internet. Nesse sentido, as imagens de masculinidades são atravessadas por 

questões de corpo, de gênero, de sexualidades, de identidades e são, ainda, analisadas nas 

mensagens veiculadas por catálogos de arte e moda a partir dos anos de 1970, ganhando 

destaque maior no século XXI. Os princípios dessas mudanças sociais e o surgimento de 

novas visualidades em relação ao masculino podem ser sintetizados por meio da imagem 

abaixo em que os componentes do grupo Village People se apresentam em trajes fetichistas, 

tendo surgido nas boates gays dos Estados Unidos, questionando e subvertendo a 

masculinidade hegemônica. 
Figura 3 

 
Os anos de 1970 e as novas visualidades 



127

MENDES, F. D. et al.

A. Marques Filho.

 
 

Nos anos de 1990 intensificam-se as ideias e os ideais de corpo pós-moderno e, 

atualmente, as mudanças de padrões de beleza masculina excluem, por exemplo, os pelos, até 

então considerados sinônimos de virilidade. As transformações no corpo masculino através da 

extração de pelos com depilação à cera ou a laser, da utilização de cosméticos e de cirurgias 

plásticas são cada vez mais frequentes. Paralelamente a estas transformações no corpo 

masculino, há um deslocamento do conceito de masculinidade na pós-modernidade e a moda 

possibilita estas personificações (Blackman, 2009). 

Nos anos 2000, o termo metrossexual começa a se popularizar através da mídia, 

definindo proporcionalmente a estética e os hábitos que surgiam na moda masculina, se 

distanciando do visual despreocupado dos hippies assim como de uma identidade masculina 

tradicional. O metrossexual se referia ao homem que estava assumindo a sua vaidade e o seu 

lado feminino – ao menos para o espelho. Suas novas preocupações incluíam depilação, 

bronzeamento artificial e malhação para alcançar um corpo definido (Garcia, 2011). 
Figura 4 

 
Cristiano Ronaldo como símbolo dos metrossexuais 

 

No século XXI, a moda masculina, assim como os comportamentos do homem 

“moderno” se deslocam conceitualmente, colocando em xeque a imagem do homem 

“tradicional”, criando novas possibilidades de vivenciar as diferentes representações de 

masculinidades e, consequentemente, de diferentes possibilidades relacionadas ao vestir. 

Na década de 2010, surge uma nova direção no que se refere à moda masculina, um interesse 

crescente por uma imagem mais masculina, manifestada no cultivo de barbas e bigodes. 

Conhecido como Lumbersexual, este sujeito se aproxima do estilo lenhador. David Beckham 

representa muito bem este ideal no campo da moda porque em tempos de incertezas sociais 

ou culturais as definições de gêneros ou diferenças sexuais tendem a ser reforçadas. Basta 

pensar sobre os efeitos das crises econômicas, em como a estrutura de trabalho está mudando, 

em como as pessoas são mais móveis e em como trabalhar de casa passou a ser algo 

considerado totalmente corriqueiro. 
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Nesta década o individualismo parece ser finalmente alcançado os homens no que diz 

respeito a maneira como eles se vestem. Alguns podem dizer que este individualismo é 

baseado em arquétipos de masculinidade, como soldados, lenhadores e trabalhadores 

(Queiroz, 2013). Talvez seja a hora de os homens (heterossexuais ou homossexuais) 

assumirem os riscos que a moda oferece, trabalhando a autoconfiança e desestabilizando os 

estereótipos. Dando a sí mesmo e aos outros homens “a possibilidade de se expressar além da 

sua visibilidade exterior” (Sell, 2006, p. 15). 
Figura 5 

 
Lumbersexual 

 

Nesse sentido, a moda pode oferecer subsídios para que se possa entender essas 

transformações, sobretudo, aquelas relacionadas às mudanças na estética masculina, aliada às 

demais mudanças ocorridas na sociedade contemporânea (sociais, culturais, econômicas). Em 

fragmento do livro O Sexo e as Roupas Anne Hollander exemplifica como a roupa pode 

expressar variáveis de ser masculino, neste caso, a autora fala sobre o terno, peça chave do 

vestuário masculino que, 
não restringe o corpo do modo como a armadura ou os gibões da 
Renascença faziam; é um invólucro de caimento fácil. Mas esconde a 
superfície do corpo de modo bastante completo, e usualmente exibe seu 
conjunto de linhas, cores e formas com discrição [...] Expressam 
modernidade clássica, no design, no material, na política e na sexualidade 
(Hollander, 1996, p. 144). 

 

Um contraponto às significações do terno clássico, que apresenta, entre outras 

características, a seriedade, virilidade, rigidez, temos o trabalho de Cristiane Mesquita e sua 

Roupa subjetiva. A autora explora imagens do fotógrafo Greg Friedler, em que pessoas 

comuns são fotografadas nuas e vestidas, fazendo refletir sobre aspectos da subjetividade 

humana, sobre o corpo e suas relações com a roupa e a moda (Mesquita, 2004, p. 16). 

As roupas são carregadas de símbolos e contribuem para a construção de identidades 

individuais e, consequentemente, das identidades sociais compartilhadas. Para além do terno 
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MODA PÓS-GÊNERO: DESCONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO 
ATRAVÉS DA MODA

POST GENDER FASHION: DESCONSTRUCTION OF GENDER IDENTITY THROUGH FASHION

LISBOA, Natália de Anchieta 1(Orientada, Graduada em Design de Moda pela EBA-UFMG) 
D’ALMEIDA, Tarcísio 2(Orientador, Professor do curso de Design de Moda EBA-UFMG.) 

Resumo: 
Esse artigo estabelecerá uma comparação entre moda e gênero, sendo possível observar como a moda 
ajudou historicamente a estabelecer papéis de gênero até evoluir para roupas em que os limites de 
feminino e masculino ficam tênues. Esse estudo é a base para o trabalho de conclusão do curso de design 
de moda da UFMG da presente autora. A partir da pesquisa, deu-se início ao desenvolvimento de uma 
coleção em que o processo e resultados aqui serão relatados. 

Palavras-chave: Gênero; Moda; Performatividade; Binarismo. 

Abstract: 
This present article is a comparison between fashion and gender, and it’s possible to observe how fashion 
historically helped estabilish gender roles up until evolve to chothing in wich the female and male 
boundaries are blurred. This study is the basis for the work of a completion of course of fashion design 
from UFMG, of the present autor. From the reseacrch, it started the development of a fashion collection 
in wich the process and resultss will be reported here. 

Keywords: Gender; Fashion; Performativity; binarism. 
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1 Introdução 

Este trabalho visa relatar as etapas de desenvolvimento de uma coleção para o 

Trabalho de Conclusão de Curso do design de moda da UFMG da presente autora, com 

o tema moda pós-gênero. Para tal, foram abertas hipóteses de como a sociedade 

caminha para uma moda pós-gênero, através de pesquisa teórica relacionando história 

da moda e teorias contemporâneas sobre gênero. O resultado é uma coleção de dez 

looks em que o binarismo feminino/masculino não é uma condição nas peças de roupa.  

 

2 Desenvolvimento 

2.1 Teorias sobre gênero 

Os questionamentos sobre binarismo de gênero vêm da na terceira onda 

feminista que data da década de 1980, segundo Mariano (2005). Sexo, gênero e 

sexualidade são socialmente e culturamente construídos. 

Para Scott (1995) a concepção de gênero designa as relações sociais entre os 

sexos, e rejeita explicações fundadas num determinismo biológico e que são largamente 

responsáveis pela situação de subordinação da mulher nas relações de gênero. A ordem 

contemporânea das relações de gênero acaba por designar papéis supostamente 

adequados a homens e mulheres. 

Para Butler (2001), a categoria do “sexo” como delimitador do feminino e 

masculino vem como uma norma, um ideal regulatório que produz os corpos que 

governa e cuja materialização é imposta. Ao materializar o sexo do corpo, a diferença 

sexual é o que consolida o imperativo heterossexual na sociedade. O sexo é ainda “(...) 

uma das normas pelas quais ‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que 

qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural” 

(BUTLER 2001). O gênero é imposto ao sexo, atua como significado social em uma 

cultura. 

Salih (2012) cita a obra de Butler explicando que em uma sociedade 

heteronormativa, em que a heterossexualidade vem como norma, o ideal é que alguém 

que é biologicamente fêmea exibir traços femininos e ter desejo por homens. É o que 

Butler chama de matriz heterossexual, na qual há uma suposta naturalidade entre sexo 

(mulher), gênero (feminino) e desejo (por homens) que não corresponde com as práticas 

existentes, mas, antes, com a norma heterossexual vigente.  

Salih (2012) chega ao conceito que Butler aplica de performatividade. Ele é 

“constituínte da identidade que pretende ser, ou que simula ser. Nesse sentido, o gênero 



131

MENDES, F. D. et al.

N. A. Lisboa e T. D’Almeida.

 
 

é sempre um fazer, embora não um fazer por um sujeito que se possa dizer que preexista 

de fato” (BUTLER 1990 apud SALIH 2012, pág. 90). Assim, não haveria identidade de 

gênero, mas sim performatividade que é construída pelas expressões de gênero. 

Chega-se, assim, ao conceito de queer. Preciado (2011) explica que queer é uma 

forma pejorativa de chamar as minorias sexuais, como homossexuais, feministas e 

transexuais. São aqueles que as relações de poder tentam controlar, regular e 

normalizar. É o “monstro sexual”, a desterritorialização da heterossexualidade. 

Desafiam a heteronormatividade vigente. Eles são e criam uma multiplicidade de corpos 

subversivos à norma de gênero.  

 

2.2 Moda e Representação de Gênero nos Séculos XIX e XX 

Crane (2006) analisa o vestuário ocidental do século XIX, em que as roupas 

eram o principal meio de mostrar a posição social das pessoas. Os trajes femininos da 

classe alta eram “(...) compostos por diversas peças separadas e demandavam enormes 

quantidades de tecido. Os ornamentos eram elaborados e complicados. Essas roupas 

constrangiam o corpo e dificultavam qualquer forma de movimento” (Crane, 2006, pág. 

199). Isso ressalta o papel social da mulher burguesa, que segundo Barnard (2003) eram 

tidas como propriedades de seus maridos e o conceito de feminilidade estava ligado 

principalmente a fragilidade, inatividade e frivolidade.  

Em continuidade ao seu pensamento, Barnard (2003) explica que no século XIX, 

a Revolução Industrial trouxe mudanças sociais e trabalho árduo e progresso econômico 

passam a ser exigido dos homens. Capacidade de ação, robustez, aptidão e força, além 

de disciplina, confiabilidade e honestidade eram ideais de masculinidade, traduzidos em 

trajes masculinos funcionais e sóbrios. 

Já para Crane (2006), essa mesma revolução industrial e as guerras trouxeram 

avanços para o vestuário feminino. Na classe operária, opondo-se a burguesia, mulheres 

começam a ir trabalhar nas fábricas, e para isso passaram a usar roupas mais 

confortáveis, apesar de não possuírem direitos legais e políticos iguais aos dos homens. 

Essa evolução do vestuário feminino continuou. Segundo Monneyron (2006) o 

estilista Paul Poiret é o primeiro a propor uma moda mais funcional para a mulher no 

início da década de 1900, eliminando o espartilho, a crinolina e os ornamentos em 

excesso. Na década de 1920, Coco Chanel propõe simplicidade e funcionalidade nas 

roupas femininas, com o tailleur e a calça, com linhas retas no vestuário, dando leveza e 

liberdade em suas peças (Monneyron, 2006).  
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A mulher passa assim a ser fisicamente mais livre, o que permite que possa 

exercer as mesmas atividades que os homens, com mesmos papéis sociais e 

profissionais (Monneyron, 2006). Segundo Joaquim e Mesquita (2011), as duas guerras 

mundiais também foram responsáveis por isso, possibilitando o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho, uma vez que elas substituíram mão-de-obra masculina, causando 

desestabilidade nos papéis sociais do gênero. O fim da Segunda Guerra Mundial traz a 

produção em série de roupas com o prêt-à-porter, é o fim do domínio da alta-costura.  

A aproximação dos papéis sociais da mulher e do homem também trás o 

alinhamento do vestuário feminino e masculino, surgindo a moda unissex. Monneyron 

(2006) dá como exemplo a moda dos anos 1960 e 1970, o sportwear e o jeans surgem 

como roupas tanto de uso masculino como feminino, são formas mais descontraídas de 

se vestir. Elementos do vestuário antes considerados exclusivos para um sexo passam a 

ser utilizados por ambos. Na década de 1960, Yves Saint Laurent traz para a moda 

feminina a calça e o smoking. A década de 1980 possui uma característica mais 

andrógina. Segundo Braga (2005) o posicionamento feminino no mercado trás para a 

moda unissex ombreiras, paletós, jaquetas e calças, as roupas das mulheres e dos 

homens são muito parecidas. 

 

2.3 Moda e Gênero 

A moda e a roupa, segundo Barnard (2003) são historicamente elementares para 

a diferenciação por gênero e sexo. Ajudam a ressaltar na mente das pessoas como 

homens e mulheres devem parecer e fazem parte do processo de construção social da 

identidade por gênero no processo pelo qual os papéis sociais do homem e da mulher 

foram construídos.  

 

2.4 Processo e desenvolvimento da coleção 

O processo de desenvolvimento, por ser um Trabalho de Conclusão de Curso, se 

iniciou em agosto de 2012 com sua conclusão em dezembro de 2013.  

A primeira parte da coleção foi a pesquisa teórica resumida no presente trabalho. 

Foi o principal recurso para chegar ao conceito e a justificativa da coleção, fornecendo 

embasamento para a proposta principal aqui que é a de criar uma coleção pós-gênero.  

Depois os recursos iconográficos que foram agrupados por meio do caderno de 

processos serviram para inspiração da coleção, com um estudo mais abrangente de 
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cores, shapes e tecidos, usando como referência tendências das passarelas e outros 

designers. 

O conceito estabelecido era o de desconstrução de formas e silhuetas através das 

roupas, o que eliminaria o binarismo feminino e masculino nas peças. Assim se deu 

início ao estudo de croquis com geração de alternativas. Aqui foram delimitadas formas 

que não destacassem silhuetas do corpo, utilizando formas geométricas, tecidos que 

contrastam entre o fluido e o rígido. Máscaras são os acessórios para cobrir os rostos e 

tornar os modelos andróginos. As cores são o rosa e azul para desconstruir os 

significados atribuindo essas cores aos gêneros, além do roxo e do cinza por serem 

combinações de cores contrastantes. 

Após escolher os dez croquis finais da coleção, foram determinados os quatro 

croquis que seriam confeccionados e assim foram realizados os desenhos técnicos e as 

modelagens. Esta etapa foi complexa por se tratar de uma modelagem diferenciada, os 

testes em confecção de protótipos foram fundamentais para assim chegar às formas 

desenhadas nos croquis.  

A etapa seguinte foi a escolha de tecidos: o linho puro, o linho misto e o 

moletom por darem o caimento desejado nas peças, chegando enfim na confecção das 

peças finais. 

Para finalizar, foi feito um book de coleção que incluiu a pesquisa, release, 

conceito, croquis, cartela de tecidos, cartela de cores, cartela de aviamentos. 

 

Figura 1 e 2 - A coleção 

 
Fonte: Acervo pessoal 

3. Conclusão 

Procurei abordar, no presente trabalho, como moda e gênero são diretamente 

relacionados. Ao abordar o conceito de Butler (2002) de que gênero não constrói 

identidade – e sim performatividade – é possível relacionar a moda como forma de 
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expressão dessa performatividade. A sociedade heteronormativa tenta criar corpos 

educados e assim, uma moda educada. É necessário que a moda atue na desconstrução 

de performatividades, não se limitando a diferenciação do que é masculino/feminino. A 

análise histórica feita aqui ajuda a perceber também que raça e classe são marcadores 

sociais indissociáveis de gênero.  

Ao produzir esta coleção pós-gênero mostro que a moda pode e deve operar 

como fator decisivo no combate as opressões de gênero e consequentemente de classe e 

raça. A proposta deste trabalho consiste principalmente em lembrar a moda como 

expressão, linguagem e política. Mais do que uma coleção, a proposta da moda pós-

gênero mostra que novas formas de linguagem para a moda são necessárias atualmente 

para romper barreiras e acabar com preconceitos. 
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FASHION FOR THE ELDERLY: CREATING A COLLECTION A CASE STUDY FROM ON A 
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Resumo
Este trabalho enfoca os resultados da pesquisa já concluída, realizada em uma faculdade para terceira 
idade, para subsidiar o desenvolvimento de coleção para senhoras com mais de sessenta anos. Para a 
mesma foram realizadas pesquisas através de questionários e uma pesquisa antropométrica com medidas 
de circunferência corporal. A pesquisa objetivou ampliar o conceito de moda e a aplicação do design no 
vestuário deste segmento, levando-se em consideração seu comportamento, sua vivência e percepções, 
criando assim coleções adequadas com o perfil das consumidoras.  
Palavras-chave: Terceira idade. Design. Criatividade. 

Abstract 
This work focuses the results of the concluded research already, carried through in a college for third 
age, to more than subsidize the development of collection for ladies with sixty years. For the same one 
research through questionnaires had been carried through and a anthropometric research with the body 
circumference measurements. The research objectified to extend the concept of fashion and the 
application of design in clothes of this segment, taking itself in consideration its behavior, its experience 
and perceptions, thus creating collections adjusted with the profile of the consumers.  
Keywords: Third age. Design. Creativity. 
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1 Introdução 

Os idosos representam hoje um grupo de 15 milhões de pessoas, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Censo 2010. O Instituto 

considera pessoas idosas aquelas com mais de 60 anos, sendo o mesmo considerado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países em desenvolvimento.  

Em uma década o número de idosos no Brasil cresceu 17,4%. O envelhecimento 

da população brasileira é um reflexo do aumento da expectativa de vida, devido ao 

avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova disso é a 

participação dos idosos com mais de 75 anos no total da população. 

A expectativa de vida da população brasileira hoje é de 79 anos para homens e 

82 anos para mulheres. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no 

país deva chegar a 30 milhões de pessoas, ou seja, será de 13% do total. 

Dentro das expectativas mundiais do aumento da longevidade e do aumento da 

população idosa, o estudo sobre comportamento humano e a psicodinâmica do consumo 

muito têm a contribuir para a moda e o design para a terceira idade. 

A moda, para Barthes (2005, p. 282), “[...] é um fato completo em cujo estudo se 

recorre ao mesmo tempo à história, à economia, à etnologia, podendo até ser – como 

veremos em breve – uma linguística”. 

O termo moda é mais comum para designar mudanças no vestuário e na 

aparência da estética corporal, embora também seja usado para referenciar-se a 

mudanças periódicas nos padrões formais de todas as esferas: 

 
O caráter efêmero dos itens de moda os diferenciam de outros tipos de 
vestuário que mais se caracterizam pela permanência. Os trajes religiosos, 
monárquicos ou etnográficos, por exemplo, busca a manutenção da tradição, 
assim, as mudanças nas suas características são quase imperceptíveis, pois se 
processam em períodos extremamente longos. Para eles o termo mais 
apropriado é indumentária. Uma peça só poderá ser definida como um item 
de moda a partir do levantamento do contexto em que foi gerada e usada e 
consequência é nesse percurso que podemos tentar buscar seu significado 
histórico concreto (ANDRADE, 2005, p. 5). 

 

Por meio da semiótica pode-se observar a moda como um sistema de 

significação, no qual os significados são produtos culturais entrelaçados; um item de 

moda, portanto, não pode receber um único significado, pois diferentes “personagens”, 

ou melhor, agentes sociais, atribuem diferentes significados ao mesmo.  

O significado da roupa vai se modificando com o tempo e o uso, o fato de ter 

sido usada em determinada ocasião ou por determinada pessoa, ou de ter pertencido a 



137

MENDES, F. D. et al.

D. Glayse et al.

 

alguém especial, acaba por gerar uma memória afetiva da roupa, uma história do objeto 

que corresponde ao significado que lhe é atribuído. 

Como objeto semiótico, a moda faz parte de um sistema elementar, que através 

da construção da imagem, pode ser projetada de maneira ‘ideal’, ‘real’ ou ‘social’, 

traçando assim uma rede de significados complexa. 

Ao compreender o processo de significações envolvidas nas escolhas, pode-se 

nortear o processo de criação para conceber produtos que vão de encontro à satisfação 

de determinado segmento de consumidor. O designer de moda, ao projetar uma roupa, 

deve antes de tudo, buscar conhecer bem o seu público alvo, apreender suas escolhas 

culturais, necessidades e desejos, tendo em vista conciliar as características pesquisadas 

com o conforto e a praticidade.  

Portanto, é preciso pensar que ao chegar à meia idade, há uma relativa mudança 

nas formas anatômicas e apesar de outros interesses ligados à sua faixa etária, esta nova 

geração de idosos tende a consumir produtos de moda. Torna-se necessário, assim, um 

estudo aprofundado sobre moda e terceira idade, nos seus vários aspectos como: 

durabilidade, funcionalidade, usabilidade, ergonomia e o fator preponderante moda, 

apreendendo desejos e necessidades. 

De acordo com Moraes (2005), os produtos são projetados levando-se em 

consideração o apelo comercial, o modismo, as estratégias de marketing e não os 

princípios da ergonomia e usabilidade. Afirma também, que o homem sempre esteve em 

busca do belo, muitas vezes inconscientemente, e que no decorrer da história do design, 

o objeto belo se opunha diretamente ao objeto funcional. Levando em consideração 

estes fatos, podemos dizer que no vestuário, sobretudo na terceira idade, o belo e 

funcional devem caminhar juntos: 

 
Os fatores que compõem a usabilidade – efetividade, eficiência e satisfação - 
podem estar subordinados a estas respostas emocionais dos usuários [...]: o 
nível de conforto e de aceitabilidade dos usuários ao usar um produto que 
exerce fascínio no usuário mesmo que não possua as características 
fundamentais de usabilidade dos produtos. A satisfação pode ser considerada 
o aspecto mais importante da usabilidade, pois envolve o sentimento do 
usuário em relação ao produto que muitas vezes define o relacionamento 
entre o usuário com o produto (MORAES, 2005, p. 101). 

 

Considerando-se que a população idosa vem crescendo mundialmente e que esta 

população vem se tornando cada vez mais ativa, pode-se dizer que estamos diante de 

um novo papel social para os indivíduos de terceira idade: estes estão deixando de ser a 
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vovó ou o vovô que apenas cuidam dos netinhos, para ser a senhora ou o senhor que se 

reúne com os amigos para discutirem vários assuntos, para se divertirem e realizarem 

passeios turísticos, enfim, pessoas que gostam de cuidar do corpo, fazer ginástica e 

consumir produtos de moda.  

Neste sentido, os valores sociais e culturais vêm se transformando, a ponto de 

revelar-se uma nova imagem para a terceira idade. Esta é a temática que motivou e 

desencadeou uma pesquisa voltada ao público de terceira idade, de uma Faculdade 

Sênior, que subsidiou o desenvolvimento de coleção, enfocado neste artigo.  

 

2 A geração baby boomer 

São denominadas baby boomers as crianças que nasceram após a Segunda 

Guerra Mundial, principalmente nos países que se envolveram no conflito 

(especialmente os Estados Unidos), durante o período compreendido entre 1946 e 1964. 

Nestes anos a taxa anual de natalidade alcançou níveis elevados, e pôde-se observar 

uma explosão demográfica, motivo pelo qual as crianças que nasceram ao longo desses 

anos possuem o referido nome. Após esse período, e até os dias de hoje, houve uma 

queda drástica nas taxas de natalidade. 

Com esta geração surgem, a partir dos anos 60, movimentos revolucionários e 

um novo tipo de comportamento, buscando ser diferente de seus pais, tal movimento foi 

denominado, a atitude underground, (uma nova postura diante da vida, através do 

antipatriotismo e da valorização e identificação com a cultura das minorias que eram 

discriminadas), sendo esta caracterizada pela apropriação da moda, música, gírias e até 

mesmo da moral dessas culturas, como a da comunidade negra.  

A emancipação feminina foi considerada a maior conquista destes movimentos 

revolucionários da época, em termos de mudança na estrutura social. Conceitos como 

culto à virgindade e a tradicional busca pelo amor romântico começam a ser contestados 

a partir da liberação sexual. Foi desse tipo de comportamento individual que emergiram 

atitudes coletivas que levaram ao surgimento da contracultura, cujo ideal era criar uma 

nova cultura que valorizasse a universalidade e a igualdade em detrimento ao 

individualismo, egoísmo e consumismo. Porém, à medida que foi absorvendo as novas 

ideias propostas pelos boomers, o próprio sistema também se modificou. Uma nova 

moral, uma nova ética e novos valores foram cultivados na cabeça das pessoas, 

alterando fundamentalmente algumas relações sociais. 
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O segmento com idade de baby boomer é fonte de várias mudanças 

fundamentais em termos culturais e econômicos e, do ponto de vista mercadológico, 

desde que nasceram, tornaram-se uma das maiores forças que moldam o ambiente de 

marketing: “Esses bebês representaram um alvo móvel e criaram novos mercados à 

medida que foi crescendo, saindo da infância para a pré-adolescência, adolescência, 

idade adulta, e agora meia idade” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 52), isso, porque 

à medida que esse grupo envelhece, seus interesses mudam. As necessidades e desejos 

dos baby boomers afetam demandas por habitação, alimentação, automóveis, vestuário 

e muitos outros produtos. 

Com o fim do movimento da contracultura, os boomers colocaram de lado suas 

ações revolucionárias, mas mantiveram ao longo da vida os ideais da sociedade 

alternativa, em sua personalidade, estilo de vida e opiniões. E, à medida que 

envelheceram, seus interesses, desejos e necessidades mudaram, mas seus valores ainda 

continuaram sinérgicos com a contracultura. 

Hoje, nota-se que os baby boomers enfatizam o ‘eu’, se preocupam com uma 

alimentação saudável, saúde e com a aparência pessoal; além de darem atenção à causas 

sociais e à preservação do meio-ambiente. Tudo isso, com o objetivo de manterem um 

bom estilo de vida, baseado em qualidade de vida e bem estar. 

Esses valores parecem influenciar os boomers, que além de outros interesses, 

tem uma preocupação com corpo, tanto no âmbito da saúde (física e mental), quanto do 

ponto de vista estético. A preocupação estética com o corpo está ligada à autoestima, 

que move o desejo por uma boa aparência e beleza (CHURCHILL JUNIOR; PETER, 

2000).  

 

3 Panorama atual do vestuário na terceira idade 

Com o avanço do envelhecimento da população mundial torna-se necessário 

verificar-se o comportamento da terceira idade, apreendendo suas tendências culturais e 

escolhas pessoais, assim como da percepção do corpo na terceira idade. 

Em alguns países, como a Alemanha, já se pensa em produtos específicos para a 

terceira idade; lojas especializadas têm atendimento personalizado, confeccionam 

produtos conforme a demanda. No caso do produto de moda, especialmente, ainda há 

muito que ser feito, mas já existem empresas preocupando-se com este público.   
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4 O projeto e a metodologia adotada 

A Faculdade Sênior/FACED viabiliza aos idosos um local de encontro para 

pessoas acima de 50 anos, que se reúnem para estudar diversos temas, além de 

promover atividades diversas nas áreas da criatividade, dança, música, entre outros. O 

grupo é formado em média por 150 pessoas acima de 50 anos, de diversas classes e 

papéis sociais. 

A primeira etapa do projeto, já explicitada em outro artigo, consistiu na revisão 

bibliográfica, estudo de tendências de moda, estudo de caso, com aplicação de 

questionários.   

A aplicação de questionários - contendo doze questões de múltipla escolha – 

voltados a apreender gostos e preferências com relação ao vestuário, foi complementado 

com um levantamento antropométrico para fundamentar a análise ergonômica e 

propiciar uma modelagem mais adequada. A população estudada, por amostragem, 

constituiu-se de 50 entrevistados do sexo feminino, com 60 até 90 anos de idade, 

frequentadores da referida faculdade. 

Diante dos resultados da pesquisa de campo e da compilação de dados, partiu-se 

para realizar o planejamento de coleção, a princípio conceitual, tendo em vista englobar 

as aspirações das entrevistadas. Levando em consideração os vários estilos de vida e de 

personalidades diversas, definiu-se por elaborar uma coleção inspirada em quatro 

subtemas distintos – lembranças, luta, ousadia e sabedoria - tendo como título principal: 

“A vó é minha e daí?”. Este título foi escolhido como alusão à aceitação da sociedade, 

das pessoas idosas, do jeito que elas se revelam, sem vergonha ou discriminação. 

Foram realizadas as seguintes etapas: 

a) Montagem do painel do tema, com recortes iconográficos da terceira idade, 

cartela de cores, onde foi realizado um estudo de cores conceituais que 

lembrassem e sugerissem os subtemas; 

b) Seleção dos materiais, tecidos, aviamentos e outras matérias primas 

relacionadas, que foram selecionados; 

c) Definição do material: após análise sob a ótica da disponibilidade e 

viabilidade técnica de aplicação, os materiais pré-selecionados foram 

submetidos a uma seleção final, que determinou o material em que o trabalho 

se concentraria. 
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Em cada um dos quatro subtemas foi trabalho uma cartela de cores conceitual, 

cartela de tecidos, cartela de aviamentos, cartela de interferência de matéria prima e 

croquis, que serão resumidamente caracterizados, a seguir: 

 

4.1 Lembranças 

Um subtema que tem como foco senhoras mais conservadoras que gostam do 

tradicional, e dão grande valor às coisas vividas no passado: 
Figura 1 – Peças elaboradas/Coleção para terceira idade com subtema lembranças 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Luta 

Um subtema que tem como foco senhoras que estão em busca de vencer na vida, 

e enfrentam a vida de frente, praticam esportes e estão diretamente ligadas à natureza: 
Figura 2 – Peças elaboradas/Coleção para terceira idade com subtema luta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Ousadia  

Um subtema que enfoca as senhoras ousadas, à frente do seu tempo, que querem 

ser o que são, e não estão preocupadas com o que os outros vão achar: 
Figura 3 – Peças elaboradas/Coleção para terceira idade com subtema ousadia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Sabedoria  

O último subtema que traduz àquelas senhoras que mais ouvem que escutam, 

que têm muito a oferecer pelo que já viveram, curtem o seu cabelo branco e a sua idade, 

ficam felizes por terem chegado com saúde e buscam a paz: 
Figura 4 – Planejamento de coleção/ cartela de cores e tecidos conceitual 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5 – Peças elaboradas/Coleção para terceira idade com subtema sabedoria 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após o desenvolvimento de toda a coleção e da ficha técnica dos produtos, foi 

escolhido para confecção, o último subtema: sabedoria.  

 

5 Considerações finais 

A partir dos resultados da pesquisa de campo e da compilação de dados, foi 

possível realizar o planejamento de coleção, a princípio conceitual, tendo em vista 

englobar as aspirações das entrevistadas, levando em consideração os vários estilos de 

vida e as diferentes personalidades e especificidades relacionadas à faixa etária do 

referido público. 

Desta forma, foram viabilizadas as diversas possibilidades de criação de 

coleções, decorrentes do mapeamento das respostas aos questionários e demais dados 

levantados, específicos aos quatro subtemas, decorrentes do tema proposto. Verificou-

se, também, que é possível projetar produtos que trabalhem a parte ergonômica 

juntamente com a estética, decorrentes dos padrões culturais, escolhas e desejos 

individuais, apontados pelo público enfocado. 

Portanto, etapas como o estudo do público alvo, estudo de tendências da moda, 

revisão bibliográfica, seleção dos materiais, assim como o estudo dos materiais 

selecionados, descrição dos processos de transformação dos materiais, definição do 

material e testes, são de suma importância para a realização de uma coleção. Verificou-

se ainda ser imprescindível conhecer, compreender e explorar este nicho de mercado, 

que aumenta a cada ano. 
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DIREÇÃO CRIATIVA DE MODA E AS EXTENSÕES DE MARCA E DE LINHA 

DIRECTION FASHION CREATIVE AND BRAND EXTENSIONS AND LINE 

SILVA, Aldo Clécius Neris, IE1

Resumo 

O presente estudo aprofunda o conceito de direção criativa de moda, ampliando as possibilidades criativas da 
moda às extensões de marca e de linha. Em seguida apresenta metodologia de processo criativo para outros 
produtos e projetos de direção criativa que não seja coleções de vestuário, contudo mantendo o dna da marca e a 
coerência do estilo de vida defendido por ela. 

Palavras-chave: Direção Criativa de Moda; Extensões de Marca e Linha, Metodologia do Processo Criativo. 

Abstract 
This study deepens the concept of creative fashion direction , expanding the creative possibilities of the fashion 
brand and line extensions. Then presents creative process methodology for other products and creative direction 
of projects other than clothing collections, keeping the DNA of the brand and lifestyle consistency advocated by 
it.

Keywords: Creative Direction Fashion ; Brand extensions and Line Process Methodology Creative.
                                                
1 Professor do Bacharelado de Moda e Coordenador do programa de pós-graduação MBA em Direção Criativa de Moda - Lato Sensu no 
Centro Universitário UNA, BH-MG. Ministrante das disciplinas Desenvolvimento de Coleção, Pesquisa de Tendências e coordena o 
Laboratório Núcleo de Pesquisa – NUP na mesma Instituição. Mestrando em Administração- Fundação Pedro Leopoldo –MG. 
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Introdução 
 

Nas duas últimas décadas do século XX, sobretudo na Europa e nos EUA, o mercado de moda 

começou a formatar uma nova realidade profissional para os criadores à frente das marcas de 

moda e, na primeira década do século XXI, consolidou esta realidade com um novo termo que 

ao mesmo tempo é uma nova designação profissional, o diretor criativo de moda2. Contudo 

mesmo sendo um termo recorrente utilizado pelo mercado, imprensa e mais recentemente 

também pela academia, são escassos os estudos em língua portuguesa sobre este tema, suas 

definições, delimitações e particularmente, do que tratará este artigo, do processo criativo 

dentro desta nova ferramenta/designação3 profissional da área.  

 

Este artigo retoma alguns conceitos do que seja direção criativa, no sentido de avançar na 

investigação metodologias próprias desta, para desenvolvimento de produtos que não sejam 

especificamente de vestuário, mas que são entendidos como extensões de marca e de linha. 

Hoje, muitos dos profissionais de moda, que saem dos bancos acadêmicos no Brasil, se veem 

na condição de desenvolver projetos de direção criativa para outras categorias de produtos que 

não vestuário, mantendo o DNA da marca e sendo fiel ao estilo de vida defendido por ela, 

contudo não se sentem preparados para lidar com esta realidade, visto que os cursos de moda 

no país, em sua maioria, ainda trabalham processos criativos voltados exclusivamente para 

criação de vestuário e complementos.  

 

Desde modo, este artigo visa contribuir nas investigações de método de processo criativo em 

direção criativa de moda para projetos de extensões de marca e de linha. No primeiro 

momento é apresentado uma breve retomada no conceito de direção criativa, na sequência 

investigado, à luz da teoria de administração e gestão de marca, os conceitos de extensões de 

marca e de linha, exemplificando-os e, por fim, apresentando proposta metodológica de 

processo criativo para projetos desta natureza, a partir de adaptações de métodos de trabalho e 

desenvolvimento da área do design de produtos.  

 

Entendendo que o campo de investigação da direção criativa em moda é extremamente 

escasso, o objetivo não é apresentar um estudo definitivo sobre metodologia de processo 

                                                 
2 Para melhor aprofundamento do tema recomendo a releitura do artigo “Direção Criativa – A Nova Fronteira da moda” publicado por mim 
no livro Olhares Contemporâneos II: Temas Transversais em Comunicação, Moda e Cinema, Belo Horizonte: Editora Letramento, 2014. 
3 Ainda no artigo supracitado em nota de rodapé anterior, é defendida a ideia de que o termo Direção Criativa é, ao mesmo tempo, uma nova 
designação profissional como uma ferramenta de trabalho – no sentido de que encerra métodos de uso próprias à ela.  
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criativo na área, ao contrário, apresentar à academia uma alternativa para discussão e que gere 

novos estudos para solidificar cada vez mais a direção criativa de moda enquanto ferramenta 

para profissionais do meio, alargando o campo de ação e a compreensão do que seja moda na 

contemporaneidade. 

 

A Direção Criativa de Moda: breve revisão do conceito. 

 

A Direção Criativa pode ser entendida como uma nova especialização de moda (SILVA, 

2014), que surgiu dentro de um novo contexto em que o profissional passa do status de 

Design de Moda para um coordenador/ curador do estilo da marca, ampliando o campo de 

atuação para coordenação criativa não só de vestuário, mas também de produtos e projetos 

que ampliem a compreensão do DNA e estilo de vida defendido pela marca em que atua.  

 

Neste contexto, a direção criativa pode ser entendida como uma ferramenta de trabalho para 

despertar o senso de criatividade, possibilitando uma visão abrangente sobre o 

empreendedorismo para planejar, desenvolver e avaliar projetos diversos tendo como base a 

expertise na área de moda. 

 
O diretor criativo hoje vai além do seu papel de projetar coleções e passa a projetar o 
estilo da marca, pensando como o DNA da marca deve se manifestar ao longo da 
cadeia produtiva e nos inúmeros produtos que carregarão seu signo. O Diretor 
Criativo atua desde a construção da imagem da marca, passando pelo produto até o 
lançamento e o ponto de vendas, sendo o fator integrador da identidade da marca e 
da forma como ela se comunica com seu público alvo através de campanhas, 
desfiles, produtos, linhas exclusivas, linhas de expansão (com marcas de difusão 
mais acessíveis), linhas diferentes do vestuário como projetos arquitetônicos (hotéis, 
lojas, show rooms, bares, restaurantes etc) e linhas de life style (homewear, 
decoração, objetos, móveis etc) que levem assinatura da marca e sirvam como 
produtos extensores da identidade criativa da marca. (SILVA 2014, p 255). 

 
Neste sentido, o diretor criativo pode ser definido como uma ampliação da função do designer 
de moda, que tem como função a criação de produtos de vestuário. Ainda sobre a definição 
desta função SILVA (2014) pondera: 
 

Portanto, o diretor criativo representa novo patamar no desenvolvimento da 
profissão do estilista. Que deixa a especialização em roupa para especializar-se em 
marca. Uma realidade controversa, mas que cresce e abocanha cada vez mais as 
marcas de moda mundo (SILVA 2014, p 256). 

 
Esta mesma visão é encontrada em outros autores e estudiosos da área, que entendem a 

direção criativa como um alargamento das funções e limites de atuação dos profissionais de 

moda na contemporaneidade. RODRIGUES e OLIVA (2012) observam: 
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A atividade de direção criativa é relativamente recente no mercado da moda, porém 
já é possível notar, por meio das pessoas que exercem tais cargos, o valor de suas 
posições dentro das empresas de moda. O Diretor Criativo é o degrau mais alto 
dentre as posições criativas de uma empresa. No lugar de desenhar roupas como um 
estilista, ele desenvolve os conceitos da marca ou das coleções no geral. É o 
profissional que deve unir os lados criativo e subjetivo ao comercial e lucrativo do 
negócio. Ele deve entender do seu mercado e seu público-alvo, assim como 
direcionar como aplicar os conceitos da marca e da coleção às peças desenvolvidas 
pelos estilistas. [...] Pode ser difícil enxergar em uma empresa mais nova ou recém 
profissionalizada o lugar que esse profissional deve ocupar, porque muitas vezes 
quem o ocupa é o próprio criador da marca ou negócio. Mas em empresas mais 
antigas e com mais experiência, quando normalmente seus criadores já não ocupam 
mais o papel de comandantes do negócio, constantemente se separam a área criativa 
da área comercial; e, nos últimos anos, tem sido possível identificar figuras que 
ocupam o lugar de intersecção das duas áreas. Podemos citar como exemplos o Marc 
Jacobs, na Louis Vuitton; ou Karl Lagerfeld, na Chanel.  Esses diretores criativos 
veem, ao longo dos últimos anos, trabalhando essas marcas de forma a respeitar suas 
essências e personalidades que as conectam com seus clientes e, ao mesmo tempo, 
serem relevantes e atuais, conquistando novos clientes e interesse geral.  
(RODRIGUES E OLIVA 2012, p. 06 e 07). 

 
Outro pesquisador e estudioso da área, Tarcísio D’Almeida (2011), em ensaio publicado no 
Caderno de Moda do jornal O Tempo em Belo Horizonte, Brasil analisa que: 
 

É importante pensarmos sobre essa nomenclatura, pois ela é reflexo direto de uma 
nova compreensão das multiplicidades do campo. Para a primeira adjetivação, a de 
“diretor criativo”, compreende-se toda a configuração de uma nova realidade que 
contempla, além da noção de estilismo, a ideia de o profissional estar pronto para as 
adversidades e exigências que a carreira exige. Alguém com formação completa em 
direções conceituais de estilo, de imagem, de produção, dentre outras. D’ALMEIDA 
(2011). 

 
A esta definição, RODRIGUES e OLIVA (2012) ainda acrescentam que: 

 
Dentre as responsabilidades do diretor criativo está o gerenciamento e a direção do 
processo criativo, da comunicação, do posicionamento, da imagem da marca e da 
aplicação das macrotendências do mercado da moda e, por trás de tudo, ainda é 
necessária uma união de todos esses aspectos a uma clara preocupação comercial. 
Ele deve estar atento tanto às necessidades do mercado quanto ao orçamento da 
empresa e atender às necessidades da marca em termos de design, conceito e 
margem, além de ter uma consciência sensível tanto às tendências quanto aos 
parâmetros comerciais do negócio. Seu objetivo principal deve ser manter a 
qualidade e a consistência das interações da marca com o consumidor, cobrindo 
todos os pontos de contato. Dessa forma, percebe-se que o Diretor Criativo é o 
profissional que amarra todas as pontas e gerencia as estratégias e os conceitos 
discutidos na hipótese levantada. É dele que depende a identificação das 
necessidades de posicionamento da marca e é ele quem assegura que o trabalho do 
branding é mantido e conciso em todas as ações da marca. (RODRIGUES E OLIVA 
2012, p. 08). 

 

Portanto a Direção Criativa representa ao mesmo tempo uma nova especialização e um novo 

modo de atuação para profissionais da área, que por sua vez deve desenvolver métodos 

metodologias características e processos criativos próprios para esta nova realidade mais 

abrangente. 
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Neste contexto surge o desafio de pensar, enquanto profissional da moda, qual o processo 

criativo para projetos e propostas de extensão de marca e de linha, que leve a marca para 

outros campos do design e criação que não o do vestuário. Contudo antes, de pensarmos tal 

método, vejamos as definições de extensão de marca e extensão de linha. 

 

A moda além das fronteiras da roupa 

 

Sendo a direção criativa a expansão do universo da moda para outros campos do life style, as 

extensões de marca e de linha de produtos apresentam-se como estratégias bastante utilizadas 

pelas empresas no atual cenário global de negócios. 

 

Podemos entender a extensão de marca como sendo a criação de produtos de classe diferente 

daquela na qual é a sua origem. Segundo AAKER (1998 p. 219), uma marca diz-se estendida 

quando é colocada em produtos de classe diferente daquela na qual a marca está presente 

atualmente. Para TAVARES (2008, p.320) a extensão de marca refere-se à ampliação de uma 

marca já estabelecida para uma linha de produtos, pertencente ou não à mesma classe de 

consumo ou empresa.  

 

Ainda segundo ele, a extensão pode ser ainda vertical quando tenta cobrir níveis diferenciados 

de qualidade e horizontal quando procura abranger uma maior amplitude de produtos com o 

mesmo padrão de qualidade ou de associações, mas destinados a diferentes usos ou consumo. 

Como por exemplo a criação de linhas de móveis, porcelanas ou decoração feitas pelas 

marcas de moda nacionais como Alexandre Herchcovitch, Ronaldo Fraga e Farm ou as 

internacionais Armani, Versace e Missoni, entre outras. 

 

Já a extensão de linha referente à produtos idealmente relacionados à sua categoria, mesma 

classe de consumo, grupo de clientes, canais de distribuição ou a outros elementos da 

estratégia de marketing da própria empresa, porém com novos materiais, sabores, formas etc. 

TAVARES (2008, p. 319). Podemos citar como exemplo as linhas Jeremy Scott, Originals ou 

Y3 da Adidas que estão relacionados à mesma categoria da linha mãe - que são de roupas – 

mas com outros materiais, segmentos e destinação.  

 

Independente se os caminhos da direção criativa da marca irão conduzir a uma estrada da 

extensão de marca ou de linha, é preciso de método criativo para aplicar a expertise de moda 
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enquanto vestuário, à moda enquanto outra categoria de produto. Neste sentido, a 

metodologia do design pode ser uma ferramenta importante neste processo. 

 

Método de processo criativo para projetos extensões de marca e de linha 

 

O presente modelo de processo criativo foi desenvolvido de forma experimental na disciplina 

de Direção de Criativa Produtos e Projetos no curso lato sensu MBA Direção Criativa em 

Moda ofertado desde 2011 pelo Centro Universitário UNA em Belo Horizonte. Para construí-

lo, foi observado como marcas consagradas realizam o processo criativo dos projetos de 

extensão de marca e de linha. 

 

Para fins didáticos iremos dividir o método em três etapas: 

 

a) Preparação e Pesquisa; 

b) Geração de ideias e Formatação; 

c) Projeto de Design. 

 

A fase da Preparação e Pesquisa consiste em reunir informações necessárias para geração de 

ideias e pensar soluções inovadoras para o projeto. Nesta etapa, são feitas reuniões de 

pesquisa e estudo para entender e dimensionar as particularidades do serviço ou produto que 

será desenvolvido como parte da direção criativa. Portanto, o primeiro passo é montar um 

briefing com as informações mais relevantes como tipo de produto, público-alvo, quais os 

materiais serão trabalhados, prazos, objetivos, metas e estratégias para alcança-las.  

 

Em seguida deve ser realizado um beanchmark - análise comparativa de produtos ou de 

serviços da concorrência, para um produto existente, ou para um setor de uma determinada 

atividade no quadro da concepção de um novo produto. Tal estudo visa analisar erros e 

acertos, novas possibilidades e aplicabilidades do produto ou serviço que irá ser criado. Após 

esta análise é elaborado um relatório que servirá de escopo preliminar para composição do 

projeto.  
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Na segunda fase de Geração de ideias e Formatação, é feito um brainstorming4 com os 

criativos envolvidos no processo. Ao final deve-se selecionar as melhores ideias e confrontar 

com o briefing, a partir daí deve-se elaborar o projeto conservando os seguintes critérios: 

 

1 – Quais os elementos da identidade/DNA da marca irão ser utilizados no novo produto ou 

serviço – de forma prática descrever como esta transposição deverá ser feita. 

2 – Quais os materiais, tecnologias e funcionalidades deverão ser o novo produto – 

dimensionar como serão trabalhos na peça. 

3 – Definir se o desenvolvimento requer técnicos específicos para acompanhamento da 

execução dos protótipos e produtos – uma das premissas da direção criativa é que o 

profissional à frente do projeto seja um gestor ou coordenador do estilo, valendo-se de 

profissionais específicos, com saberes especializados na execução da tarefa. Portanto a função 

do diretor criativo é coordenar equipes multidisciplinares.  

 

A fase final, que consiste no Projeto de Design em si, deve reunir painéis semânticos e de 

referência, cartela de cores a ser utilizada no projeto, layouts e esboços do produto ou serviço, 

mostra de materiais e maquetes de teste (com estampas, superfícies etc). 

 

Por fim, com encerrada as fases de planejamento os protótipos poderão ser desenvolvidos, 

testados, avaliados e aprimorados para lançamento ao público. Vale ressaltar que as extensões 

de marca e de linha que são bem-sucedidas no mercado, são aquelas que permanecem 

genuínas à proposta da marca, ao estilo de vida defendido por ela e a identidade na qual foi 

projetada no mercado. Deste modo o limite criativo é do quão verdadeiro este produto ou 

serviço será para o público que acompanha o estilo de vida da empresa. 

 

 

 

 

                                                 
4 Método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou 
grupos, principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. A técnica de brainstorming propõe 
que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar 
ideias inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou julgada como errada ou absurda, todas 
devem estar na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final. Para uma sessão de 
brainstorming devem ser seguidas algumas regras básicas: é proibido debates e críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições, quanto 
mais ideias melhor; nenhuma ideia deve ser desprezada, ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem sobre o que quiserem; para o 
bom andamento, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou combinação de ideias que já foram apresentadas; por fim, igualdade de 
oportunidade - todos devem ter chance de exporar suas ideias. Em seguida são eleitas as melhores para elaboração do projeto. Fonte: 
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Considerações finais 

 

De modo concatenado e estruturado este artigo apresentou uma alternativa ao processo 

criativo de projetos de extensões de marca e de linha para empresas de moda que estão 

expandindo seus horizontes a partir da direção criativa de moda. Destarte, visa contribuir para 

criação de métodos adequados à criação de produtos expandidos para além do limite da roupa 

para marcas de moda. Longe de esgotar o assunto. Buscou-se ampliar a discussão no sentido 

da urgência de pensarmos enquanto academia esta nova área de atuação para moda: a direção 

criativa. 
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O METAPROJETO NO PROCESSO CRIATIVO DA OSKLEN 
THE METAPROJECT IN OSKLEN CRATIVE PROCESS 

  

Resumo
O objetivo deste artigo é relacionar o metaprojeto com o processo produtivo da marca brasileira, Osklen e 
a produção de mercadoria contemporânea pela marca. A construção dessa relação é feita por uma revisão 
bibliográfica sobre metaprojeto e literatura relacionada à mercadoria contemporânea e moda. As 
informações sobre a marca partem de informações oficiais sobre a Osklen. O processo metaprojetual 
proporciona a inovação e é executado pela empresa com auxilio das centrais de criatividade e do trabalho 
do departamento de Memória Empresarial, conseguindo como resultado que a Osklen tenha um produto 
de valor cultural e sentido, caracterizando a mercadoria contemporânea. 

Palavras-chave: Metaprojeto, Osklen, Mercadoria Contemporânea. 

Abstract 
The purpose of this article is to relate the metaproject to the production process of the Brazilian brand 
Osklen and production of contemporary merchandise the brand. The construction of this relationship is 
made by a bibliographic review of metaproject and related literature to contemporary merchandise and 
fashion. The information about the brand depart from official information on Osklen. The metaprojectual 
process provides innovation and is run by the company with the help of the core of creativity and the 
work of the Corporate Memory department, achieving the result that Osklen have a product of cultural 
and sense value, featuring contemporary merchandise. 
Keywords: Metaproject, Osklen, Contemporary Merchandise.
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Introdução 
O design tem papel fundamental na inovação da empresa contemporânea, 

reinterpretando e contextualizando o processo projetual no âmbito organizacional. O 

metaprojeto é apresentado, dentro desse contexto, como uma atividade transdisciplinar 

com bases na pesquisa e focada no projeto. (FRANZATO, 2011). 

Deserti (2007) trata o metaprojeto como instrumento de inovação no 

desenvolvimento do sistema-produto. A inovação é preocupada, principalmente, na 

inovação de sentido que pode ser de um produto, de uma marca e de uma organização. 

Essa inovação de sentido também é indicada por Celaschi (2007) quando afirma que 

“no cruzamento entre arte, criatividade, tecnologia e engenharia, toma corpo a forma e a 

inovação. Sentido, valor, forma e função não podem estar separados no design.” 

(CELASCHI, 2007, pg. 24). Entende-se a partir disso que o design na 

contemporaneidade aumenta sua atuação rompendo as fronteiras do projeto baseado em 

forma e função e participando da inserção de valor e sentido de todo um processo de 

projetação de sistema produto serviço. Esse valor deve ser percebido tanto pela empresa 

produtiva quanto pelo consumidor. 

Dentro do processo de inovação e de criação de valor simbólico desse novo tipo 

de mercadoria que Celaschi (2007) chama de Mercadoria Contemporânea, o autor 

divide o design em dois processos diferentes: “aquele que tradicionalmente se chama 

projeto e aquele, um pouco menos conhecido, que definimos como metaprojeto.” 

(CELASCHI, 2007, pg. 38). 

Segundo Celaschi (2007), o metaprojeto é um processo articulado que permite 

compreender melhor o significado e o valor agregado que a pesquisa pode oferecer ao 

trabalho do designer, definindo o metaprojeto como sendo, ao mesmo tempo, (1) a 

capacidade de organizar, modificar, modelar, adaptar o processo e a relação entre as 

fases do conjunto de ações e informações de um projeto e inseri-lo de modo adequado à 

solução buscada e (2) a capacidade de cumprir uma pesquisa suficientemente rica e 

profunda que qualifique os resultados intermediários (mais fundamentais) e sirva para 

que o projetista seja um solucionador conceitual. 

Para tanto, o metaprojeto é uma visão reflexiva sobre o projeto, uma plataforma 

de conhecimentos que se reflete no processo projetual permanentemente e não apenas 

uma fase preliminar de pesquisa. (MORAES, 2010). 

O processo metaprojetual permeia por todas as etapas do projeto, inclusive após 

sua realização, servindo de base para a inovação da organização. É através desse 
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processo de agregação de sentido e valor que, com o metaprojeto, se desenvolve a 

mercadoria contemporânea, fruto de uma necessidade maior do consumidor que não se 

satisfaz mais apenas com forma e função. A solução para a projetação dessa mercadoria 

contemporânea passa pelo metaprojeto, onde o design se faz um elemento importante na 

manipulação dos signos e símbolos que envolvem a inovação. 

A moda também trata seu produto base, a roupa, a partir do conceito de 

mercadoria contemporânea, fugindo da simples funcionalidade de vestir o corpo para 

um sistema emissor de sinais que constroem uma mensagem, um texto (PARODE; 

VISONÁ, 2010). A moda captura e legitima discursos de maneira sígnica na sociedade 

e consegue capturar desejos no sistema de consumo além de se renovar constantemente 

de maneira sistemática inaugurando e legitimando uma nova categoria de signos, 

associando-os a significados subjetivos. (PASTORI; VISONÁ, 2009). 

 

1. Produto de Moda como Mercadoria Contemporânea 

A mercadoria contemporânea é, segundo Celaschi (2007), a essência da cultura 

contemporânea e trabalha para conhecer a mercadoria como um “fenômeno solista” que 

oferece à prática de projeto um conhecimento aprofundado à responsabilidade que 

circula àquele que trabalha com forma e significado das mercadorias. (CELASCHI, 

2007). 

Na moda, como em outros segmentos da indústria, o planejamento deve estar 

presente em todo o processo de projetação de novos produtos, principalmente quando se 

considera a mercadoria contemporânea como estratégia para inovação, fruto de um 

processo metaprojetual. Ainda para Celaschi (2007), a mercadoria contemporânea é um 

entrelaçamento de competências que o design pode mediar dentro da cadeia de valor, 

incorporando: (1) o valor de troca (viabilidade técnica e vantagem econômica), onde 

podemos exemplificar o que seriam as grandes redes de fast fashion que produzem em 

grande escala com um preço mais baixo no mercado; (2) o valor de uso (usabilidade e 

sustentabilidade), em que podemos exemplificar com as marcas que investem em 

pesquisas de matérias focando em funcionalidade, como as empresas de roupas 

esportivas, ou empresas com grande foco sustentável que investem em tecidos, 

materiais e processos que não agridam o ambiente; (3) e o valor relacional (significado) 

onde podemos incluir como exemplo as marcas que trabalham com o desejo das pessoas 

em adquirirem seus produtos para suprir uma necessidade de pertencimento. 

A relação desses três tipos de valores consegue: 
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“... manter em igual consideração a dimensão da complexidade relacional do 
homem com seu tempo, sua história, sua origem – inclusive biológica, seu 
desejo de se transformar no futuro (exatamente a dimensão cultural do 
problema do consumo das mercadorias), e a dimensão construtivo – 
produtiva, ou seja, a necessidade de concretizar essas aspirações em bens 
tangíveis, serviços e experiências, que tenha uma forma desfrutável, 
empregável, consumível, e de fazê-lo desfrutando as potencialidades do 
sistema produtivo industrial globalizado.” (CHELASCHI, F. 2007 p. 19). 

 

A concorrência de mercado e o aumento da industrialização faz com que seja 

necessária a preocupação por uma definição de forma mais especializada. Do estudo e 

da pesquisa da forma tangível dos bens à chamada forma da mercadoria que inclui um 

sistema de fatores intangíveis englobando todo o contexto de ações envolvidas nas 

trocas de mercado. Com a grande concorrência no mercado de moda, essa junção de 

valores, a concepção de mercadorias contemporâneas são fundamentais, pois é 

necessário que a moda se atualize, sem perder suas características, conseguindo, então, 

adquirir maior reconhecimento, chegando à liderança em sua categoria. 

Para Mesquita (2008), a moda também desperta funções simbólicas nos usuários 

ao adquirirem um determinado produto e por isso, produtos, comportamentos de 

consumo, compras, mercado, escolhas e decisões podem ser consideradas trocas 

simbólicas feitas na sociedade contemporânea e o consumo de moda é, portanto, uma 

dimensão simbólica da cultura pelo ato de consumir. A sociedade vem criando um 

sistema que possibilita o consumidor a comprar para ter e ser. (MESQUITA, 2008). 

No universo do consumo, a cultura local pode deflagrar movimentos que 

sedimentam valores e diferenciais buscados no mercado. Além disso, questões como a 

preocupação com o esgotamento de recursos naturais, uma necessidade de cultura 

sustentável tem atraído o mercado contemporâneo da moda. (CENTENO, 2009). 

Como um dos principais exemplos para a moda brasileira dessa relação de 

cultura local e sustentável está a Osklen. Com a união desses fatores a marca criou um 

estilo próprio de valorização conhecido como Brazilian Soul. 

 

2. Osklen 

A Osklen é, segundo o site da empresa, uma marca que tem como proposta aliar 

estilo, design, qualidade e serviços sem esquecer a responsabilidade social e a 

consciência ecológica. 

A história da marca começa em 1986 quando Oskar Metsavath foi o médico 

responsável por uma expedição ao Monte Aconcágua, nos Andes. Para isso, Oskar 
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elaborou roupas para a expedição com grande qualidade técnica, o que fez com que, a 

partir do interesse de amigos, Oskar continuasse a produção de roupas para alpinismo. 

Em 1988 foi desenvolvida a primeira logo que pretendia representar o design esportivo 

e moderno das roupas com uma estética clean que representasse fielmente o produto 

ofertado. 

Apenas em 1989 a Osklen abriu sua primeira loja, localizada em Búzios. A 

escolha do local foi feita por se localizar em Búzios a parcela mais rica do Rio de 

Janeiro e que, portanto, se interessava por roupas e produtos para a neve. No mesmo 

ano de 1989 foi lançada pela marca a primeira coleção de verão, já abrangendo o 

portfólio de produtos e não focando apenas em roupas para a prática do alpinismo. 

Em 1992 a Osklen produziu seu primeiro desfile, realizado no Copacabana 

Palace, lugar simbólico da cidade do Rio de Janeiro. O desfile foi bem avaliado pela 

crítica e jornalistas de moda que consideraram as roupas da marca como produtos de 

vanguarda na moda brasileira. 

A empresa tem sua sede mundial no Rio de Janeiro mas conta com uma 

representação mundial em mais de 20 países. Seu diretor de criação e estilo continua 

sendo o fundador Oskar Metsavath, mas, segundo a revista Exame de março de 2013, a 

marca tem 30% das ações pertencentes ao grupo Alpargatas S.A. desde 2012. 

 

2.1. O processo metaprojetual na Osklen 

O processo de metaprojeto dentro da marca Osklen é baseado no que a 

historiadora e pesquisadora da marca, Fabiana Costa Dias, chama de central de 

criatividade: “Empresas com características de economia criativa, como a Osklen, 

centradas em uma identidade de marca clara demandam uma conformação própria para 

fins de análise à qual damos o nome de central de criatividade, em alusão às centrais de 

cálculo de Latour.” (DIAS; PIRES, 2011, pg.4) 

Segundo Dias e Pires (2011), essas centrais de criatividade trabalham com 

conteúdos dispersados nas redes sociais, dando sempre mais foco à linguagem que em 

recursos tecnológicos, gerando redes sociocriativas. São estas redes que dão sustentação 

à captação e interpretação das “ideias – forças” (DIAS; PIRES, 2011, pg. 5). Além das 

redes sociais e dessa rede sociocriativa formada pela Osklen também são utilizadas 

outras fontes de inspiração, informação e conhecimento. 

Nas centrais de criatividade, citadas pelos autores, impera uma noção relacional 

do fenômeno informacional. As dinâmicas desse fenômeno são conformadas pela 
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cultura organizacional e estratégias empresariais da Osklen, permeando todas as áreas e 

departamentos da empresa que se valem dessas redes sociocriativas e onde se retro 

alimentam num processo transdisciplinar. Pode-se relacionar essa atividade da Osklen 

com o que Deserti (2007) explana sobre o processo mateprojetual, onde o projeto surge 

da “capacidade de gerar oportunidades canalizando a criatividade dentro dos cenários e 

direções de inovação potenciais”. (DESERTI, 2007, pg.57). 

A central de criatividade faz parte do setor da Osklen chamado OCA – Osklen 

Creative Area que age sob responsabilidade do diretor de estilo e criação da marca, 

Oskar. É este grupo que cuida da identidade de marca sempre de acordo com o processo 

de criação, comunicação e promoção das coleções feitas pela Osklen. 

O processo de produção da grife pode ser sumarizado, segundo Vladimir Pires e 

Fabiana Dias, da seguinte maneira: desenvolvimento de pesquisas inspiracionais, 

interpretação de ideias – força e tendências estéticas, formalização de briefing, 

conceituação e concepção de coleções, elaboração de croquis, montagem e produção de 

desfiles, preparação de campanhas para elaboração das principais ferramentas de 

comunicação, desenvolvimento de ações de lançamento e promoção dos produtos e 

conceitos em loja, ações de reforço de imagem e relações públicas, transposição dos 

conceitos e acoplamento em projetos especiais e parcerias institucionais, arquivamentos 

e formação de arquivos para memória que servirão de retro alimentação do ciclo de 

construção e reforço da identidade de marca, sendo um processo não linear. 

Nesse processo metaprojetual, não linear, de criação da Osklen percebe-se a 

importância de se preservar e comunicar dentro da própria organização os elementos de 

estilo adotados para a marca gerando uma criação de valor e sentido não só para o 

consumidor final como para toda a empresa. Para Celaschi (2007) este tipo de ação faz 

com que esses valores se tornem mais sedimentados em todo o processo projetual de 

criação. 

Este arranjo interno produtivo da Osklen funciona como um processo de retro 

alimentação onde projetos e parcerias, quando geram novos conceitos e conteúdos, são 

organizados e arquivados servindo para serem transformados em novas peças de 

comunicação interna. Com esse arquivamento e a divulgação interna alimenta-se 

novamente todo o processo criativo e o esforço de constituição de novos projetos e 

parcerias. 

Segundo Dias e Pires (2007), a partir de 2006 a empresa passou por 

transformações estratégicas importantes na área de marketing. Essa reestruturação gerou 
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três setores diferentes: departamento de Projetos e Parcerias, departamento de 

Comunicação Interna e Endomarketing e o departamento de Memória Empresarial. A 

criação do departamento de Memória Empresarial foi responsável pela nova maneira de 

projetar – e metaprojetar – da Osklen. Com o trabalho conjunto dos três departamentos 

da Osklen criou-se a retroalimentação incentivada pela Memória Empresarial, difundida 

pela Comunicação Interna e benéfica para os Projetos e Parcerias. 

O resultado desse processo metaprojetual executado no esquema produtivo é a 

consolidação da mercadoria contemporânea da Osklen. Um produto que transpassa a 

vestimenta e proporciona um estilo de vida genuinamente carioca. 

 

3. Considerações Finais 

Para Gilles Lipovetsky (2009), a generalização do processo de moda é a 

principal responsável pela sociedade de consumo. O bem de consumo passou a ser 

reconhecido como objeto de moda. A moda, por sua vez, converteu-se indubitavelmente 

na categoria de design preponderantemente maior desde então. 

Devido a grande concorrência que acontece no mercado de moda atual, agregar 

valor ao produto e projetar um sistema produto-serviço é de grande valia às 

organizações que querem se destacar dos concorrentes gerando fidelização do 

consumidor e intensificando sua identidade de marca. Favorecer a compra e intensificar 

a identidade da marca são aspectos importantes que podem ser atingidos com o advento 

da mercadoria contemporânea.  

A marca Osklen é percebida por sua inovação, vanguarda e luxo e por 

proporcionar ao consumidor mais que roupas, estilo de vida. Um estilo de vida que, 

apesar da marca definir o slogan Brazilian Soul, pertence visivelmente à um estilo de 

vida carioca, que mistura as características fortes da natureza com o contraste do 

dinamismo da grande cidade.  

A Osklen, trabalhando com o conceito de Brazilian Soul e difundindo um estilo 

de vida carioca tem suas bases de representação cultural no mercado globalizado, no 

sentimento de reencontro com a história que, por meio do design de suas coleções 

imprime um caráter autoral à este estilo de vida. A contribuição dessa temática local da 

Osklen para a moda brasileira é sua interpretação contemporânea do lifestyle brasileiro 

do Rio de Janeiro proporcionando uma visão menos caricata da cultura nacional.  
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A primeira loja conceitual – flag ship – da marca se encontra em Ipanema, bairro 

do Rio de Janeiro que pode ser considerado mais simbólico para marca que já produziu 

uma coleção (primavera / verão 2008) com o tema United Kingdom of Ipanema. 

Partindo do objetivo de relacionar o metaprojeto com o processo criativo da 

Osklen, podemos concluir com este artigo que o metaprojeto é presente e fundamental 

para a criação e sucesso da marca como marca de moda inovadora no Brasil. Seu 

processo de retroalimentação e a maneira como as pesquisas efetuadas pela central de 

criatividade são difundidas dentro da organização consolidam os conceitos buscados, o 

que reflete na produção e criação de coleções e na agregação de valor e significado para 

o produto da Osklen. 

O metaprojeto dentro da Osklen proporciona solidez, sentido e coesão na 

identidade da empresa. A central de criatividade e o departamento de Memória 

Empresarial promove uma perspectiva histórica e temporal para os designers em 

processo de criação, além de permitir acesso a diversos outros elementos de estilo e 

design da marca, favorecendo na percepção da identidade, sentido e valor pelo 

consumidor. 

Essa criação de sentido e valor que a Osklen incorpora em seus produtos faz 

com que as roupas passem de vestimenta para mercadorias contemporâneas suprindo as 

necessidades de um consumidor e de uma sociedade complexa com necessidades e 

desejos nem sempre perceptíveis ou entendíveis pelo próprio consumidor ou por marcas 

de moda que não trabalhem com um processo mais complexo e reflexivo de projeto. 

A questão cultural local também é perceptivelmente importante na significação 

da marca. A proposta de se vender lifestyle carioca cria um valor diferenciado à marca 

que consegue proporcionar isto de maneira não caricata e contemporânea. 
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SHOWCASE ELLUS MALEFICENT: THE SYMBOLIC CONSUMPTION FROM WALTER BENJAMIN 

COSTA, Filipe de Oliveira1

Resumo
Este artigo realiza uma análise a partir dos conceitos sobre consumo, consumo simbólico na moda, vitrine e a 
partir da obra “Paris, capital do século XIX” de Walter Benjamin, utiliza dos conceitos sobre fetiche e 
fantasmagoria como facilitadores do consumo simbólico. A reflexão teórica é contextualizada com base no
objeto empírico, a vitrine Ellus Maleficent. Para a realização deste trabalho, fora utilizada a metodologia de 
levantamento bibliográfico e documental. Espera-se demonstrar que os conceitos de Walter Benjamin sobre 
fetichismo de produtos e fantasmagoria podem ser analisados como facilitadores de uma primeira etapa de 
consumo simbólico viabilizado pelas vitrinas. 

Palavras-chave: Consumo; Ellus Malleficent; Vitrina; Walter Benjamin; Moda. 

Abstract 
This article analyses definitions of consumption, symbolic consumption in fashion, shop window and Walter 
Benjamin’s "Paris, the nineteenth century capital"; yet, there are used the concepts of fetish and 
phantasmagoria as facilitators of symbolic consumption. The theoretical reflection is contextualized from the 
empirical object, Ellus’ “Maleficent” window. For this work, bibliographical and documentary survey 
methodology was used. It is aimed to show that the concepts of Walter Benjamin about fetishism products and 
phantasmagoria can be analyzed as facilitators of a first stage of symbolic consumption, which is made possible 
by the windows.

Keywords: Consumption; Ellus Maleficent; showcase; Walter Benjamin; Fashion.
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Introdução 
Na contemporaneidade, os estudos sobre consumo e as formas de consumo tal como o 

consumo simbólico, por exemplo, são responsáveis por grandes indagações e discussões no 

ambiente acadêmico. A moda observada como um dispositivo social provoca debates e 

estudos sobre suas atuações nos agentes sociais tornando-se, por isso, objeto empírico digno 

de interesse. 

Este trabalho foi escrito a partir da problemática sobre qual forma os conceitos sobre 

fetichismo e fantasmagoria, elaborados na obra de Walter Benjamin, escrita na modernidade, 

“Paris, capital do século XIX”, podem ainda afetar, de alguma forma, o consumo e, mais 

ainda, o consumo simbólico com enfoque na moda no tempo contemporâneo.  

Entende-se que ao presenciar a teatralidade de uma produção de vitrine, o consumidor 

é seduzido e logo através da fantasmagoria, vislumbra-se no irreal momento de apresentação 

do conteúdo simbólico que ele deposita no objeto a ser comprado para a sociedade. Após esse 

breve momento de irrealidade/realidade, o consumidor decide por adentrar a loja e então 

adquirir o produto para apresentar a sociedade que o observa, o seu consumo simbólico e 

também material. 

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte maneira: (1) Moda, Consumo e 

Consumo Simbólico da marca de produto na Moda. Tópico que descreve a visão de consumo 

e consumo simbólico da marca e produto de moda a partir dos escritos de Baccega (2010), 

Cobra (2007) e Miranda (2008); (2) Vitrinas, tópico escrito a partir de Fringo (2012) com a 

descrição sobre o que é uma vitrina e quais seus objetivos; (3) A vitrina Ellus Maleficent, 

tópico que descreve o objeto empírico deste trabalho; (3) Walter Benjamin e “Paris, capital do 

século  XIX”, neste tópico são apresentados os escritos de Benjamin acerca dos conceitos 

sobre fetichismo de produtos e fantasmagoria; (4) Considerações Finais. 

Em suas considerações finais, este artigo apresenta a concretização dos conceitos de 

Walter Benjamin no objeto empírico, a vitrine Ellus Maleficent. É observado através da 

análise deste texto, que a partir do fetichismo e fantasmagoria presentes no momento o qual o 

consumidor depara-se com a vitrine, o consumo simbólico torna-se uma forte tendência a ser 

realizado.  

 

Moda, Consumo e Consumo Simbólico da marca de produto na Moda 

A moda pode ser compreendida como um dispositivo social capaz de orientar 

comportamentos entre as interações sociais e culturais. Em torno das diversificadas 

possibilidades comportamentais que a moda produz, neste trabalho será abordado a 
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importância do consumo simbólico enquanto forma de comunicação para o consumidor de 

moda. 

As visões sobre consumo são por muitas vezes bastante estereotipadas por 

constantemente tratarem consumo do mesmo modo do que consumismo. Relevante destacar 

que o consumo não fica restrito aos bens materiais, por isso sua discussão deve ser mais 

completa. 

Maria Aparecida Baccega (2010) escreve que todos os indivíduos pertencentes a uma 

sociedade são atores sociais e econômicos. É através do consumo que os atores sociais 

constituem sua identidade e também a sua autoestima. Aos escritos de Baccega (2010), pode 

ser relacionado o pensamento de Slater: 
 
Conhecendo e usando os códigos de consumo de minha cultura, reproduzo e 
demonstro minha participação numa determinada ordem social. [...] Minha 
identidade enquanto membro de uma cultura é representada através da 
estrutura significativa de minhas ações sociais – o fato de que faço coisas 
deste jeito, e não daquele. Não só minha identidade mas as próprias relações 
sociais são reproduzidas através de consumo culturalmente específico [e, ao 
mudar ou rejeitar os códigos de consumo de minha cultura, negocio tanto a 
identidade quanto aspectos da cultura] (SLATER, 2002, p.131). 

 

É a partir do consumo que as individualidades são desenvolvidas. Esta ação decorre 

graças a enorme quantidade de informações direcionadas às pessoas – informações não 

apenas de cunho publicitário. O presente trabalho observa o consumo como um sistema de 

códigos que resultam na compreensão de identidades individuais transmitidas através do 

consumo simbólico de produtos escolhidos. 

Marcos Cobra (2007) escreve que uma marca é um nome pertencente a um produto ou 

serviço direcionado a diferenciá-lo de sua concorrência. Com isso, uma marca transmite 

atributos físicos e não físicos para o consumidor. Cobra (2007) destaca que a marca de moda 

deve ser diferenciada para que seja lembrada e amada: “(...) a marca precisa ser lembrada e 

amada; portanto, deve conquistar o coração do consumidor” (COBRA, 2007, p. 42).  

Consumir uma marca de moda pode ser uma maneira de o ator social demonstrar 

simbolicamente, que se identifica com os valores que a marca de moda escolhida difunde em 

suas narrativas publicitárias, por exemplo: uma marca que produz uma narrativa sofisticada 

tende a ter como público-alvo, indivíduos que buscam externar sofisticação de maneira 

simbólica através do vestuário. Ou ainda, na tensão da vida nas metrópoles, o consumo de 

uma marca de moda pode ser analisado como uma tentativa de manter a sua autossuficiência e 

sua distinta existência do sujeito para si e para outrem.  
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A autora Ana Paula de Miranda (2008), ao escrever sobre o consumo simbólico da 

moda, destaca que os sujeitos necessitam sentir que estão aptos a produzirem significados 

através das consumações representativas. Na moda, os objetos são capazes de estabelecer 

relações sociais. Veblen (2001) escreve que os produtos são entendidos como símbolos que 

através de seus conteúdos passam a ser analisados, adquiridos e consumidos. Exemplificamos 

Miranda (2008) e Veblen (2001) a partir da coleção de camisetas da marca Ellus com a 

temática da personagem Malévola do filme Maleficent (produzido em 2012 por Walt Disney 

Pictures e dirigido por Robert Stromberg). Seguindo a ideia dos referidos autores, ao usarmos 

uma camiseta da linha Malévola, podemos produzir significados que podem ser entendidos 

como admiração pela personagem e/ou filme, pela marca Ellus e ainda, o consumo da 

camiseta estampada com a personagem, pode ocasionar relações sociais de amizade entre fãs 

da personagem.  

Os escritos de Miranda (2008) se alinham à visão de Baudrillard (1991), quando a 

autora explica que a identidade do sujeito consumidor é produzida por uma ação de 

construção de uma imagem ideal por parte das marcas. A aproximação com as marcas por 

parte dos consumidores acontece a partir da emissão de mensagens (por parte das marcas), 

que são capazes de causar uma identificação do sujeito com o imaginário difundido pelas 

marcas. Baudrillard (1991) escreveu que o sujeito consumidor é formado a partir de um 

universo imaginário onde a mensagem emitida aparenta ser mais relevante que a realidade 

vivida. Para Sidney J. Levy (1959, p.118), “as pessoas compram coisas não somente pelo que 

estas coisas podem fazer, mas também pelo que elas significam”. 

A sociedade observa o consumo simbólico e assimila a sua comunicação. Grubb & 

Grathwol e Singy (1982), escrevem que o comportamento de consumo do sujeito é conduzido 

a destacar a sua auto percepção diante dos produtos consumidos que representam o seu eu. A 

simbologia presente no objeto consumido destaca como é a auto percepção do sujeito e/ou 

como ele deseja projetar a forma como deseja ser percebido. Ou seja, para que a satisfação 

e/ou realização aconteça através do consumo simbólico, é necessária aprovação da sociedade. 

A partir dos descritos, analisamos como o consumidor em um primeiro instante, ao se 

deparar com as vitrinas, pode sentir-se projetado simbolicamente através dos produtos 

expostos. A seguir, descrevemos os conceitos sobre vitrinas. 

 

Vitrinas 
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Neste tópico são descritos os principais conceitos relacionados às vitrinas de acordo 

com a autora Gini Sthephens Fringo (2012). A autora escreve que as vitrinas devem ser 

ambientes completos e que divulguem o lado mais teatral da loja. 

As vitrinas são planejadas por uma equipe de diretores de marketing, visual 

merchandising e arquitetos focados na criação de um ambiente que chame atenção e sejam 

persuasivos para as compras. 
Os elementos usados para mostrar ou realçar as roupas em exibição incluem 
manequins e outras silhuetas, mostradores, mostruários, escadas, postes, 
colunas, plataformas, mesas ou outros móveis, caixas, pinturas e outras 
decorações de parede, tecidos, banners, elementos gráficos (pôsteres, cartões 
de balcão), efeitos de iluminação, acessórios e outros elementos. [...] Os 
detalhes são muito importantes; todos os pontos de vista têm que ser 
considerados (FRINGS, 2012, p.422). 
 

Importante destacar que Richard Sennet em sua obra “O declínio do homem público: 

as tiranias da intimidade”, escreve sobre a importância que nas últimas décadas do século 

XIX, os donos de lojas de departamento começaram a veicular com relação as vitrinas. 
Nas últimas décadas do século XIX, os donos de lojas de departamentos 
começaram a trabalhar mais o caráter de espetáculo de suas empresas, de 
maneira quase deliberada. Vitrinas envidraçadas eram inseridas nos andares 
térreos das lojas, e os arranjos dos artigos dentro delas era feito com base no 
que havia de mais inusitado na loja, e não no que havia de mais comum. As 
próprias decorações das vitrinas tornaram-se cada vez mais fantásticas e 
elaboradas (SENNET, 1998, p.183). 

 

As vitrinas são o contato inicial do cliente com a loja, por isso, devem emitir de forma 

correta e eficiente a imagem, valores, público-alvo e atrair os clientes para efetivar compras.  

 

A vitrina Ellus Maleficent 

No ano de 2014, estreou nas salas de cinema no Brasil e no mundo, o filme 

“Maleficent”. O filme produzido pela Walt Disney Pictures, dirigido por Robert Stromberg e 

que tem como protagonista a atriz Angelina Jolie, conta a famosa história infantil “A bela 

adormecida” a partir do ponto de vista da vilã, Maleficent. 

A marca Ellus aproveitou a data da pré-estreia do filme no Brasil e lançou uma linha 

de camisetas inspiradas na personagem principal, Maleficent. No dia do lançamento da 

coleção de camisetas, a Ellus criou um “universo Maleficent” em sua loja no shopping 

Iguatemi em São Paulo, SP. 

A vitrine da loja foi pensada e decorada, como também o interior de toda a loja, de 

acordo com as cores mais atuantes no filme como exemplo, o preto. A vitrine e os balcões da 
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loja foram iluminados com luz amarela com a intenção de remeter ao ambiente sombrio o 

qual a personagem Malévola vive no filme. Os manequins não possuem rostos definidos, 

foram vestidos com as camisetas (para a melhor exibição das peças no corpo humano) e 

estrategicamente posicionados sob a sombra de Maleficent, espinhos e corvos que também se 

fazem presentes durante a obra. Nas semanas seguintes, o manual de visual merchandising foi 

distribuído para as demais lojas da marca em todo o Brasil. 

Figura 1 – Vitrine Ellus Maleficent 

 
Fonte: Site Ellus 

 

Figura 2 – Detalhe vitrine Ellus Maleficent 

 
Fonte: Site Ellus
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Figura 3 – Interior da loja Ellus no Shopping Iguatemi 

 
Fonte: Blog Criatividade Alheia 

 

Walter Benjamin e “Paris, Capital do Século XIX” 

Walter Benjamin, atraído por Paris, observa o crescimento da mesma no século XIX. 

A Paris observada por Benjamin é uma cidade em busca de um embelezamento motivado por 

estratégia de Napoleão III. Conduzidos pelo progresso e com a utilização de materiais como o 

ferro e o vidro, Paris vai sendo transformada em “cidade luz”, título que carrega até os tempos 

contemporâneos.  

Benjamin escreve que a Paris enquanto “cidade luz”, abriga uma nova perspectiva de 

trânsito graças a longas avenidas que cortam a cidade e também abriga uma constante 

preocupação relacionada ao paisagismo e sua iluminação que segue um padrão. Ao mesmo 

tempo em que Paris é transformada, a indústria têxtil evolui e com isso, as ruas abrigam as 

famosas galerias, que para Benjamin, tornam-se passarelas do espetáculo onde as vitrines são 

ostentadoras e cada vez mais teatrais. Paris torna-se a capital da alta costura. Capital da moda 

e do luxo. 
Assim como a arquitetura começa a se emancipar da arte com a construção 
em ferro, assim por sua vez a pintura o fez com os panoramas. O apogeu da 
difusão dos panoramas coincide com o surgimento das galerias. Era 
incansável o empenho de, mediante artifícios técnicos, fazer dos panoramas, 
pontos de uma imitação da natureza. Procurava-se reproduzir a alternância 
das horas do dia na paisagem, o surgimento da lua, o fragor das cascatas. 
(BENJAMIN, 1991, p.33) 

 

Benjamin observa a moda como simbólica. O autor entende a moda como um 

mecanismo que estimula o mercado e causa desejo nos indivíduos, tornando seus produtos, 

objetos de fetiche. O autor atribui à moda, uma forma de entender culturas, por exemplo. 
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Para compreender o fetichismo na mercadoria, Benjamin analisa as ideias de Marx e 

Freud. A partir de Marx, Benjamin compreende o afastamento do posicionamento místico da 

mercadoria e então assumindo sua natureza não material e abstrata, afastando-a da natureza e 

a entendendo a partir de suas relações trabalhistas presentes no capitalismo. Sandra Jatahy 

Pesavento em sua obra “Exposições universais – espetáculos da modernidade do século XIX” 

colabora para um melhor entendimento sobre o fetichismo de mercadoria trazido por Marx 

quando escreve: 
A este caráter de dissimulação, a esta propriedade de encobrir, pela 
aparência, a essência das relações sociais subjacentes ao processo produtivo, 
Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Ele é decorrente, em última 
instância, do próprio processo social de produção que busca encobrir. Tal 
caracterização da mercadoria com seu caráter de fetiche, mistério, magia, 
engodo, velamento e encantamento é central para toda análise que pretenda 
desmontar as aparências da dominação burguesa, extrapolando do mundo da 
fábrica para o conjunto da sociedade capitalista (PESAVENTO, 1997, p.21). 

 

 A partir de Freud, Benjamin analisa o fetiche a partir de uma ausência na infância que 

resulta em um desejo que nunca é consumado. 

Após a análise do fetichismo nos objetos, Benjamin busca a compreensão do termo 

“fantasmagoria”, expressão que ele utiliza para afirmar como característica da sociedade 

moderna a partir do século XIX. O autor analisa a fantasmagoria como uma ilusão de 

enxergar o mundo por parte dos indivíduos. Uma forma de uma sociedade representar a si 

mesma através de imagens que são efêmeras. Essa sociedade percebe o mundo a partir da 

característica da ilusão, ela interage e o caracteriza a cada nova efemeridade. A fantasmagoria 

de Benjamin, vai depois resultar na “sociedade do espetáculo” de Guy Debord. 

 
Essas imagens são imagens do desejo, e nelas, a coletividade procura tanto 
superar quanto transfigurar as carências do produto social, bem como as 
deficiências da ordem social da produção. Além disso, nessas imagens 
desiderativas, aparece a enfática aspiração de se distinguir do antiquado – 
mas isso quer dizer: do passado recente. Tais tendências fazem retroagir até 
o passado remoto a fantasia imagética impulsionada pelo novo. No sentido, 
em que antes os olhos de cada época aparecem em imagens aquela que a 
seguirá, esta última comparece conjugada a elementos da proto-história, ou 
seja, a elementos de uma sociedade sem classes (BENJAMIN, 1991, p.32). 

 

Assim, este trabalho considera as vitrinas como possibilidades de contextualizar de 

maneira física, os conceitos de Benjamin sobre o fetichismo nos produtos e a fantasmagoria. 

A vitrina busca encantar e de certa forma, disseminar a sua magia composta através de 
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técnicas arquitetônicas com o objetivo final de chamar atenção do indivíduo transeunte para a 

fantasmagoria exposta e a concretização do consumo dos produtos ofertados. 

 

Considerações Finais 

Ao contextualizar a obra de Walter Benjamin, “Paris, capital do século XIX”, é 

possível relacionar a fantasmagoria e o fetichismo como fortes e relevantes características dos 

locais os quais os objetos são expostos à venda através das vitrinas. 

As passagens de Benjamin podem ser atualizadas nos corredores dos shoppings 

centers de hoje em dia, onde através de suas luzes e demais formas de sedução para o 

consumo, chamam atenção dos possíveis compradores com seus manequins perfeitos e vidros 

capazes de refletir os sujeitos usando o objeto em uma forma fantasmagoricamente sedutora. 

A partir das reflexões sobre os conceitos de consumo, consumo simbólico da marca e 

produto de moda e a de alguns conceitos de Benjamin, este trabalho contextualiza tais 

conceitos no objeto empírico, a vitrine Ellus Maleficent, e a partir disso, entende que as 

vitrines através do posicionamento dos objetos, tornam possível a criação de cenários. Os 

produtos da marca Ellus saem do caráter utilitário e são ressignificados propondo 

sociabilidades distintas a partir de narrativas e cenários de outras mídias como a narrativa 

cinematográfica Maleficent.  

Ainda, nesta análise, entendemos o fetichismo e a fantasmagoria de Benjamin como 

viabilizadores de uma primeira etapa do consumo simbólico. A partir da sedução ocasionada 

pela vitrine Ellus Maleficent, compreendemos uma identificação por parte do cliente ao se 

deparar com a vitrine, sob o ponto de vista dos manequins sem rosto, pois a partir desta 

estratégia o sujeito que observa a vitrina pode – simbolicamente – sentir-se Maleficent a partir 

de todo o cenário que está compondo a vitrina e então sentir-se instigado a realizar o consumo 

de alguma peça da coleção. O indivíduo receptor enxerga a possibilidade simbólica que ele irá 

alcançar ao adquirir o produto e após seu breve momento de sedução e fantasmagoria (graças 

a vitrina), irá decidir adentrar a loja e comprar o produto, podendo evidenciar seu consumo 

simbólico para a sociedade a partir do produto adquirido. 
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Resumo
Esse artigo representa uma das reflexões que estão sendo feitas no projeto de pesquisa que estuda a relação entre 
Moda e Economia Criativa, tendo como perspectiva final a criação de incubadora no setor de moda. O relato 
desse artigo está centrado no objetivo de realizar uma breve reflexão sobre a Moda e sua importância na 
sociedade, especialmente, a contemporânea. Com base na revisão de literatura e, principalmente, a entrevista da 
Li Edelkoort  (2015) intitulada "It's the end of fashion as we know it ", observou-se que na contemporaneidade a 
Moda expressa no vestuário está se aproximando, cada vez mais, de mera reprodutora de roupas e se 
distanciando da Moda enquanto Arte Aplicada. Acredita-se que, diante disso, será necessário repensar as atuais 
práticas que dificultam a atuação inventiva e inovadora dos criadores de moda dentro do atual sistema que 
permite a fruição dos bens e serviços. 
Palavras-chave: Moda; Economia Criativa; Roupa. 

Abstract 
This article presents one of the considerations being made in the research project that studies the relationship 
between Fashion and Creative Economy, with the ultimate perspective the creation of incubator in the fashion 
industry. The report of this article is focused on the goal of realizing a brief reflection on fashion and its 
importance in society, especially contemporary. Based on the literature review, and especially the interview of 
Li Edelkoort (2015) entitled "It's the end of fashion the we know it", it was observed that nowadays the fashion 
expressed in clothing is approaching, more and more, mere reproducer of clothes and shunning Fashion as 
Applied Art. It is believed that, before that, it will be necessary to rethink current practices that hinder the 
performance of inventive and innovative fashion designers within the current system that allows the enjoyment of 
goods and services. 
Keywords: Fashion; Cretive Economy; Cloth.
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1. Introdução 
 

O mercado como um todo está, cada vez mais, competitivo. Diante disso, observa-se 

um movimento nacional para fortalecer o mercado de moda, todavia, há dificuldades para 

quem investe no setor se manter no mercado, em especial, devido à concorrência mundial 

acirrada. 

Ao estudar sobre o mercado brasileiro de moda pode-se verificar que se teve como 

base, por muito tempo, a reprodução de produtos lançados primeiramente nas grandes capitais 

internacionais de moda. Dentre os diferentes fatores que perpetuaram por décadas a lógica da 

cópia, constata-se que o crescimento da concorrência em nível mundial, a importação de 

produtos, a entrada no mercado nacional de empresas internacionais e a maior rapidez com 

que às informações chegam aos usuários, fez com que a cultura da imitação venha sendo 

alterada, apesar de forma lenta e isolada, pela cultura que busca gerar produtos criativos e 

inovadores. 

Com base na publicação digital da Dezeen Magazine , de 01 de março de 2015, a 

entrevista com Li Edelkoort intitulada "It's the end of fashion as we know it”, apesar de curta, 

corrobora com uma das preocupações das pessoas envolvidas com o projeto de pesquisa da 

UDESC que envolve Moda e Economia Criativa da UDESC, onde se percebe a um tempo que 

os rumos da Moda estão caminhando para a lógica da roupa industrializada. Assim, nas 

diferentes mídias se faz a promessa estética que visa à venda do produto, ou seja, relaciona a 

imagem com o poder e acaba banalizando o papel da Moda na contemporaneidade. 

Diante disso, verifica-se que o atual modelo de desenvolvimento econômico precisa 

ser repensado, inclusive, fazendo com que o Sistema de Moda contribua no equilíbrio das 

relações entre os seres humanos e não-humanos. Logo, são necessárias políticas públicas que 

atentem, em especial, para as propostas do Plano (2012, p. 7) e mudem a Cultura de Moda do 

país, permitindo que o desenvolvimento seja “fundado na inclusão social, na sustentabilidade, 

na inovação e, especialmente, na diversidade cultura brasileira”. 

 

 

2. Moda e a Sociedade Contemporânea: será O fim da Moda como a conhecemos? 

 

 O ano de 2015 começou com uma declaração impactante no mundo da Moda. Li 

Edelkoort (2015), uma das maiores personalidades do ramo, assinalou “o fim da Moda como 

a conhecemos” e estimulou ponderações sobre o assunto. Mas, antes de assumirmos um 
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posicionamento em relação à declaração de Li Edelkoort é necessário que façamos uma 

análise de algumas reflexões feitas sobre a Moda e a sociedade contemporânea. 

O advento da sociedade moderna veio acompanhado de “um conjunto amplo de 

modificações nas estruturas sociais do Ocidente, a partir de um processo longo de 

racionalização da vida” (SILVA, SILVA, 2008, p. 297). Esse processo histórico em que a 

modernidade se consolida é está intimamente ligado ao surgimento e consolidação da Moda. 

Hoje estamos inseridos em outro contexto, ao qual muitos chamam de “pós-

modernidade”. Muitos teóricos divergem ao tentarem definir o que frequentemente se chama 

de “pós-modernidade”, ou, como coloca Stuart Hall5, “modernidade tardia” (2006), mas 

parece haver uma definição consensual, “que explica a pós-modernidade como a contestação 

da modernidade” (SILVA; SILVA; 2008, p. 338). 

Nesta pós-modernidade a identidade será uma espécie de espelho da complexidade que se 

apresenta no âmago da sociedade atualmente. No que Stuart Hall denomina como 

“modernidade tardia” a identidade assume um caráter totalmente dinâmico, metamórfico, 

diferente da concepção tipicamente moderna que via a identidade como algo estável. Isso se 

dá porque “a aptidão [ao novo] torna-se uma condição de integração ao mundo [e] é por meio 

dela que constituímos uma identidade, tão fragmentada quanto à experiência estética vivida” 

(SANT’ANNA, p.55, 2007). Ainda segunda Mara Rúbia, 

 
Se o comprar é ação matriz do sujeito consumidor, a mercadoria em suas diversas 
apresentações é a ponte de acesso ao mundo. Dessa combinação tem-se que é na 
suposta liberdade de escolher o que compramos, efetiva ou imaginariamente, que 
selecionamos nossa identidade e essa pode ser tão efêmera quanto a nossa 
permanência num determinado estilo, na opção por uma certa marca, na adoração de 
uma vedete da hora6. 

 

Neste processo em que a sociedade passou, e ainda passa, por uma mudança 

significativa em sua dinâmica, ficando cada vez mais complexa e com fronteiras identitárias 

mais híbridas a moda ocupa uma posição central. 

Quando escreveu sua obra “O império do efêmero” Gilles Lipovetsky7 já defendia a 

tese de que “a moda não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida coletiva; 

                                                
5 Stuart Hall foi um teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951. 
Hall, juntamente com Richard Hoggart e Raymond Williams, foi uma das figuras fundadoras da escola de 
pensamento que hoje é conhecido como Estudos Culturais britânicos ou a escola Birmingham dos Estudos 
Culturais. Ele foi presidente da Associação Britânica de Sociologia entre 1995 e 1997. 
6 (SANT’ANNA, p.55, 2007). 
7  Filósofo francês, professor de filosofia da Universidade de Grenoble, teórico da Hipermodernidade, autor dos 
livros A Era do Vazio, O luxo eterno, O império do efêmero, A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade 
do hiperconsumo, entre outros. Em suas principais obras, sobretudo em A Era do Vazio, analisa uma 
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é sua pedra angular. A Moda terminou estruturalmente seu curso histórico, chegou ao topo de 

seu poder, conseguiu remodelar a sociedade inteira à sua imagem; era periférica, agora é 

hegemônica8”. Refletindo a relação da Moda com a modernidade por meio de Lipovetsky e 

Sapir a historiadora Mara Rúbia Sant’Anna9 entendeu que “o sistema de moda seria a própria 

dinâmica que produziu a modernidade10”.  

Estando dentro de um regime de historicidade presentista, nos termos em que François 

Hartog11 usa para definir “presentismo”12, “a moda, cuja vinculação com o presente e com o 

novo deve sua existência” (SANT’ANNA, p.13, 2007) parece ocupar um lugar cômodo ou até 

mesmo soberano. As reflexões citadas aqui vão de encontro a uma tese que veio se opor a 

uma visão tradicional da Moda, representada pelo “esquema da distinção social”13 e nos 

apresentam um cenário onde a Moda está no âmago da sociedade contemporânea. 

Dito isso voltamos a declaração citada no início do texto. Em sua entrevista para a 

Dezeen Magazine Li Edelkoort falou sobre o fim da Moda, o que inevitavelmente causou um 

significativo alvoroço no mundo da Moda e provavelmente causará nos trabalhos que tomam 

a relação da moda com a sociedade. Dentre alguns elementos centrais da argumentação de 

Edelkoort o que ocupa lugar central é o que diz respeito ao distanciamento entre Moda e 

sociedade. Para Edelkoort “a moda é insular e está colocando-se fora da sociedade, que é um 

passo muito perigoso”. A formação de criadores, por exemplo, ainda segundo Edelkoort, 

encontra-se distanciada das demandas da sociedade, o que mina o potencial de criação. “Em 

seguida, os próprios designers estão todos proclamando que eles já não estão fazendo moda, 

mas estão fazendo roupas, roupas, roupas. Então todo mundo por várias razões está se 

concentrando em roupas” (EDELKOORT, 2015, tradução nossa). 

                                                                                                                                                   
sociedade pós-moderna, marcada, segundo ele, pelo desinvestimento público, pela perda de sentido das 
grandes instituições morais, sociais e políticas, e por uma cultura aberta que caracteriza a regulação "cool" das 
relações humanas, em que predominam tolerância, hedonismo, personalização dos processos de socialização e 
coexistência pacífico-lúdica dos antagonismos – violência e convívio, modernismo e 
"retrô", ambientalismo e consumo desregrado, etc. 
8 (LIPOVETSKY, p.13, 2009). 
9 Doutora em História Social e da Cultura (UFRGS- EHESS). Pesquisadora e professora titular da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, atuando como professora no Centro de Artes, no Bacharelado em Moda, e no Programa de 
Pós-Graduação em História da FAED (Centro de Ciências Humanas e da Educação).  
10 (SANT’ANNA, p.85, 2007). 
11 Historiador francês nascido em 1946. 
12 “A essa experiência contemporânea de um presenta perpétuo, inapreensível e praticamente imóvel, que 
procura, por outro lado, produzir para ele mesmo seu próprio tempo histórico, Fraçois Hartog chama de regime 
de historicidade presentista ou presentismo” (SANT’ANNA, 2007). 
13 Segundo Gilles Lipovetsky “retomando o coro da distinção social, a razão teórica erigiu em motor da moda o 
que na realidade foi sua apreensão imediata e ordinária, permaneceu do sentido vivido dos agentes sociais, 
colocou como origem o que não senão uma das funções sociais da moda. Essa assimilação da origem à função 
está no princípio da extraordinária simplificação que caracteriza as explicações genealógicas da <<invenção>> e 
das transformações da moda no Ocidente” (LIPOVETSKY APUD SANT’ANNA, 2007). 
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Para Edelkoort (2015) um elemento que piora o distanciamento entre formação de 

profissionais de moda e demanda social e uma crise de criação é o marketing. Para ela, 

 
E então o marketing é claro matou a coisa toda. É governada pela ganância, e não pela 
visão. Não há inovação mais por causa disso. 
 
Desfiles de moda estão se tornando ridículo; 12 minutos de duração. 45 minutos de 
carro, 25 minutos de espera. Ninguém os vê mais. Os editores estão apenas em seus 
telefones; ninguém se deixa levar por ela. 
 

Com um marketing submetido totalmente à ganância e simplesmente ao dinheiro a 

arte, a criação, fica cada vez mais impossibilitada.  

Se a Moda se encontrava numa posição privilegiada dentro de um regime de 

historicidade presentista é justamente porque sua dinâmica interna estava diretamente ligada 

ao seu potencial criador, de adaptação. Se Li Edelkoort estiver certa é de suma importância 

que pensemos os rumos da sociedade em que vivemos. Se uma “sociedade de moda” não 

existe mais, dando lugar a uma sociedade que simplesmente reproduz vestimentas sem a 

subjetividade característica de um sistema de moda, estamos vivendo numa espécie de 

entrelugar, uma época de transição em que a própria Edelkoort já arrisca cogitar uma eventual 

volta da alta costura. Assim a volta do potencial de criação dependeria da capacidade do 

Sistema de Moda se reinventar. O cenário estaria aberto e tudo poderia acontecer onde a única 

coisa que parece clara é a morte dessa Moda, que não atende mais às demandas da sociedade, 

tendo sua existência obsoleta e vazia de sentido. 

Não pretendemos aqui assumir um posicionamento sobre o fim, ou não, da Moda. A 

declaração de Li Edelkoort (Lidewij Edelkoort) não deve, de imediato, nos pressionar a 

assumir um posicionamento sobre a questão central de sua entrevista, mas, nos lembrar que a 

Moda precisa ser constantemente repensada. E é essa necessidade de se repensar a Moda que 

nos leva a uma reflexão sobre o caráter de a economia estar na camada de fundo dos debates 

sobre Moda e sociedade. 

Segundo Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura em 

2012, as crises econômicas que assolavam o mundo era resultado de um “modelo moderno de 

desenvolvimento, fundamentado na acumulação de riqueza e do crescimento do Produto 

Interno Bruto” (PLANO, 2012, p. 11). O fim da moda levantado por Edelkoort não deixa de 

estar relacionado a um modelo econômico que se mostra já defasado, pois não atende às 

demandas sociais no que tange a pensar um desenvolvimento sustentável, sustentado e 

preocupado não apenas com demandas estritamente econômicas. 
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Quando Edelkoort traz sua hipótese de que a moda está chegando ao fim, percebe-se 

que sua ideia se baseia, principalmente, num distanciamento entre Moda e sociedade, ou seja, 

a indústria da moda estaria apenas reproduzindo roupas, sem um elemento muito importante 

para a continuidade da moda num patamar central da vida social: a criatividade. 

Mas nem tudo está perdido e em meio a modelos econômicos alternativos temos a 

chamada Economia Criativa, que vem propor, dentre outras medidas, um “desenvolvimento 

endógeno que, por sua vez, permitiria ao Brasil, uma nova alternativa de crescimento 

econômico não mais construído de fora para dentro, mas resultado de uma dinâmica 

econômica global” (PLANO, 2012, p.14). Pensando um modelo econômico com base na 

criatividade a Economia Criativa vem propor então a construção de uma nova mentalidade 

que seja capaz de vislumbrar e aplicar um novo modelo econômico, preocupado com o 

potencial criativo da sociedade, valorizando a identidade regional e a diversidade cultural do 

país, resultando nesse chamado “desenvolvimento endógeno”, onde os produtos constroem 

seu preço com base em um valor simbólico, que por sua vez é constituído pela cultural local 

de um povo. Com isso para além de propor um desenvolvimento sustentável e sustentado a 

Economia Criativa demonstra uma enorme preocupação com a identidade local de um povo, o 

que é muito importante também para o Brasil, haja vista que a diversidade cultural do país 

está longe de ser explorada em sua totalidade. 

Os princípios norteadores da economia criativa, direcionados para investimentos em 

setores produtivos que tem como denominador comum a capacidade de inovar, com base num 

saber local, são elementos que podem acrescentar muito à Moda, mas também à sociedade de 

uma maneira geral. A partir desse modelo temos uma proposta ambiental sustentável, uma 

proposta econômica preocupada com a sociedade e uma proposta de inclusão social que, 

dentre outros aspectos, vem tentar manter viva traços culturais locais que são parte 

fundamental da identidade de um povo. O resultado da aplicação efetiva deste modelo 

econômico pode ajudar a solucionar o problema do distanciamento entre moda e sociedade, 

que Edelkoort aponta como “o fim da Moda” na medida em que se preocupa com cultura de 

um povo, elemento central de seu potencial criativo, que por sua vez seria um dos motores de 

uma Moda preocupada com os saberes locais de um povo, adotando uma postura criativa que 

valoriza a diversidade cultural de um povo. 

Vamos ao encontro do que defende Leonardo de Marchi. Segundo o autor: 

 
Tal proposta comporta não apenas uma redefinição do conceito de cultura, termo 
que se amplia ao ser tratado como “todo um modo de vida”, como também traz em 
si uma nova concepção sobre o papel da cultura na sociedade brasileira, localizando-
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a no centro de um grande projeto de desenvolvimento para o país (MARCHI, 2014, 
p. 195). 

 

Aqui temos, então, um projeto econômico que pensa um desenvolvimento com a 

cultura ocupando uma posição central, sendo o motor de um desenvolvimento sustentável e 

que se preocupa em pensar economia e sociedade em conjunto.  

O economista Celso Furtado já defendia a cerca de 20 anos uma economia que 

promovesse o crescimento econômico com inclusão social (FURTADO, Apud MARCHI, 

2014, p. 204). Essa ideia norteia quase toda a concepção de economia criativa que estamos 

trazendo à tona neste trabalho, o que representa uma proposta econômica que visa libertar a 

sociedade da dependência tecnológica dos países desenvolvidos na medida em que enxerga 

uma economia cujo motor é a criatividade, incentivada por investimentos feitos em cultura. 

Desta forma se valoriza a identidade local de um povo, se vislumbra um mundo mais 

sustentável e uma sociedade mais humana e tudo isso com base num produto infinitamente 

rico: a criatividade. 

O modelo econômico adotado pelos países emergentes é, a grosso modo, um modelo 

que possui muitos traços de uma mentalidade ainda muito colonial. Pensar um 

desenvolvimento exógeno é apenas um exemplo disso. O Brasil possui uma diversidade 

cultural muito grande e perde muito por não explorá-la em sua totalidade. Acreditamos que o 

Brasil tem um potencial gigantesco, mas que se encontra sujeito a um modelo econômico que 

precisa ser repensado. Ressalta-se que a moda brasileira é reconhecida internacionalmente 

pela moda praia feita nacionalmente. Um país com as dimensões do Brasil poderia ter uma 

representatividade no universo da Moda muito mais abrangente, mas, isso passa por uma 

valorização do potencial criativo do povo brasileiro. Com a implementação dessa dinâmica 

podemos certamente pensar numa continuidade da moda, pelo menos no caso brasileiro. 

A Moda, como salienta Lipovetsky (2009), é um dos pilares da sociedade, e embora 

muitos ainda a vejam como algo fútil e efêmero é de suma importância que tenhamos atenção 

para os debates que a envolvem. Se foi levantada a hipótese de que a Moda está chegando ao 

fim significa que a própria sociedade está passando por transformações que atingem seu 

âmago, logo, temos de pensar com muito cuidado essa questão.  

E junto aos questionamentos levantados por Edelkoort é muito válido pensar as 

contribuições da aplicação dos princípios norteadores da Economia Criativa para a sociedade. 

O que está em jogo não é somente uma escolha econômica por si, mas um projeto político, de 

consequências socioeconômicas muito grandes. Optar por valorizar o potencial criativo da 

sociedade ao pensar um plano econômico é deixar de lado uma mentalidade que inibe de 
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diversas formas um crescimento sustentável, apoiado na valorização das identidades 

regionais, na diversidade de um povo historicamente oprimido por uma visão econômica que 

acredita no desenvolvimento com base num crescimento vindo de fora para dentro, ficando os 

valores culturais dos países emergentes, como o Brasil, num patamar secundário. 

Em seu texto introdutório, presente no Plano da Secretaria da Economia Criativa, Ana 

de Holanda, na época Ministra da Cultura, analisava essa necessidade de pensar um novo 

modelo econômico e apresenta a Secretaria da Economia Criativa como: 

 

[Um] desafio do Ministério da Cultura de liderar a formulação, 
implementação e monitoramento de políticas públicas para um novo 
desenvolvimento fundado na inclusão social, na sustentabilidade, na 
inovação e, especialmente, na diversidade cultural brasileira (PLANO, 
2012, p. 07). 

 

Diante disso, está em andamento o projeto de pesquisa desenvolvido no Bacharelado 

em Moda da UDESC com tomará como base principal os fundamentos do Projeto Criativa 

Birô, do Ministério da Cultura (MinC), para desenvolver um modelo de incubação voltado 

para o setor de moda, em especial, para os formados e formandos em moda. 

Consequentemente, espera-se sistematizar e consolidar a transferência de tecnologia para 

pensar e fazer moda expressa em produto por meio da criação e o desenvolvimento que 

conjugue criatividade, invenção e inovação. 

 

 

Considerações Finais 

  

Não pretendemos fechar uma questão tão complexa e recente como o “fim da Moda” ou 

mesmo os limites de contribuição da economia criativa nessa conjuntura. Este trabalho vem 

primeiramente chamar atenção para um tema importante, que sinaliza para profundas 

transformações na sociedade. Pensar a moda é ir muito além de uma roupa numa passarela ou 

numa vitrine de shopping; pensar as contribuições da economia criativa ou qualquer outro 

modelo econômico para sociedade e algo importante e que não pode ficar restrito aos debates 

acadêmicos. A importância teoria dessas discussões é grande, mas, elas precisam ser pensadas 

com a finalidade de contribuir com algo na prática. Dito isso esperamos contribuir com o 

debate no sentido de chamar a atenção ao tema e, posteriormente, com o avançar das 
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discussões, pensar em medidas mais práticas para contribuir com as discussões sobre a 

conjuntura apresentada no texto. 
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Resumo
O artigo tem como objetivo a análise do processo criativo do slow fashion e do fast fashion. Usa-se como 
base a leitura do profissional pertencente à sociedade atual junto à observação do ambiente de trabalho no 
qual cada sistema de Moda é inserido. No fim, chega-se a um comparativo entre o processo criativo do 
slow fashion e do fast fashion. 
Palavras-chave: Fast fashion. Slow fashion. Processo criativo. 

Abstract 
This article aims to analyze the creative process of slow fashion and fast fashion. The interpretation of the 
hypermodern professional is used as a basis as well as the observation of the work environment in which 
those fashion systems are inserted. In the end, one comes to the a comparison  between the creative 
process of slow fashion and fast fashion. 
Keywords: Fast fashion. Slow fashion. Creative process.
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Introdução 
 

 O desafio cotidiano de uma organização criativa é a abertura de espaço para a 

criatividade (SILVA; RODRIGUES, 2007). Devido ao atual contexto globalizado cada 

vez mais acelerado e imprevisível, é notável o quanto a exigência de novas ideias e 

soluções são fatores em alta demanda (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1997). 

 Os Indicadores de Clima para a Criatividade, ICC, (BRUNO-FARIA; 

ALENCAR, 2007) foram desenvolvidos para analisar os estímulos e barreiras para a 

criação no ambiente de trabalho, e aqui servem de apoio para a realização do paralelo 

entre fast fashion e slow fashion e para a análise dos fatores favoráveis e desfavoráveis. 

 

1 Fatores favoráveis 

 Deve-se entender que o contexto no qual o estilista está atuando afeta 

diretamente seu processo criativo, já que essas interferências de tempo e espaço passam 

a fazer parte do seu produto final (SALLES, 2012).  

 A “Liberdade de ação” é o primeiro fator favorável. Esse tópico analisa a 

possibilidade de agir de forma diferente dos profissionais ao redor. Para o profissional 

do fast fashion, essa perspectiva de individualidade se torna mais difícil devido ao 

contexto no qual ele se encontra. O fast fashion é um sistema sólido em padrões que são 

utilizados há um tempo e suas ações já são pré-moldadas. Isso faz parte de uma das 

características do fast fashion: a sua alta previsibilidade, já que o que está sendo 

vendido já foi decidido pela demanda do consumidor (CIETTA, 2015). 

 No slow fashion, o esperado é que haja uma diversidade de moda no produto 

final (JOHANSSON, 2010). Na sociedade atual, é natural os estilistas serem 

influenciados por fontes iguais. Porém, no slow fashion o caráter de cópia não é 

valorizado, e sim a capacitação para o profissional desenvolver algo que traduza o 

tempo de uma maneira original, não apenas reproduzindo o que é esperado (Ibidem). 

 O segundo fator favorável dos ICC é o “Incentivo a ideias novas”. Aqui, o foco 

é na produção de novas ideias independentemente das ações ao redor do profissional. 

Ao mesmo tempo em que a análise em relação ao sistema econômico e social deve ser 

feita, não é viável tomar uma postura radical, já que é necessário agir em relação a um 

sistema já estipulado (LIMA, 2013). 

Dentro do slow fashion, esperam-se novas soluções: na questão da durabilidade 

do produto, indo na contramão da característica de descarte do fast fashion, aonde a 
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rapidez da troca de produto vai de encontro com a as identidades temporárias do 

consumidor atual (JOY et al., 2012) –; no aprimoramento do impacto social do processo 

criativo; e na exigência do conhecimento do ciclo do produto (JOHANSSON, 2010). 

 Já no fast fashion, a demanda é aperfeiçoar o tempo em que o produto chega ao 

consumidor a fim de estar de acordo com o timing da tendência atual (CAETANO, 

2013). A gerência da cadeia de produtividade é um fator importante quando se trata do 

fast fashion (CIETTA, 2010, apud. CAETANO, 2013). Quanto mais rápido o produto 

estiver com o consumidor, mais eficiente será o retorno para a organização. 

 E o terceiro fator favorável é a “Disponibilidade de recursos materiais”, que 

significa ter posse dos recursos necessários para a realização do trabalho. O slow 

fashion foca em cada etapa dentro do processo criativo, e com isso, a etapa inicial é o 

estudo do material. O slow fashion gira em torno da sustentabilidade no sentido de não 

utilizar nada em excesso e sim, tudo de forma balanceada (WATSON; YAN, 2013). Por 

isso, afirma-se que a disponibilidade de recursos nessa metodologia é positiva, já que a 

mesma se planeja com os materiais disponíveis e adequados, e não da maneira contrária. 

 No fast fashion, a postura adotada é proporcionalmente inversa. Tem-se aqui 

uma relação linear em face à cadeia produtiva, ou seja, o pensamento desconsidera a 

propriedade cíclica da Moda. O processo em relação aos materiais gira em torno da 

questão “que tipo de produto pode ser comprado?” em vez de “que tipo de produto é 

necessário?” (ABRANTES, 2004) e com isso, é raro no método de criação o 

questionamento sobre o material utilizado. 

 Por mais que a Moda abrace a obsolescência como uma das suas principais guias 

(ABRAHAMSON, 2011 apud. JOY et al., 2012) o fast fashion é o ápice disso. Assim, 

esse item dos ICC torna-se desfavorável dentro do fast fashion. Tanto que, durante o 

processo criativo, um acontecimento comum é a burocracia envolvendo o esgotamento 

do material utilizado antes mesmo de ter entrado em uma produção maior.  

 

2 Fatores desfavoráveis 

 O primeiro fator desfavorável de acordo com os ICC é “Excessos de serviço e 

escassez de tempo”. Observa-se que a pressão exercida sobre os profissionais resultou 

em manifestações da própria cadeia criativa. A marca Viktor & Rolf desfilou uma 

coleção denominada "NO" em 2008. Ela tinha como tema um apelo contra o ritmo 

acelerado da indústria da Moda, deixando claro a impossibilidade em serem inovadores 

naquele ritmo (BUMPUS, 2008). Os estilistas expuseram sua preferência em diminuir o 
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ritmo de criação, o que afetaria diretamente na qualidade dos produtos desenvolvidos e 

na escolha dos consumidores ao serem direcionada a ofertas melhores (FURUMAN. 

RYDBERG, SWANSTEIN, 2009; apud JOHANSSON, 2010). 

 A estilista Anna Bonnevier, que possui uma marca homônima, chegou a 

trabalhar em uma grande empresa de fast fashion antes de decidir criar sua empresa 

voltada ao slow fashion. Anna optou por se libertar do calendário de moda no formato 

tradicional e decidiu criar um formato de longo prazo para as suas peças. A solução 

encontrada para um dos lançamentos foi uma coleção de oito peças em jersey preto que 

tinha como foco traduzir um produto atemporal e que se adaptasse às tendências que são 

inevitavelmente ditadas pela moda (STROMQUIST, 2008). 

 Observa-se, então, que o fast fashion tem o tempo como um obstáculo a ser 

vencido, o que é um prejuízo quando avaliado o processo criativo. E no slow fashion, a 

liberdade de ação proporciona uma relação saudável em relação a esse primeiro fator. 

 Por fim, o fator desfavorável “Resistência de ideias novas” expõe a dificuldade 

em elaborar novas ideias, justamente pela cultura de acomodação dos profissionais. 

Aqui, deve-se salientar o momento no qual o fast fashion se estabeleceu. Vive-se 

um momento de concentração e celebração de roupas, onde a Moda com “m” maiúsculo 

perde valor. O fast fashion trouxe à tona uma era onde a roupa está mais em contato que 

a sociedade do que a Moda (FAIRS, 2015). Entende-se que o fast fashion ocupa uma 

posição bem estabelecida na Moda, onde as atitudes tomadas já estão bem definidas ao 

decorrer de toda a cadeia criativa. Sendo assim, isso pode acarretar uma acomodação 

em relação às buscas de soluções para transformar uma linha de raciocínio criativa. 

Por se tratar de um bom momento para repensar a Moda, o slow fashion abre a

oportunidade da contracorrente, a reflexão sobre novas possibilidades. Ao ir contra a 

força da moda atual que demanda uma mudança rápida nas tendências (WATSON; 

YAN, 2013), esse sistema abre a discussão sobre como lidar com a ideia de roupas 

dentro do fenômeno da Moda (FAIRS, 2015). Portanto, afirma-se que esse fator 

desfavorável é um incentivo à criatividade dentro do slow fashion. 

3 ANÁLISE DO RESULTADO 

Com os dados da análise, foi possível chegar à seguinte observação: 

Tabela 1 – Tabela de análise dos dados comparativos 
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Fator Favorável I. 
Liberdade de ação 

Reduzida devido à solidificação do sistema 
de fast fashion, que pede por ações já pré-
determinadas. 

É o pilar do sistema de slow fashion, que 
clama por uma diversidade de moda no 
produto final. 

Fator Favorável II. 
Incentivo às ideias 
novas 

Novas soluções: aperfeiçoamento do timing 
de chegada do produto final ao consumidor e 
rapidez na cadeia criativa. 

Novas soluções: durabilidade do produto, 
aprimoramento do impacto social e 
conhecimento do ciclo do produto. 

Fator Favorável III. 
Disponibilidade de 
recursos materiais 

O processo criativo prioriza o tipo de produto 
que pode ser comprado e não o que é 
necessário. 

O planejamento sustentável do uso da 
matéria prima é essencial durante o processo 
criativo. 

Fator Desfavorável I. 
Excessos de serviço 
e escassez de tempo 

Profissionais da área demonstram a pressão 
sofrida devido a impossibilidade de serem 
inovadores em um ritmo acelerado. 

O sistema possui autonomia do calendário 
de moda do fast fashion e as coleções são 
desenvolvidas para durarem em longo prazo. 

Fator Desfavorável II. 
Resistência a ideias 
novas 

Faz parte de um movimento onde a roupa 
está mais em contato com a Moda do que a 
sociedade, o que trouxe uma acomodação. 

O slow fashion abre a oportunidade de trazer 
o pensamento sobre as novas possibilidades 
da Moda. 

Fonte: Autora (2015) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como foco principal o estudo do processo criativo do 

slow fashion e do fast fashion utilizando principalmente o método de análise dos ICC.  

O slow fashion tem como mote o pensamento global do processo de criação, ou 

seja, é necessário entender e se atentar a toda cadeia criativa ao executar a ideia 

desejada. Já o fast fashion tem como pensamento durante o processo criativo o 

compromisso de produzir o mais recente desejo do seu consumidor. Posto isso, foi 

possível observar um panorama do processo criativo de ambos na Tabela 1 da seção 3.  

Com o acúmulo de informações que o indivíduo criativo sofre diariamente, 

entende-se também que o consumidor passa por um momento de descoberta do seu 

papel individual fora da massa; o que faz com que a massificação e a unificação de 

estilos que o fast fashion prega se torne decadente. O processo criativo do slow fashion

defende uma personalização da moda para cada indivíduo consumidor. Esse 

pensamento cria uma nova relação entre o cliente e o produto. 

É cada vez mais evidente que o ritmo acelerado que o fast fashion dita para seus 

profissionais traz um resultado de desgaste; vide a saída de Marc Jacobs, Raf Simons, 

Alber Elbaz das grifes nas quais trabalhavam. Essa pressão em entregar inúmeras 

 Fast Fashion Slow Fashion 
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coleções – característica do fast fashion – fez com que até as grifes que tinham mais 

liberdade para apresentar o trabalho final fossem obrigadas a entrar no ritmo imposto 

pelo mercado a fim de não perder para as marcas que atendiam essa demanda. 

Sendo assim, a partir do momento que o processo criativo do fast fashion se 

torna uma reflexão predominantemente sobre as roupas que devem estar à disposição do 

consumidor, a questão da Moda se perde como leitura da sociedade. E o oposto disso é 

o que se tem visto no processo criativo do slow fashion, o pensar no porquê de cada 

ação e a prática de acordo com a leitura de um pensamento atual, o de conscientização 

geral. Esse retorno da Moda individualizada renova a linha de raciocínio para esse 

fenômeno, como se a partir do ápice do fast fashion um novo sistema renascesse. 
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A INVENÇÃO DO BRASIL MODERNO PELA PERSPECTIVA DA MODA 
POR MEIO DA LEITURA DE IMAGENS 

THE INVENTION OF MODERN BRAZIL FROM THE PERSPECTIVE OF FASHION THROUGH THE 
READING OF IMAGES 

 
ALMEIDA, Katianne de Sousa, UFG1 

 LOPES, Paulo Ricardo, UFG2 

 
Resumo 
Em 2014 uma nova prática pedagógica-metodológica foi proposta numa disciplina do curso de Design 
de Moda, ora os conteúdos de história da moda no Brasil seriam discutidos por meio da leitura de 
imagens. Neste espaço construiram-se argumentos capazes de desmistificar o cânone que considera uma 
fonte de pesquisa confiável, dentro da historiografia tradicional, apenas os documentos escritos. A 
interpretação da imagem foi possível por meio do esforço analítico, dedutivo e comparativo. A 
particularidade da imagem como documento revelou aspectos da vida material que, algumas vezes, a 
descrição de fontes escritas não traziam. Este artigo traz algumas interpretações referentes à pintura de 
Almeida Júnior, especificamente, a imagem da tela Leitura comparando-a com uma fotografia do 
editorial de moda produzido pela Rhodia em 1964, na cidade de Salvador, divulgando a coleção 
Brazilian Style. As deduções e comparações a respeito das duas representações trouxeram algumas 
referências históricas, exemplo, ambas foram artifícios para indicar uma autenticidade de crescimento  
do  país,  tanto na construção de identidade, quanto no desenvolvimento econômico. Por fim, salienta-se 
alguns aspectos históricos da produção têxtil por meio da observação de elementos das duas imagens. O 
Brasil, no final do século XIX, estava em intensa produção de algodão, embora não estivesse dentro dos 
padrões para a produção de roupas tinha um volume produtivo que indicava os primórdios do 
desenvolvimento tecnológico têxtil. Q u a n t o  a  i m a g e m  d a  R h o d i a  e v i d e n c i a - s e  a  
r e v o l u ç ã o  t ê x t i l  d o  s é c u l o  X X  c o m  os filamentos sintéticos, tornando a empresa responsável 
pela introdução da moda autenticamente brasileira no cenário internacional. 
Palavras-chave: História, Moda no Brasil, imagens. 
 
Abstract 
In 2014 a new pedagogical practice proposed methodological discipline of the Fashion Design course, 
sometimes the contents of fashion history in Brazil would be discussed through the reading of images. In 
this space built arguments able to demystify the canon that considers a reliable source of research, within 
the traditional historiography, only the written documents. The interpretation of the image was made 
possible through the analytical, deductive and comparative effort. The particularity of the image 
document revealed aspects of material life that sometimes the description of written sources were 
carrying. This article brings some interpretations pertaining to painting de Almeida Júnior, specifically, 
the image on the screen Reading by comparing it to a photo of the editorial sets produced by Rhodia in 
1964, in the city of Salvador, disseminating the collection Brazilian Style. The deductions and 
comparisons regarding the two representations brought some historical references, example, both were 
devices to indicate authenticity of country's growth, both in the construction of identity, as in economic 
development. Finally, it should be noted some historical aspects of textile production by means of 
observation of elements of the two images. The Brazil in the late 19th century, was in intense cotton 
production, while not within the standards for the production of clothing had a productive volume that 
indicated the beginnings of technological development. About Rhodia's image shows the textile 
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Graduanda em Design de Moda pela UFG. 
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revolution of the 20th century with the synthetic filament, making the company responsible for 
introducing authentically Brazilian fashion on the international stage. 
Keywords: History, fashion in Brazil, images. 
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Introdução 
 

A partir da proposta pedagógica-metodológica empregada nas aulas de 

História da Moda no Brasil, desenvolveu-se diversas análises a respeito das imagens 

como fonte de pesquisa, desmistificando o cânone, perpetuado até os dias atuais, que 

considera como fonte de pesquisa confiável apenas os documentos escritos. 

A imagem, a partir de uma leitura inicial, que seria um exercício de 

identificação, admite a interpretação, que resulta de um esforço analítico, dedutivo e 

comparativo. Logo, esta como documento, como fonte, revela aspectos da vida 

material que, algumas vezes, a descrição de fontes escritas não revela. Desta forma, o 

estudo das imagens contribui grandemente para o entendimento dos múltiplos pontos 

de vista que as pessoas constroem a respeito de si mesmas e das outras, de seus 

comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções em diferentes 

tempo e espaço.  

As múltiplas dimensões de significados que orientam a interpretação da 

imagem dependem da reconstrução do sistema cultural, do contexto em que ela 

ocorreu e das identidades dos sujeitos envolvidos naquele evento. 

 

As imagens como recurso pedagógico 

 

Após uma breve introdução a respeito do uso das imagens como metodologia 

de pesquisa, inicia-se neste tópico a discussão das questões que envolvem este breve 

ensaio: as imagens referentes à pintura de Almeida Júnior, especificamente, a imagem 

do quadro Leitura (1892) e uma fotografia do editorial de moda produzido pela 

Rhodia em 1964, na cidade de Salvador, divulgando a coleção Brazilian Style. 

A proposta de análise que aqui se coloca pauta-se na comparação de duas 

imagens em períodos diferentes, especificamente, em séculos diferentes (XIX e XX). 

Distantes por setenta e dois anos, muitos fatos ocorreram tanto no contexto social, 

quanto cultural, político, econômico no Brasil. Ao começar o quadro comparativo 

entre as imagens cita-se como referência no país, em 1892, a construção de uma 

incipiente República (1889) instaurada. Ainda prevalecia a riqueza advinda dos 

cultivos do café, a recente sanção da Lei Áurea, em que extinguiu a escravidão no 

Brasil (1888) não trouxe a devida integração dos ex-escravos ao mercado de trabalho 
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e novos arranjos sociais se formavam a partir da iniciativa de aquisição de mão-de-

obra por meio da migração.  

Já o Brasil em 1964 adentrava em um período de exceção, submetido a um 

governo militar. Na moda, ao contrário, o rumo era o da liberação do corpo, como 

consequência da liberação comportamental e da moda hippies. Com a explosão do 

mass media (indústria cultural), houveram pelo menos dois grandes movimentos 

comportamentais marcantes, na década de 1960: na primeira metade, eclodiu o Iê-iê-

iê dos Beatles, traduzido aqui pela Jovem Guarda. Com a invenção da pílula 

anticoncepcional, as mulheres colocaram as pernas de fora, em minissaias. O segundo 

movimento importante foi a liberação hippie, aqui musicalmente traduzida pela 

Tropicália. 

Diante de contextos tão diversos, observações superficiais diriam não haver 

possíveis semelhanças em tais períodos históricos. Contudo, por meio da abordagem 

experimental, em sala de aula, dentro da temática da História da Moda no Brasil, 

construiu-se argumentos capazes de fazer aproximações em partes das composições 

das imagens, tal como a invenção do Brasil moderno.   

 

O método experimental 

No início da disciplina foi mostrado em classe a imagem abaixo: 
Figura 1 – Pintura de Almeida Júnior “Leitura” 

 
Fonte: Pinacoteca – São Paulo 
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A imagem em formato bidimensional refere-se a uma pintura a óleo de 

Almeida Júnior em que as dimensões do quadro são 95 x 141 cm e faz parte do acervo 

da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Após a apresentação técnica da composição da 

obra surgiram as primeiras descrições:  

Na imagem está presente uma mulher jovem de cabelos soltos, 
sentada numa cadeira e segurando um livro. Está em um 
terraço sozinha tendo à sua frente uma cadeira desocupada com 
dois objetos no banco e outro dependurado no encosto. Atrás 
da moça há uma ampla vegetação com destaque ao coqueiro e 
algumas construções longínquas, talvez uma igreja. Na 
construção mais próxima há um toldo vermelho com branco. 
Atrás da moça há alguns alambrados, talvez de metal e uma 
pilastra. (Almeida, Katianne e LOPES, Paulo – anotações em 
aula, 2014). 
 

Após as primeiras notas de composição da imagem, sugeriu-se ao grupo uma 

descrição pormenorizada a respeito do vestuário, exposta a seguir: 

Uma moça que lê com um vestido tingido de amarelo, uma 
jaqueta preta, uma renda na parte de cima da roupa, uma 
gravatinha preta no pescoço, cabelos soltos, uma provável luva 
na cadeira vazia, uma provável capa guarda-pó dependurada na 
cadeira vazia. Um alambrado, provavelmente de metal, uma 
vasta vegetação atrás da casa, um edifício com toldo, 
provavelmente, de tecido listrado em vermelho e branco. 
Relacionando-se este fato com o contexto histórico: a recente 
instauração da República, o início da urbanização, o pintor 
talvez indicasse por meio desta tela um novo cenário que se 
construía social e culturalmente em algumas regiões do Brasil 
(ALMEIDA, Katianne e LOPES, Paulo – anotações em aula, 
2014). 

 
Para dar maior suporte às deduções sobre os materiais contidos na imagem e o 

contexto histórico, os alunos buscaram informações sobre a biografia do autor da tela 

Leitura. Em 1869, José Ferraz de Almeida Júnior inscreveu-se na Academia Imperial 

de Belas Artes. Terminado o curso, retornou a Itu, cidade onde nasceu – em 8 de maio 

de 1850, onde abriu um ateliê. Contudo, após incentivo financeiro dado pelo 

Imperador Pedro II, matriculou-se na Escola Superior de Belas Artes, em Paris. 

Voltando ao Brasil, abriu outro ateliê em São Paulo e em contato com a terra e os 

habitantes foi expressando em suas telas temas regionais. 

O quadro Leitura faz parte dessa fase realista de Almeida Júnior e registra o 

esforço pela modernização de São Paulo. O quadro foi enviado para participar da 

Exposição Internacional de Artes, Indústrias Manufatureiras e Produtos do Solo, das 
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Minas e do Mar em Chicago em 1893 a convite do Engenheiro de ferrovias Adolfo 

Augusto Pinto, importante figura do cenário de desenvolvimento da cidade de São 

Paulo naquele período. 

No quarto momento de observação, alguns componentes na imagem da pintura 

Leitura auxiliaram na dedução do material como um meio de divulgação da 

urbanização e modernidade. Ilustrando esses componentes temos as grades de ferro 

atrás da moça. Além disso, temos as construções que são próximas indicando não se 

referir a um ambiente rural, pois no Brasil, em seu período predominantemente 

agrário as propriedades tinham extensões exorbitantes. 

A moça como personagem principal da tela está lendo, esta não era uma ação 

comum a todas as mulheres e não fazia parte da cultura de qualquer grupo social 

nesta época, final do século XIX, no Brasil. Quando o pintor coloca uma mulher 

lendo mostra o hábito inovador e libertador de convenções de uma moralidade 

patriarcal severa que não permitia que mulheres tivessem outros conhecimentos além 

das atividades domésticas. 

Sendo assim, após apresentações de algumas rupturas do que era tido como 

comum no final do século XIX no Brasil, como se pode deduzir que a pintura seja 

uma referência ao país e não a outro local, ou seja, outra nacionalidade? Um esforço 

dedutivo a ser feito é pensar que mesmo as edificações tendo um foco importante na 

pintura, é a vegetação que insere a imagem no imaginário popular do que sejam os 

trópicos. Logo, aqui temos uma invenção de Brasil que no princípio de sua 

urbanização ainda conservava um espírito de selva a ser desbravada e domesticada. 
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 Figura 2. Lilian, Darci, Mailu, Inge, Mila e Lúcia vestem criações de José 

Nunes, com estampas de Aldemir Martins, da coleção Brazilian Style, Rhodia; 
Jardim de Alá, Salvador, BA, 1964.  

 

 
Fonte: BRAGA,  João  e  PRADO,  Luís  André, 2011, p.270 

 

Após explorar vários elementos da imagem, trazendo interpretações e relações 

com o contexto social, cultural e material; especificamente em relação ao vestuário 

ousou-se comparar a imagem do quadro com uma fotografia do século XX que 

continha dados sobre a moda no Brasil. Para a escolha da fotografia a classe fora 

dividida em grupos e para este artigo escolheu-se uma imagem que fizesse parte das 

referências iconográficas do livro História da Moda no Brasil das influências às 

autorreferências.  
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Com a introdução de uma nova imagem aplicou-se a metodologia empregada 

na primeira imagem (imagem da pintura de Almeida Júnior – Leitura), ou seja, a 

descrição preliminar: 

Fotografia do editorial de moda da Rhodia, coleção Brazilian   
Style. No primeiro plano estão seis mulheres com vestidos 
estampados de cores diferentes, mas com a mesma 
modelagem. Algumas de cabelos presos e outras com cabelos 
soltos, mas todos montados. As mulheres também apresentam 
maquiagem. Todas elas estão de sandália rasteira pisando sobre 
areia. A vegetação predominante são os coqueiros com uma 
vegetação rasteira típica de regiões praianas. Há um pequeno 
lago. (ALMEIDA, Katianne. Caderno de anotações, 2014). 

 

Para a segunda descrição pormenorizada, o enfoque foi no vestuário fazendo 

relações com a história da moda no Brasil. 

A fotografia apresenta seis mulheres em pé com uma postura 
corporal que indica que estão posando para foto empreendendo 
um estilo de campanha de moda. Todas estão com vestidos 
estampados com motivos abstratos bastante coloridos, que 
provavelmente devem ser de tecidos sintéticos, já que fazia 
parte da campanha da Rhodia, importante empresa de 
fabricação de fios sintéticos. Todas  as mulheres  estão de 
sandálias rasteiras tornando-as mais próximas ao local onde 
pisam: areia, que provavelmente remete a vegetação praiana, já 
que nas informações da imagem tem-se  que foi tirada no 
Jardim de Alá em Salvador-Bahia, cidade litorânea do Brasil. 
Atrás das mulheres temos alguns coqueiros e um lago tornando 
a imagem uma mistura de um ar de modernidade (pela 
exploração dos tecidos sintéticos – uma novidade do mercado e 
revolucionaria a forma de se produzir roupas) e um ar bucólico 
por sua paisagem (ALMEIDA, Katianne. Caderno de 
anotações, 2014). 

 

Não se têm dados quem foi o autor da imagem, ou seja, o fotógrafo. Contudo, 

a imagem pertence ao Acervo da Rhodia. A Rhodia, empresa mundial de química de 

especialidades, com presença no Brasil desde 1919, é líder em importantes mercados, 

reconhecida mundialmente nas áreas de polímeros, química e em formulações. O 

grupo Rhodia passou, entre o final da década de 1950 e início da década de 1960, por 

uma fase de expansão de sua divisão têxtil – resultado da exploração das  enormes 

possibilidades  de  uso  no  vestuário dos fios sintéticos, derivados do petróleo. A 

estratégia da empresa era associar seus produtos – o Rhodianyl (náilon) e o Tergal 
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(poliéster) e similares – à ideia de modernidade, promovendo-os por massivas 

campanhas publicitárias. 

 

Na fotografia da Rhodia além de uma invenção de Brasil moderno temos 

também uma invenção de moda brasileira3. Há no discurso da Rhodia, na década 

de 1960, um ideal nacionalista a ser divulgado pelo vestuário tanto no Brasil como no 

exterior. Conforme João Braga e Luís André do Prado (2011), por meio dos grandes 

shows-desfiles (na Fenit) de lançamento dos fios sintéticos foi possível fazer uma 

efetiva busca pela identidade para a moda nacional. Essa identidade tanto era focada 

na estamparia, desenhada por artistas plásticos4  de renome no Brasil, quanto na 

produção das roupas feitas pelos costureiros que estavam na cabeça das pessoas, no 

caso da imagem aqui usada as roupas eram de José Nunes. Além destes fatores sabe-

se também que: 

Para reforçar ainda mais a ilusão de ‘inspiração nacional’ da 
alta-costura então nascente, a Rhodia fez viajar pelo Brasil 
costureiros, manequins e coleções, de modo a autenticar sua 
brasilidade, em sítios celebrados como símbolos da 
nacionalidade, como Salvador, Outro Preto e Brasília (idem, 
pg. 333). 
 

Voltando a observação da imagem e já com o conhecimento do cenário 

econômico, político, cultural e social a época – a locação da imagem é Salvador, no 

Jardim de Alá com seus coqueiros, vegetação rasteira praiana, um pequeno lago, 

montando um cenário tropical. Pode-se deduzir que toda essa composição fosse para 

contribuir para o imaginário da população que se estava produzindo uma moda 

genuinamente brasileira e que esta com requintes de um editorial produzia materiais 

de qualidade e que, portanto, devia-se superar a dependência da importação da moda 

estrangeira. 

 

Considerações Finais 

                                                
3 Não se pode falar dos trajes usados pela moça ou existentes na cadeira vazia, do quadro Leitura, como moda brasileira, pois na 
literatura considera-se que ainda neste período os modelos de roupas eram copiados do exterior, principalmente na França; mas é 
claro que é importante frisar que a importação de tecidos era feita por uma parcela da população bastante pequena, pois por ser 
um material caro poderia ser adquirida apenas pelos ricos. Além disso, as cores apresentadas nas roupas: como o vestido amarelo, 
jaqueta preta são processos de tingimento que necessitam de certa tecnologia, o que ainda não existia no país. Outra questão, eram 
quanto aos tecidos, pela interpretação da imagem acredita-se que eram tecidos nobres, o que não era produzido no Brasil, sendo 
sua produção têxtil, substancialmente, baseada no algodão rústico produtor de peças íntimas, de banho e sacaria; logo indica-se um 
vestuário importado. 
4 O artista plástico responsável pelas estampas da imagem de referência é Aldemir Martins. 
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As colocações a respeito das duas representações nos trazem algumas 

interpretações, exemplo, ambas são de certa forma artifícios para indicar uma 

autenticidade  de crescimento  do  país,  tanto na construção de identidade, quanto no 

desenvolvimento econômico. A Leitura de Almeida Jr. e a fotografia publicitária da 

Rodhia foram representações expostas em veículos de influência, ora a pintura em 

uma exposição, espaço de alcances de um grupo de pessoas de classe social mais 

abastada, já que eram estas pessoas que comumente frequentavam exposições, no 

final do século XIX, e a fotografia encomendada pela empresa  Rhodia, espaço em 

que s e  produzia um grande volume de fotografias de moda veiculadas em anúncios 

no inicio da década de 1960, logo também utilizava de uma publicidade impressa, de 

certa forma, com ressalva a esta última, pois com características de uma nova 

tecnologia que permitia ter mais visibilidade que uma pintura em uma exposição. 

Outro fator se expressa pela palavra qualidade, na obra de Almeida Jr.. A  

cena  retratada  transmite  um  episódio  de  tranquilidade  e  descontração, tentando 

afirmar uma ostentação de estilo de vida e por sua vez poder aquisitivo. Na campanha 

publicitária tal expressão se justifica a partir da intenção de demonstrar produtos 

“roupas” com extrema qualidade e valor já que se intencionava divulgar o 

Rhodianyl (náilon), matéria produzida pela Rhodia. 

É válido destacarmos algumas questões que nos faz pensar na formação 

ideológica do público. A obra do pintor apesar de representar um ambiente brasileiro, 

tendo em vista os aspectos naturais (árvores, casas e ambientação) e de estrutura 

recém urbana traz aspectos que por sua vez não fogem de um padrão europeu, tendo 

isso em evidência o pomposo modo de se vestir da moça que lê, pois embora esteja 

em situação de distração, é representada em um espaço com detalhes  na  construção 

do edifício, chamando atenção também para as vestimentas, os móveis dispostos, as 

grades de ferro e a quantidade e qualidade dos tecido. Materiais que são de provável 

importação, já que no Brasil não havia tantas indústrias para a produção de tais 

produtos. 

Na campanha de moda da Rhodia, também nos indaga uma questão, o espaço, 

o tecido, as modelos, são brasileiros ou pelo menos demonstrativo de nossa 

nacionalidade, no entanto, recebe um título americanizado Brazilian Style, de forma 

que o produto apesar de se produzido aqui só tem credibilidade por ter “padrão 

internacional”. Ou seja, tratava-se de uma construção de nacionalidade, mas para não 

romper totalmente com os costumes e crenças da época que ainda acreditava que o 
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“bom devia vir de fora” mantinha-se, portanto, uma ligação com o que era importado, 

no caso usou-se essa conexão por meio do slogan da campanha. 

Por fim, salienta-se alguns aspectos históricos da produção têxtil por meio da 

observação de certos elementos das duas imagens. O Brasil no final do século XIX 

estava em intensa produção de algodão, embora não estivesse em padrões para a 

produção de roupas, mas havia um volume que indicava os primórdios do 

desenvolvimento tecnológico têxtil. Isso pode ser notado na representação de óleo em 

tela de Almeida Junior, nos tecidos dispostos nos toldos da construção ao fundo. A 

tecnologia  têxt i l  indicada pela  segunda imagem evidencia-se  a  

revolução do século  XX com os filamentos sintéticos, estes ocasionaram um 

verdadeiro movimento no vestuário brasileiro no final da década de 1950, e 

posteriormente na década de 1960 a Rhodia, assim como pode-se notar na fotografia, 

começa a assumir a responsabilidade em ser a percussora da moda autenticamente 

brasileira, com artifícios de ampla política publicitária. 

Embora toda a análise de construção de um Brasil moderno baseia-se em 

aspectos dedutivos e comparativos, conclui-se ser válida por todos os argumentos 

enumerados ao longo do artigo, pois é evidente que cabe em todo o contexto o enfoque 

de ostentação de uma essência brasileira, ou essência tropical que mesmo relacionada 

com o bucólico ainda almeja urbanizar-se e transformar-se tecnologicamente. Esta 

perspectiva se evidencia em ambas as representações, buscando transmitir uma 

imagem brasileira nova, evoluída, seja ela nos aspectos visuais, ou históricos, com 

recursos de divulgação de pequeno porte (exposições – século XIX) ou grande porte 

empregado pelas políticas de marketing e publicidade (século XX). 
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UM OLHAR SOBRE A ROUPA E O CONFORTO 
NOS SÉCULOS XV, XVI E XVII 

A Look at the Clothes and the Comfort in Centuries XV, XVI and XVII

ALBANI, Márcio Monticelli, Universidade Feevale¹ 
BONADIO, Maria Claudia, Orientadora, UFJF² 

Resumo 
Entendendo o conforto como uma sensação agradável do ponto de vista físico e psicológico e pensando 
que os conceitos se modificam com o passar do tempo, esta pesquisa procura analisar como é visto o 
conforto no vestuário nos séculos XV, XVI e XVII e como essa necessidade surge relacionada ao 
contexto histórico-social e às possibilidades tecnológicas.
Palavras-chave: Conforto; vestuário; corpo; história. 

Abstract 
Understanding the comfort as a pleasant feeling of physical and psychological point of view and thinking 
that concepts change with the passage of time, this research analyzes as seen in the comfort clothing in 
the XV, XVI and XVII and as the need arises related to the historical and social context and the 
technological possibilities.
Keywords: Comfort; clothing; body; history. 
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Introdução  

A presente pesquisa analisa as características da indumentária dos séculos XV, 

XVI e XVII, relacionadas ao conceito de conforto da época. 

Referindo-se ao vestuário, Slater (1985, p. 4) define conforto como “um estado 

prazeroso de harmonia fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e o 

ambiente”. A ideia de conforto pode ser dividida em quatro conceitos fundamentais 

(SLATER, 1997 apud BROEGA e SILVA, 2010): Conforto termo fisiológico, conforto 

sensorial tátil, conforto ergonômico e conforto psicológico-estético. 

Quando analisamos um traje de época sob o ponto de vista do conforto 

precisamos conhecer o conceito do que era confortável naquele momento, para não 

fazermos uma análise com o olhar de nosso tempo, considerando que nem todos os 

aspectos do conforto elencados acima são levados em conta num determinado momento 

histórico. No decorrer deste trabalho serão analisadas imagens do vestuário de 

diferentes períodos históricos tentando perceber como o conceito de conforto era 

percebido na época. O contexto histórico-cultural e o desenvolvimento tecnológico são 

vistos como base para o entendimento das mudanças no conceito de conforto e o 

surgimento das ideias de comodidade, privacidade e informalidade. 

 

Século XV: Desconforto como Purificação 

De acordo com Lipovetsky (2009), é só no século XV que se desenvolve a 

sociedade de moda em contraposição à sociedade de tradição, que tem seus valores 

vinculados ao passado, enquanto a de moda é sempre pautada pelo presente e pelo novo.  

Existe na Idade Média uma aversão ao corpo, principalmente o feminino, 

que é considerado perigoso, pois a mulher é fonte do pecado. Por isso há um recato 

quanto aos trajes, eles devem cobrir o corpo e evitar contato. A peça principal de seu 

vestuário era o vestido, justo até a cintura e depois se abrindo numa saia ampla. As 

mangas chegavam até as mãos, eram muito apertadas e tinham fitas que chegavam até o 

chão. A ideia de conforto não era pensada para a vestimenta da mulher, já que causar 

sofrimento ao corpo era considerada uma forma de purificação. 

No século XV a peça principal masculina ainda era o gibão, embora agora fosse 

mais curto, muitas vezes deixando aparecer o codpeace. Os ombros eram almofadados 

para aumentar o volume da parte superior do corpo, que contrastava com a inferior 

muito fina e alongada pelo uso das calças justas e das poulaines compridas e 

pontiagudas. 
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De acordo com Georges Vigarello (1996), o status da roupa nesse período 

não se dá somente pela aparência da forma, mas também pela aparência da limpeza. O 

traje acaba se configurando numa estrutura de relação dos tecidos de baixo, mais finos 

com as lãs de tecidos de roupas de cima. Nessa relação dos tecidos se constrói a noção 

de limpeza pela troca da roupa de baixo. A camisa passa assim a fazer parte do 

vestuário sendo nesse período encoberta pela lã das peças de cima, constituindo-se 

como uma camada intermediária entre a pele e a lã.  

 

Século XVI: O Conforto da Roupa Branca 

No século XVI a mudança nas formas do vestuário abandona os modelos 

verticais para enfatizar a horizontalidade. 
Figura 1: Henrique VIII, sua terceira esposa Jane Seymour  

e o jovem príncipe Edward, 1545, artista desconhecido. 

 
França e Inglaterra são influenciadas pelo estilo alemão de seus mercenários de 

talhar as roupas deixando aparecer a roupa de baixo. Durante esse século, além do gibão 

o calção era tão recortado que se transformava em tiras de tecido presas aos joelhos. 

Para a mulher as mangas deixaram de ser justas e tornaram-se bastante amplas, o decote 

era quadrado e baixo, deixando aparecer a chemise.  

Não existe nesse período uma preocupação com o conforto, pois os nobres 

necessitavam mostrar que não precisavam trabalhar. As roupas mais soltas são usadas 

pelas classes subalternas, que realizam os mais diversos ofícios e precisam de roupas 

que não atrapalhem os movimentos e a força. 

Georges Vigarello, em seu livro “O Limpo e O Sujo: Uma História da Higiene 

Corporal” explica a importância da roupa branca de baixo nesse período. Segundo ele: 

Trocar de roupa de baixo é também limpar a pele, embora essa pele não seja tocada por 

uma mão que limpa. (VIGARELLO, 1996, p. 67). A troca da chemise e de outras 



208 Um Olhar sobre a Roupa e o Conforto...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

roupas de baixo produzem uma limpeza e conforto mais seguros que o banho, já que se 

acreditava na proliferação de doenças pela água. Trocar a roupa de baixo nesse 

momento é sentir uma sensação de limpeza e conforto, que antes não era valorizada. 

Outra questão que o autor traz em relação ao uso da roupa branca é o quanto 

agora ela é mostrada. Pela imagem de Henrique VIII e sua esposa se pode perceber que 

as fendas estão presentes nas mais diversas partes da roupa de cima e nessas fendas se 

fazem aparecer gomos do tecido da roupa de baixo. Esta é uma forma de mostrar a 

limpeza, inclusive interior, que o indivíduo carrega.  

A partir da segunda metade do século XVI, surge o rufo, uma grande gola 

circular, que elevava a cabeça e se constituía como um sinal de privilégio da 

aristocracia. Pode se entender que esse elemento proporcionava um grande desconforto 

físico, principalmente para levar os alimentos à boca, mas elevava o conforto 

psicológico ao atribuir a sensação de superioridade. 

Outros elementos de reestruturação do corpo feminino no final do século XVI 

foram o corpete de tela engomada ou papelão e mantido no lugar por barbatanas de 

madeira e a farthingale, uma estrutura rígida parecida com a crinolina que dava 

sustentação à forma da saia. Esses artefatos não proporcionavam o conceito de conforto 

que temos hoje, mas representavam a posição aristocrática da época, que era mais 

importante. 

 

Século XVII: O Século do Conforto 

O século XVII, sob o nosso ponto de vista, pode ser considerado de um maior 

conforto no que se refere ao vestuário, visto que para o homem diminui o volume nas 

mangas, o gibão se torna mais cinturado e com um bico na frente, surge o uso do calção 

preso aos joelhos, com volume e fitas penduradas.  
Figura 3: Ateliê de Daniel Mytens, Henry Rich, primeiro conde da Holanda, 1640, 

 National Portrait Gallery,  Londres. 
 

 



209

MENDES, F. D. et al.

M. M. Albani e M. C. Bonadio.

O traje feminino era formado por um corpete amarrado com uma fita de seda na 

frente, anágua e beca. A saia característica da época era formada por duas, sendo a de 

cima drapeada para mostrar a de baixo.  

Quanto à roupa de baixo Vigarello afirma que no século XVII, a sua presença se 

amplia e se diversifica com as golas caídas, os canhões que deixam a roupa de baixo 

flutuar sobre as botas e os punhos sobre as mangas. Essas peças continuam 

simbolizando a nobreza de quem as usa. Há nisso uma tentativa de prolongar a roupa de 

baixo, mesmo com partes independentes, criando assim uma ilusão, pois eles acabam 

concentrando o olhar, mais do que as próprias roupas de cima. Com o tempo e com o 

desenvolver das rendas essas partes tornam-se mais leves e delicadas construindo a 

imagem de um interior também mais rico e ornamentado. A limpeza e com isso o pano 

branco não é para todos.  

Como já foi colocado, pode se dizer que o século XVII introduziu certo conforto 

nos trajes e na vida cotidiana dos homens da época. Joan de Jean, em seu livro “O 

Século do Conforto” considera que o primeiro momento em que a sensação de bem-

estar se tornou possível e desejável foi em Paris a partir da década de 1670. Foi nesse 

momento que o lar moderno se constituiu e determinados elementos de indumentária, 

decoração e mobiliário trouxeram o conceito de informalidade e conforto. A criação do 

sofá estofado e a possibilidade de água para descarga no banheiro fizeram com que a 

vida cotidiana de uma família tivesse outra conotação. No final do século XVII o ideal 

de vida voltado para o conforto já era buscado.  

Tecidos pesados e formais foram substituídos por sedas e tecidos de algodão em 

cores mais claras e estampas leves como flores e animais, estimulando um movimento 

de relaxamento e informalidade. 

É importante entender que a ideia de conforto físico no vestuário, a partir da 

segunda metade do século XVII está inserida numa profunda transformação da vida na 

corte, que abrange desde um rearranjo arquitetônico, do surgimento de novos móveis até 

a mudança de posturas corporais e comportamentos. A mulher passa a aparecer em 

público com roupas belas, mas pensadas para serem mais confortáveis e informais, é 

retratada em poses relaxadas em poltronas e sofás, que agora estão a sua disposição. Os 

espartilhos já não são mais costurados aos vestidos, dando uma impressão mais natural 

e permitindo liberdade de movimentos. 
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Considerações Finais 

É interessante pensar porque só no final do século XVII, coisas hoje 

consideradas tão banais e com pouca tecnologia foram criadas, já que material e 

maquinário para isso já existiam. No entanto, é preciso entender que a cultura da época 

não estava voltada para esse fim. A corte francesa, por exemplo, exigia móveis que 

deixassem o corpo ereto conforme a etiqueta. As preocupações com a aparência do 

vestuário eram maiores do que a sensação agradável ao corpo que poderia causar seu 

uso.  

Trajes mais leves, com cores e estampas mais suaves e construindo novas formas 

corporais não surgiram ao acaso. Um conjunto de fatores culturais e tecnológicos, como 

influências orientais, novos móveis e posturas e o surgimento do algodão propiciaram 

esse novo modo de viver em que o vestuário também mostrou suas transformações. 

Em todos os tempos as invenções e evoluções se deram a partir de determinadas 

necessidades e quando olhamos para a história tendemos a pensa-la como evolução. No 

entanto, cada criação se relaciona a uma busca da própria sociedade. A cultura dos 

séculos XV, XVI e XVII estava voltada para outras referências, que não a ideia de 

conforto que temos hoje. Isso só se tornou um elemento importante a partir do momento 

que as engrenagens sociais voltaram seu olhar para essa necessidade. 
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O presente artigo procura investigar a história das ilustrações de moda e de modelagem, quanto a aspectos 
de leitura e interpretação, feitos por profissionais para confecção do vestuário sob medida. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica com recorte a partir do século XIX, período indicado como o marco dos 
manuais de modelagem e valorização dos mestres alfaiates e modistas. O levantamento possibilitou um 
grande número de ilustrações que acompanham a trajetória histórica, contribuindo com um rico acervo 
imagético. A elaboração de um modelo de roupa masculina, a partir de diversos métodos colaborou com o 
entendimento da representação dos diagramas. 
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Abstract 
This article investigates history of fashion illustrations and modeling, concerned with aspects of its 
reading and interpretation, made by professionals for making clothing size. This is a bibliographic 
research, which cut comes from Nineteenth Century, period designated as the framework of modeling´s 
textbooks and the value of tailors and dressmakers masters. The survey enabled a large number of 
illustrations that accompanies the historical trajectory, contributing a rich imagery collection. The 
development of a menswear model, from various methods collaborated with the understanding of the 
representation of diagrams.
Keywords: Fashion history; illustration, modeling.
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Introdução 

O presente trabalho teve início durante uma pesquisa de doutoramento, na qual, 

em estudos sobre a história universal da Moda, observou-se com cuidado, que na 

trajetória da modelagem e da costura, reside uma riqueza de ilustrações, tanto de 

modelos criados, quanto de modelagens. Percebe-se também, a preocupação com a 

matéria-prima e a sua disponibilidade, principalmente em termos dimensionais, de 

acordo com Alcega (1580), Laver e Probert (1993) e Beduschi (2013). Para o primeiro, 

haveria toda uma técnica para o aproveitamento de tecidos, e para os outros autores, a 

modelagem exigiria um desenvolvimento de tecnologia de produção dos mesmos, assim 

como  também, o conhecimento dos tamanhos diversos de couro, (um dos principais 

materiais da época), conforme as regiões de vida do animal. E isto é um ponto principal 

e intrínseco, um conhecimento sine qua non pelos profissionais da modelagem. 

Para Santos (2006, p.12), a história da Moda não pode ser vista apenas pela ótica 

cronológica, mas também pelas questões contextuais, visto que a vestimenta tem, dentre 

outros papéis, o do conhecimento e desenvolvimento de determinadas habilidades. Na 

questão social, as diferenciações de classes poderiam ser vistas nos tecidos, ornamentos 

e cortes, que também compõem um vasto mundo de ilustrações. 

O século XIX, dentro da indumentária, é um período rico em publicações 

diversas, tanto de livros e suas fragmentações, quanto de revistas especializadas. 

Observa-se uma predominância de ilustrações de modelos marcadamente artística, 

muitas vezes preocupadas com a tridimensionalidade das técnicas para seu melhor 

entendimento pelos profissionais da área. Os moldes, por sua vez, carregam uma 

complexidade de linhas e processos geométricos, necessitando, muitas vezes, de uma 

descrição textual minuciosa para o traçado.   

Esse conjunto de ilustrações compõem o objeto de estudo da pesquisa que 

pretende, na revisão de bibliografias referentes a métodos de modelagem a partir do 

século XIX, analisar a leitura e interpretação dos desenhos tanto de modelos, quanto de 

moldes. Desta, sobrevém um cotejo de autores, além da confecção de protótipos 

verificando o entendimento do traçado indicado.  

A equipe de trabalho é formada pela doutoranda, pela orientadora e por um 

aluno, graduando em Design, com estudos livres em alfaiataria.  Os materiais 

disponíveis para a pesquisa foram o acervo bibliográfico, materiais específicos para 

modelagem e confecção de protótipos (papéis, instrumentos de desenho, tela, 
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maquinário e instrumental para costura), além de equipamentos para edição de 

publicações (computadores, scanner, softwares específicos e acesso à internet).  

A metodologia foi disposta da seguinte forma: a) levantamento bibliográfico 

referente à história universal da moda, modelagem e costura, além de trabalhos 

acadêmicos relevantes para a pesquisa; b) definição de critérios seletivos de 

bibliografias segundo recorte cronológico; c) elaboração de tabela contendo esta 

seleção, como índice de consulta; d) fichamento das bibliografias; e) agrupamento 

quanto aos princípios e semelhanças e cotejo entre métodos; f) escolha de modelos e 

moldes, segundo observação e análise do modo comunicativo e instrucional do método 

e, g) elaboração de protótipos e suas considerações.   

Assim, o presente estudo inicia com uma breve abordagem histórica a fim de 

situar o recorte, uma seleção bibliográfica apresentada sob a forma de tabela, os 

métodos identificados no levantamento e a análise daqueles que foram trabalhados. 

Pelas condições extensas da pesquisa, apresenta-se aqui a confecção de um protótipo de 

um método escolhido e sua análise. A conclusão versa  sobre as considerações do 

trabalho, abrindo espaço para a continuidade, em sua relação com possíveis caminhos 

encontrados para novas investigações. 

  

Abordagem Histórica  

Beduschi (2013)  elaborou importante linha cronológica da história do vestuário 

e da modelagem, que serviu de norte para a busca bibliográfica, conforme a Figura 1.  

 
Figura 1: Linha do tempo - Moda e Modelagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Beduschi (2013, p.21). 
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No destaque colorido da figura (em tons róseos e lilases), para o  início da 

História da Moda, observa-se que  
[...] só a partir da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria 
da moda, a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, 
seus movimentos bruscos, suas extravagâncias. A renovação das 
formas se torna um valor humano, a fantasia exibe seus artifícios e 
seus exageros na alta sociedade, a inconstância em matéria de formas 
e ornamentações já não é exceção, mas regra permanente: a moda 
nasceu. (LIPOVETSKY, 2009, p.24). 
 

A renovação dessas formas, artifícios, exageros e a ornamentação de que trata o 

autor compõem um vasto mundo de ilustrações, que retratam tanto o contexto social e 

econômico, quanto as habilidades dos profissionais da moda.  Os relatos antecedentes 

ao período delimitado também são importantes, mas em muitos dos casos as imagens 

são redesenhadas para significação.  

E é nesta marcação cronológica que é identificado o primeiro livro de alfaiataria 

- "Libro de Geometria, Practica y Traça", editado em 1580,  por Juan Alcega, 

licenciado pelo rei da Espanha, após ter sido reconhecido como obra de grande 

utilidade. Estruturado em três seções, a obra, em modo landscape, possuía desenhos, 

que para a época, eram de qualidade impecável, tratando de importantes técnicas, como 

a "vara de medir", aproveitamento de tecido, modelagens para confecção de roupas 

masculinas, femininas, uniformes para sacerdotes, militares, combates, jogos de lança e 

bandeiras de guerra, além de disponibilizar tabelas de utilização de medidas. 

(ALCEGA, 1580).  

Nos séculos XIII e XIV tem-se o registro da profissão dos alfaiates e no século 

XVII, a primeira referência para a designação "tailor" (BEDUSCHI, 2013, p.26). 

Thursfield (2001) dispõe uma modelagem de roupa masculina do século XV, o "joined-

hose", período que marca a distinção de gênero e o início de "moda", mas não sendo 

claramente, uma imagem da época.   

Tem início então, na linha cronológica de Beduschi (2013), destacado em lilás, o 

século XIX como fonte de aprofundamento da busca das ilustrações na história da 

modelagem, e é na sequência metodológica que o desenvolvimento do trabalho 

encontra-se aqui disposto.  
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Levantamento bibliográfico, critérios de seleção e tabela de consulta 

Foram identificadas 143 bibliografias referentes à modelagem, alfaiataria e 

desenho de moda. Ainda assim, houve a impossibilidade de acesso a um volume 

expressivo de obras indicadas pelos pesquisadores. Os critérios de seleção foram,  na 

ordem: a) separar por autores; b) tipo de publicação, reedições; c) maiores contribuições 

em ilustrações. O primeiro refinamento feito demonstrou que dessas 143 referências, 

105 eram correspondentes a métodos e técnicas de modelagens e costura, e 38 eram 

referenciais teóricos. Uma segunda seleção reduziu para 58 itens, sendo 22 de âmbito 

nacional, e 36 internacionais, do período entre os anos de 1886 a 2013.  

Neste ponto, separou-se o que seria auxiliar no referencial teórico4, e o que seria 

para o objeto de estudo, ou seja, métodos de modelagem que foram agrupados em 16 

obras, sendo quatro de desenvolvedores5 nacionais e 12 estrangeiros. E, finalmente, para 

cada autor, foi necessário fazer nova seleção de obras que pudessem ilustrar melhor o 

trabalho, uma vez que há muitas edições da mesma obra. Nem todas as obras estão 

dispostas na análise para o presente estudo, devido ao volume de dados levantado.  

Diante das bibliografias consultadas em seu conjunto, foi montada uma tabela disposta 

em desenvolvedores de métodos (Tabela 1).  

Deve ficar claro para o leitor que o presente trabalho, sub-projeto de uma 

pesquisa de maior vulto, faz referências a um levantamento bibliográfico e análise 

imagética das modelagens e não se constitui de uma revisão bibliográfica sobre a 

modelagem em si. As indicações bibliográficas para isto vieram, principalmente, de 

Beduschi (2013), Thursfield (2001), Kidwell (1979), Puls (2003), Santos (2006), 

Longhi (2007), Pimenta (2008), Castro (2009), Novaes (2011), Palma (2013), Carvalho 

e Linke (2013), Sobrino (2013), Escribano (2001), Köhler (2011). 

 

Fichamento das bibliografias  

De ordem temática, a classificação foi feito da seguinte maneira: a) observação 

das datas de criação do método, de sua primeira publicação, e demais edições (quando 

possível identificar); b) tipo de vestuário (se masculino, feminino, infantil, uniformes 

militares e religiosos, outros); c) público, se para alfaiates ou modistas; d) presença de 

                                                 
4 O material destinado ao referencial teórico foi constituído de livros da área, áreas afins, teses e dissertações, periódicos, artigos de 
anais científicos, além de livros  e capítulos de livros de áreas com as quais a pesquisa faz o cruzamento, como por exemplo, a 
Antropologia, Psicologia, etc.  
5 O termo foi adotado pelos autores do presente trabalho para designar não somente os profissionais em suas diversas definições 
como alfaiates, modelistas, estilistas, figurinistas e outros, mas também, empresas ou sistemas que desenvolveram  métodos de 
modelagem, corte e costura. (n.d.a.) 
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técnicas diversas para o ofício, desde preparação de tecidos, tabelas e tomadas de 

medidas, uso de instrumentos, noções de traçados, realização de acabamentos, 

instrumentos desenvolvidos exclusivamente para o método; e) ilustrações conjuntas de 

modelos e respectivos moldes; f) texto descritivo para o traçado; g) clareza dos 

desenhos. Estas informações foram essenciais para a próxima etapa. 

 
Tabela 1: Desenvolvedores de Métodos - Acervo bibliográfico levantado  

 Autor Detalhes 
1 Charles Heklinger How to cute and make up ladie´s garments: over 125 illustrations 

New York:[s.n].1886 - (Norte-americano) 
2 Hughes & Storey The Ladies  ́Tailor: complete instructor 

Saint-Louis: Mekeel Print. 1892 (Norte-americano) 
3 W.D.F. Vincent The cutter practical guide to cutting every kind of garments made by tailors. 

Part 1.  
London: John Willianson Co. Ltd.1898. (britânico) 

4 Casa Editrice Enrico 
Voghera 

Eleganze Feminilli: rivista quindicinale di mode 
Roma: Casa Editricio EuricoVerguera , 1911 (Italiana - 10 edições) 

5 Mary Jane Rhoe The dress you wear and how to make it 
London: G.P. Putnam´s Sons. 1918. (britânico) 

6 Frederic Robert Morris Cutters' practical guide: to the cutting of all styles of men´s garments: coats, 
waistcoats, trousers, breeches, overcoats and sports and military garments.  
17.ed. London: Tailor & Cutter Ltd.1933. (britânico) 

7 J. E. Liberty Practical Tailoring: the art and craft simply explained for the student and 
apprentice.  
London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd. 1933. (britânico) 

8 Lutterloh Systems 
(Seleção das mais 
significativas) 
 

Der goldene Snitt.  
Lindau:Verlag Lutterloh, 1936 - 1936/1938/1939/1940/1941 
The golden rule: and its relation to the human body. 
 Lindau: Verlag Lutterloh, 1969 - 1954/1969/2004 
Men´s collection. 
Lindau: Verlag Lutterloh, 2000 - (alemão) 

9 Justiniano Dias Portugal Toutemode: costura sem mestre 
13. ed. Rio de Janeiro: Ed. Municipal. 1956. (brasileiro) 

10 Reader´s Digest O grande livro da costura  
Lisboa: Seleções Reader´s Digest. 1979. (norte-americano) 

11 Singer Tailoring 
Minnetonca, Minnesota: Cy Decosse Inc. 1988. (norte-americano) 

12 Istituto Burgo Milano  Il Modellismo Sartorialle - dona, uomo, bambino 
Roma: Istituto di Moda Burgo. 2004. 
1992/1996/1998/2004 (italiano) 

13 Helen Joseph Armstrong Patternmaking  for Fashion Design 
New Jersey:Prentice Hall. 2010. (norte-americano) 

14 Gil Brandão 
Seleção das mais 
significativas 

Aprenda a costurar. ed. especial. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil. 1967. 
Faça Você Mesma Moldes para Praia e Verão - n/d - 
Faça Voce Mesma 25 Modelos de Blusas e Blusões - 1981  
Faça as Suas Saias - n/d - 
Curso de Corte & Costura Em 34 Lições - 1982 (brasileiro) 

15 Iolanda Resende Nolli Método IOLI: Curso de Interpretação e regras de costura 
 Belo Horizonte: Ioli, 1969 (brasileiro ) 

16 Carmem Silva Método Centesimal: modelagem do vestuário  
Belo Horizonte [s.n]. 1950 (brasileiro) 

Fonte: produção do próprio autor (2016). 
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Agrupamento e cotejo entre métodos 

Os desenvolvedores foram agrupados de acordo com os princípios de suas 

modelagens. Inicialmente, identificou-se o uso da forma geométrica (retângulo), com 

um traçado de uma reta vertical (medidas de comprimento), e uma horizontal (medidas 

das circunferências). Este princípio compreende as principais medidas, que são as 

circunferências do peito/busto/cintura/quadril, alturas do peito/corpo/gancho e dos 

comprimentos dos braços/pernas para confeccionar os moldes base para modelagens 

distintas. A maioria dos desenvolvedores estão classificados neste princípio, 

principalmente os situados no início do período estipulado (séc. XIX). Outros, partindo 

da criação de réguas e tabelas com medidas e proporções conforme o desenvolvimento 

de seus métodos.  

Neste tipo, foram classificados os brasileiros Gil Brandão (1967), Iolanda Nolli 

(1969) e Justiniano Portugal (1956). A alfaiataria, que serviu de base para o 

desenvolvimento de métodos e de costura, no Brasil, não teve seus registros 

representados e registrados de forma adequada em publicações impressas, mas sim, na 

forma de transmissão, tácita, de conhecimentos. No método IOLI (Nolli, 1969) foram 

desenvolvidas réguas para os traçados, no entanto, com exceção do cabeçote da manga, 

todas as outras peças do vestuário podem ser traçadas sem o uso destas réguas 

específicas. Justiniano Dias Portugal (1956) desenvolveu um esquadro típico de 

alfaiates ingleses acrescidos com recortes para traçado de cava, além de uma tabela 

impressa, nele, que favorece o traçado. Aqui igualmente, é possível desenhar o molde 

sem o esquadro, uma vez que em sua publicação as tabelas encontram-se dispostas. Gil 

Brandão (1967) não desenvolveu nenhum material de apoio, mas com o uso de 

esquadros e curvas francesas era possível traçar suas modelagens. A contribuição do 

desenvolvedor foram as tabelas, além da publicação, que, numa linguagem dialogada e 

conjugada com desenhos de fácil interpretação,  era possível a execução dos modelos.  

Lutterloh (1955) e o Método Centesimal de Carmem Silva (1950) partem das 

proporções áureas e humanas, respectivamente. O primeiro desenvolveu miniaturas de 

moldes sobre modelos da época, que podiam ser ampliadas sobre a medida do 

indivíduo. O segundo criou escalas divididas por 100, somando 28 graduações com 56 

numerações que vão de 30 a 140 cm.  

A contribuição de Hughes & Storey (1892) tem um caráter diferenciado dos 

demais. Em sua obra, curta (44 páginas), não há um só modelo, mas a maioria dos 

moldes estão dispostos em um fundo negro, talvez para melhor compreensão das linhas 
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e pontos, em destaque à folha impressa. Na Figura 2 estão os detalhes de uma 

montagem diferente até então, de qualquer outra pesquisada. Há como que uma 

fotografia de um molde já em tela, inclusive com marcações de costuras, e até mesmo 

um ligeiro "amassado" da tela. 

 
Figura 2: Modelagem de Hughes & Storey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Hughes & Storey (1892, pp. 36-37). 

 

Vincent (1898) foi um dos poucos autores que mais publicou sobre a alfaiataria 

(masculina) desde modelagem, montagem das peças e abordagem de peças infantis, 

militares e para o clérigo, além de um volume específico para modelagem feminina. 

Suas obras serviram de inspiração para outros autores, como Morris (1933). Seu 

desenho possuía precisão e detalhamento, de qualidade impecável, no qual o autor 

demonstrava uma preocupação em dar uma tridimensionalidade, o que se pensa em 

colaborar com o profissional, para ter mais noção do trabalho a ser executado. 

 

Escolha dos modelos e moldes 

A escolha dos modelos e moldes foi feita pelo critério de complexidade, que 

dariam mais opções em termos de dificuldade de leitura e interpretação do desenho. No 

caso, foi escolhida, por ser considerada uma peça complexa na alfaiataria, um modelo 

de casaca, que teve seu protótipo desenvolvido nas modelagens dos métodos Vincent 

(1898); Centesimal (1950); Lutterloh (1955);  Justiniano Dias Portugal (1956); Ioli 

(1969) e Istituto de Moda Burgo (1992). Estes métodos foram escolhidos pelas 

semelhanças de princípios metodológicos, pelo traçado e modelagem de paletós e afins, 

em cuja classificação, encontra-se o modelo "Casaca".  
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Elaboração de protótipo 

O critério para confecção dos protótipos foi na ordem cronológica decrescente 

dos métodos, pela clareza dos diagramas. Sendo assim, o Il Modellismo Uomo do 

Istituto di Moda Burgo (1992) de Milão, Italia, para o presente trabalho, foi o 

demonstrado.  

Esta peça possui uma modelagem com diagramas e orientações simples de 

acompanhar e traçar. Ela é menos justa ao corpo, como é de costume na alfaiataria, e 

neste método, é mais ampla, por ser direcionada à indústria. Possui um corte anatômico, 

por meio de suas pences, proporcionando um bom caimento. Na elaboração, os 

diagramas foram de fácil entendimento, assim como modelar a peça. A modelagem da 

manga apresentou um erro de proporção no cabeçote, muito amplo, dificultando o 

“embeber"6 perfeito, o que não é típico neste processo, principalmente para este traje, 

no qual se espera uma manga seca, sem franzidos e mais justa. A lapela proposta neste 

desenho difere da tradicional, e tomou-se a liberdade de, pelo mesmo método modificá-

la. Na Figura 3, podem ser vistos o diagrama e o protótipo finalizado, em suas vistas 

principais e modelagem em papel kraft.   

 
Figura 3: Diagrama de modelo de casaca uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istituto di Moda Burgo (1992, pp. 278-279) e produção dos próprios autores (2016). 
 
 
Conclusão 

O recorte cronológico realizado num período de pouco mais de 100 anos foi 

importante para observar que a modelagem da alfaiataria tradicional não apresentou 

uma ruptura, uma mudança significativa na representação gráfica e nos métodos. 

Alguns autores tinham em suas publicações detalhes nítidos do corpo humano, da 

tridimensionalização como efeito para entendimento da modelagem, variedades de 

modelos, o que torna a publicação mais rica.  No final do século XX adota-se o uso de 

                                                 
6 Embeber: diminuir um pedaço de tecido para que se encaixe em outro menor, feito por leves franzidos. (n.d.a.). 
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softwares gráficos para  a elaboração dos desenhos, organizando melhor os diagramas, 

inclusive aplicando cores em modelos de base e definidos para diferenciação.  

A multiplicidade da bibliografia encontrada pode possibilitar várias frentes de 

pesquisa. Dentre elas, a riqueza das ilustrações abre margem para novos trabalhos não 

só na Moda, mas também na área da representação gráfica. A pesquisa de estilos de 

época face os métodos encontrados e as técnicas de ilustração podem compor trabalho 

de acervo exemplar. Cabe agora, em fase final do sub-projeto, organizar os protótipos 

elaborados dos demais métodos e suas considerações, formatando publicação para a 

área.   
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SEGUNDA PELE  
SECOND SKIN 

 

 

OGER. G, Bethina, IE1 

 

Resumo 

Segunda Pele criada pelo ser humano como camuflagem para o natural não aceito pela sociedade 
é o tema da pesquisa que aborda momentos da História da Beleza; os padrões sociais impostos; a 
influência poderosa da mídia; questões de exclusão social do individuo que não se enquadra nos padrões 
do seu século; definição de pele e cirurgias plásticas. Todos esses assuntos são alinhavados com dois 
artistas plásticos contemporâneos, Bart Hess e Lucy Mc Rae, que em seus trabalhos retratam a segunda 
pele do corpo humano. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é tentar mostrar como o ser humano é 
‘belo’ por si só, sem precisar fazer cirurgia plástica; porém esta pesquisa não luta contra tratamentos 
necessários como é o caso das cirurgias reparadoras em caso de acidentes e violência, ou de deformações 
por doenças.  

Palavras – Chave: Pele, Camuflagem, Moda, Sociedade, Natureza 

Abstract: The aim of this research is to show, think and discuss about second skin which is costructed 
by the human being as a “camuflage” to the real and true nature.The skin is the image of the human being 
society represented, therefore when personal self esteem depends on the  pattern of beauty imposed by 
society, men and women reject their body as it is not esthetically valued. This feeling of exclusion, of not 
having the ideal image accepted by a group, make people of different ages construct a second skin as a 
desguise to natural and biological imperfection. As presented above, this research tries to show how the 
human being is different, without necessity of constant reformulation, turning into an artificial person 
denying her primordial skin-body, aiming to be accepted by the same social groups with the same values. 
Therfore, this research values “The Natural”, and criticizes the second skin created like a “camuflage”.  
Women, and recently also men follow esthetic patterns to be socially inserted and valued.  

Keywords: Skin, Camuflage, Fashion, Socity, Nature. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Design de Moda pela FAAP, formada em Gestão de Marca: coleção e varejo pelo SENAC LAPA, Mestranda em Educação, Artes 
e História da Cultura pelo Mackenzie, Professora de Moulage Criativa no espaço coworking Lab Fashion. 
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Introdução 

Pele, invólucro primeiro do corpo (...). Dentre os invólucros, os 
confeccionados com elementos materiais podem adotar diversas 
formas e dimensões, desde amplas vestimentas até pequenos 
adornos, e podem ser utilizadas para atender propósitos que 
variam do âmbito da proteção ao da estética. (FERREIRA, 
Beatriz, 2012,p. 141.) 

 

Esta pesquisa tem como objetivo retratar, refletir e discutir sobre a segunda pele 

que é construída pelo ser humano como uma camuflagem à natureza real, verdadeira e 

bela. Sendo esse “invólucro primeiro do corpo”, a pele é a imagem do ser humano 

representada socialmente, ela é o que o outro vê do indivíduo. Por isso, quando a 

autoestima pessoal depende do padrão de beleza imposto pela sociedade, homens e 

mulheres rejeitam seu corpo, pois ele não atende à aparência esteticamente valorizada e 

desejada.  

Esse sentimento de exclusão, por não possuir a imagem idealizada aceita pelo 

grupo social ao qual se pertence, faz com que muitas pessoas, de diferentes faixas 

etárias, queiram se “camuflar”, ou seja, construir uma segunda pele como um disfarce à 

imperfeição natural e biológica.  

Nesse contexto apresentado acima, este trabalho tenta mostrar como os 

diferentes seres humanos são belos interna e externamente, sem a necessidade de 

reformulação constante, transformando-se em seres quase artificiais, negando seu 

corpo-pele primordial, com o único objetivo de se enquadrarem em padrões para serem 

aceitos em grupos sociais e ganharem exposição aos olhares com os mesmos valores. 

Esta pesquisa, portanto, procura valorizar “o natural”, e apresentar críticas à segunda 

pele imposta de fora para dentro, criada para camuflar e dar artificialismo ao “corpo-

natureza”, a um “outro” que não existe. 

As mulheres, sobretudo elas e mais recentemente os homens, ao longo da 

História, em geral seguem padrões estéticos para se sentirem inseridas e valorizadas 

socialmente; uma torna-se o espelho da outra e tal multiplicação forma um jogo do 

olhar-se mutuamente.  
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Desde que o homem é homem, ele sempre vem privilegiando 
um determinado padrão de beleza que se torna o ideal por um 
período de tempo ou para uma cultura. (BRAGA, João. 2011 
p.19) 

Tal adequação aos padrões de beleza, neste século XXI, exige um corpo magro e 

bem delineado; mulheres esguias de pernas longas e finas, cintura e quadris quase 

iguais; homens de músculos bem torneados à mostra; tatuagens pelo corpo como forma 

de uma segunda pele e adereços, como “piercing”, em partes expostas e ocultas; no 

limite, até trocar de sexo, trocar de rosto. É uma nova beleza inventada, ser ao mesmo 

tempo diferente e igual ao grupo, chamar atenção para si. Nessas últimas décadas e 

ainda agora em 2014, este é o padrão que rege o corpo-modelo. Porém, este, 

biologicamente articulado, apresenta-se, muitas vezes, geneticamente distinto dessa 

norma de beleza imposta. A consequência dessa busca ilusória reflete-se no bolso e na 

saúde: um preço alto, em ambos os casos, quando se realizam cirurgias plásticas 

estéticas de risco. 
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1 - Beleza versus Sociedade 
 

 É preciso vestir o corpo com tecido, e não apenas 
construir um vestido. Madelaine Vionnet 
(STEVENSON, 2012, p. 105). 

Para Naomi Wolf (1992), o poder disciplinador que as mulheres sofreram a vida 

toda foi, sobretudo, causado pelas tradições familiares, pelos meios de comunicação 

como as mídias impressas, mais à frente pela mídia televisiva e, mais recentemente, a 

mídia digital. Anteriormente, em meados do século XX, por exemplo em 1940, as 

mulheres tinham somente o dever de serem belas e receptivas, mães de família e 

esposas dedicadas; e isso não só em 1940 mas ”desde que o mundo é mundo”. 

Nas palavras da pesquisadora, uma “poderosa indústria da beleza” junto à mídia 

publicitária acabam forçando homens e mulheres de determinados grupos sociais a 

seguir um critério imposto cultural e socialmente. Muitas vezes, o lado perverso dessa 

produção do mercado e da publicidade em certas classes da sociedade é o processo 

antinatural em que ambos mergulham para ver sua imagem em revistas e telas de TV e 

Internet.  Cada vez mais os padrões mudam, a moda muda, e cada vez mais nos 

tornamos recicláveis e mutantes pela sociedade; ou seja, partes do corpo transformam-se 

em mercadoria pronta para ser reciclada em nova embalagem que será nossa nova pele 

exposta como mercadoria.  

Para esta autora, a mídia, sempre atenta a esse estereótipo, utiliza-se dos meios 

de comunicação e faz essa indústria da beleza, com cosméticos, cirurgias, medicações, 

exercícios e atividades físicas entre outros, explodir nas vendas, pois, em cada época, a 

mulher tem o dever de se readequar ao novo padrão imposto pela sociedade. As 

mulheres que não seguiam tais padrões, ou porque não se sentiam confortavelmente, ou 

porque os recusavam por princípio, eram mal vistas, consideradas revoltadas, taxadas de 

“vadias”, “prostitutas”, eram colocadas à margem, e até excluídas socialmente porque 

não se enquadravam nos padrões estipulados.  

Este foi o caso de uma das mulheres mais famosas de toda História da Moda: 

Gabrielle de Chanel, ou Coco Chanel (19/08/1883 – 10/01/1971), como era chamada 

depois de sua fama internacional. Em sua época, quebrou paradigmas, enfrentou 

padrões cristalizados na tradição e se impôs àqueles que a desprezavam ou não 

acreditavam em suas criações. Era considerada revoltada, pois não usava espartilho, e 
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por renovar o modo de vestir as mulheres, ou seja, foi capaz de lutar contra a beleza 

estipulada na época.  

No entanto, não se poderia permitir a perda dessas mulheres mais independentes e 

rebeldes para o enorme mercado de produtos para a beleza em pleno desenvolvimento. 

Por esse motivo, continua Wolf (1992), em 1940, surgiram revistas para diferentes 

tipos de mulheres, com o objetivo de nenhuma delas ficar de fora da indústria 

escravizadora da beleza feminina. Tais revistas: Burda Moden, Elegantissima e Dazed, 

dirigidas mais à elite feminina; O Cruzeiro, Manchete e Intervalo, que atendiam à 

cultura de massa; e a revista Claudia, com amplo alcance, estaria entre ambos os 

segmentos; todas faziam com que as mulheres praticamente dependessem delas para se 

mostrarem socialmente. Apesar de, em geral, banalizarem a imagem feminina, elas, 

ainda assim, representavam a cultura que massificava a mulher de qualquer classe, 

criando seu espelho social, ou seja, elas buscavam o ideal de beleza estampado, por 

meio de fotos de modelos consideradas perfeitas, com corpos ilusórios que, 

geneticamente falando, simplesmente já nasciam assim.  

  Além das revistas, afirma a autora, as diferentes mídias conseguiam passar uma 

imagem distorcida da realidade, implantando uma ideia de que as mulheres podiam 

pagar pela beleza sem sentir dor alguma, sem necessidade de agressão à pele, à pessoa, 

ou seja, faziam, e ainda fazem, com que ela perdesse o valor de sua condição de ser 

humano singular, o respeito e dignidade pelo corpo que a constitui como indivíduo. 

(...) Essa dose obrigatória do mito da beleza fornecido pelas revistas induz 
nas leitoras um desejo incontrolável, insaciável e furioso de obter certos 
produtos e uma fantasia permanente: a espera ansiosa por uma fada madrinha 
á porta da leitora que a faça dormir. Quando ela acordar, seu banheiro estará 
cheio exatamente dos produtos certos para pele, com instruções detalhadas de 
uso, e estojos de cores variadas com exatamente a maquiagem exigida. A 
fada gentil terá tingido e cortado o cabelo da adormecida com perfeição, 
reformulando seu rosto ajeitando-o sem dor. No armário, ela descobrirá um 
guarda-roupa completo, organizado por estação e ocasião, com perfeita 
combinação de cores e provido de acessórios arrumados em sapateiras e 
caixas de chapéu. Sua geladeira estará cheia de legumes em miniatura, 
artisticamente preparados em refeições prontas, com garrafas de água Perrier 
e Evian virtuosamente enfileiradas. Ela se entregará a um mundo de apoteose 
consumista feminina, para além do apetite. (WOLF, N. 1992, p.91). 

Na obra Sociologia da Moda (GODART, F.2010), o autor aborda a ideia de 

“uma necessidade natural de imitação do ser humano” (p.24-25), já elaborada pelo 

filósofo francês Gabriel Tarde (1890). Segundo este autor, a vida social do indivíduo se 



228 A Segunda Pele

 A MODA E SUAS INTERFACES...

6	  
	  

caracteriza pela “Repetição Universal” e é subdividida em três aspectos: a ondulação, a 

geração e a imitação, interligados, porém não  recíprocos entre si.  

A ondulação seria o “elo social”, pois ela liga os seres sociais; um exemplo que 

ele utilizou foi o de que “uma pedra cai na água e a primeira onda produzida repete-se e 

amplia-se até as bordas do lago do jardim”. O segundo aspecto é a geração que necessita 

da ondulação para difundir-se, porém essa ondulação não necessita da geração para 

ocorrer; esta pode ser percebida como a produção de novas formas, novas ideias. O 

terceiro e último seria a imitação que não pode existir sem a ondulação e sem a geração, 

pois esta somente se transforma em imitação quando a ideia, a forma nova surge e a 

ondulação se propaga; assim se transforma em imitação, ou seja, a sociedade em geral 

utiliza-se do mesmo para ser aceito.  

Este filósofo francês do século XIX tentava explicar que a sociedade é uma 

cadeia de ações simultâneas, pois primeiro a ideia é gerada, e seu grau de influência 

começa a ser difundido; a partir desse ponto, ideias e ações se propagam, gerando, 

assim, a ondulação que por fim chega à imitação, pois no momento em que a sociedade 

percebe que aquela ideia ou forma nova será o novo ideal de beleza começa a imitação 

para, posteriormente, vir a não exclusão do indivíduo pela sociedade em questão.   

Charles Worth (1825-1895, apud STEVENSON, 2012, p. 50-51) foi o primeiro 

estilista a lançar moda com efeito de repetição. Empenhada em levar o marido à fama, 

sua mulher entregou seus desenhos à esposa do embaixador da Áustria na França, com o 

objetivo de impressioná-la junto à imperatriz Eugenia, e ganhar uma clientela da 

realeza. Além da nobreza, a famosa atriz Sarah Bernhardt vestia seus modelos. Sendo a 

nobreza e as celebridades o espelho para a sociedade, os vestidos de Worth se tornaram 

famosos, pois todas as mulheres da alta sociedade queriam o mesmo ou algo parecido, 

para que sempre estivessem no ideal de moda da época. 

Com tal fama, ele tornou-se o primeiro estilista a fazer desfiles em seu ateliê, por 

estações, para que suas clientes fossem até ele escolher o novo traje do momento criado 

e confeccionado por ele. Uma das suas criações mais famosas foi o vestido-túnica (até o 

joelho com uma saia mais longa por baixo) que somente ficou conhecido de fato após a 

nova interpretação feita por Paul Poiret no início do século XX. 

Esse processo de repetição e imitação é impulsionado fortemente pelo poder da 

mídia, sobretudo a partir de meados do século XX até os tempos atuais, por exemplo, 
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desde a chamada moda hippie dos anos 60 às contemporâneas tribos urbanas, em sua 

permanente invenção, influenciando novos grupos que vão se formando: punks, emos, 

skatistas, surfistas entre outros, cujas aparências rapidamente viram modismo entre os 

jovens.   

O artigo (Folha Ilustrada, São Paulo 17/08/2014) “Roupa permanente. Vista 

como subversiva e cafona nos anos 1990, tatuagem se transforma em influência no 

universo da moda e direciona criação de peças” mostra uma nova força de influência 

que se repete na moda contemporânea: os desenhos de tatuagens. Tanto a própria 

tatuagem como uma roupa, quanto seus desenhos estampados em tecidos, simulando o 

próprio corpo. Segundo o skatista, ex-pichador e estilista Rafael Costa K, o ideal da 

contracultura, daquilo que é proibido, se apossa da moda e do corpo.  

Segundo Naomi Wolf (1992), em 1970, pela primeira vez, a revista Vogue 

publica mulheres nuas, como os nus adornados de couro de Helmut Newton e as 

adolescentes nuas do fotógrafo de moda David Hamilton, sendo essa revista vendida em 

livrarias. A elite social se deparou com o que realmente era considerado o corpo 

feminino ideal, desnudado pela primeira vez, mostrando todos os detalhes nítidos do 

que deveria ser a perfeição da beleza.  

As mídias sociais, portanto, ao implantarem e difundirem o famoso conceito de 

“imitação” e “repetição” já existentes desde C. Worth, provocavam o efeito de, no 

momento em que a mulher via em alguma revista as modelos sempre belas, com a roupa 

da moda e o corpo ideal, elas buscarem por tudo aquilo que era mostrado, de certa 

forma querendo ser aquela mulher, ou seja, imitando a modelo ela seria aceita pela 

classe privilegiada da sociedade, evitando a exclusão social em seu meio. 

Desse modo, pode-se dizer que a mídia ao mesmo tempo favorece a exclusão e 

inclusão social do indivíduo, por meio da mudança exagerada do seu físico, ou seja, de 

quem o indivíduo venha a ser para certa classe da sociedade.  

Os corpos idealizados com os quais as mulheres deveriam se comparar é um fato 

novo que fez surgir uma nova experiência feminina: a auto-avaliação. As mulheres 

começaram a se olhar e se perceber melhor, e com isso a cirurgia plástica começa a ser 

mais procurada e mais exigida por elas.  
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Nesse momento, continua Wolf (1992), começou a surgir a obsessão pelo ideal 

de imagem perfeita, os procedimentos cirúrgicos agressivos tornaram-se mais 

procurados e requisitados por homens e mulheres que desejavam se adequar a essa nova 

realidade da perfeição estipulada mais uma vez pela sociedade e por sua mídia. 

Anteriormente, o ideal de beleza, de perfeição da imagem corporal, era estipulado 

primeiramente pelos reis e a nobreza, a classe dominante; atualmente, a mídia 

representa o padrão ideal estipulado, como sempre, pela elite da sociedade. 

 A autora afirma que a nudez feminina nas revistas dos anos 1970 chegou a um 

ponto de perfeição que começou a causar estranheza, pois retratava um corpo 

grotescamente parecido com uma boneca de porcelana, uma escultura plastificada, em 

que se perdia o “eu” do indivíduo em questão. Mulheres que buscavam esse tipo de 

objetivo não eram mais nem reconhecidas, porque o nível de perfeição era 

grotescamente inumano ou desumano.                                 

Este é o mundo Barbie: 

O sucesso comercial e simbólico da boneca mais vendida do mundo é próprio 
de uma estrutura social com padrões mercantis de beleza e realização pessoal 
que concentra nas crianças os desejos de acumulação dos adultos. (...) 

Para acompanhar essas questões, é interessante buscar no advento da 
modernidade os fios que traçam sexualidade, infância e indivíduo, apontando 
como o corpo e suas projeções psíquicas passam a ser objeto privilegiado da 
ciência e do imaginário modernos. (...) Como já dizia Weber que a ética 
protestante andou de mãos dadas com espírito capitalista, pois a aura puritana 
nos faz passar fome, tratamentos, cirurgias e muito mais. (Revista Mente 
Cérebro ed. Especial Psicológico Feminino 2014 n. 42).  

Para Wolf (1992), as revistas de moda não tinham, necessariamente, o objetivo 

de fazer as leitoras mulheres se sentirem sempre belas, como um espelho de 

identificação imediata; pelo contrário, muitas vezes, tinham como objetivo despertar 

nelas o desejo de que elas olhassem e admirassem aquelas modelos, e se sentissem 

imperfeitas ao extremo, fora do padrão, até feias e desproporcionais. Esse sentimento de 

inferioridade e frustração as levaria a se utilizar de procedimentos cirúrgicos invasivos, 

de cosméticos que prometiam deixá-las perfeitas, enfim, de um milagre da natureza que 

pudesse transformá-las. E muitas vezes a intervenção milagrosa resulta verdadeira 

tragédia: 

Porém, mesmo assim, o crescente e promissor mercado da beleza teria que ser 

intensamente motivado e alimentado pela sensação de inferioridade feminina: o objetivo 

máximo era a conquista da beleza a qualquer preço, pois nada impediria a busca da 
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perfeição extrema. Portanto, os recursos atraentes da mídia realmente tinham que 

influenciar no psicológico do público feminino, para que a aceitação e identificação 

física não existissem e sim a busca por ela. 

A eliminação dos sinais da idade dos rostos femininos tem a mesma 
ressonância política que seria provocada se todas as imagens de negros 
fossem costumeiramente clareadas. Essa atitude faria o mesmo julgamento de 
valor com relação aos negros que essa manipulação faz quanto ao valor da 
vida da mulher, ou seja, que menos vale mais. Eliminar os sinais da idade do 
rosto de uma mulher equivale a apagar a identidade, o poder e a história das 
mulheres. (WOLF, N. 1992 p. 109). 

de que o equivalente masculino não existe. (Revista Mente Cérebro ed. 
Especial Psicológico Feminino 2014 n.42).  

Continuando sua análise, N. Wolf (1992) afirma que começaram a surgir seitas 

religiosas que “ajudavam” mulheres e homens em todo o mundo a ficarem “perfeitos”, 

por meio de orientações para regimes de emagrecimento: entoavam em conjunto 

“cânticos hipnagógicos”, que faziam uma espécie de lavagem cerebral na mente dos 

seus integrantes e, assim, eles seguiam com dedicação o que lhes era passado e 

recomendado, como regimes absurdos e exercícios excêntricos e sem necessidade. 

 Os participantes dessas seitas acreditavam que a agressão e a autodestruição do 

físico vêm de dentro e não se torna real, portanto seguiam com fervor os ensinamentos 

que iriam proporcionar-lhes a aceitação da sociedade, porém com muita dor e 

sofrimento. No entanto, sabe-se que mudança física radical e insensata não vem em um 

passe de mágica e sem dor alguma, passando por procedimentos agressivos e dolorosos. 

No capítulo final “Previsões 2005 – 2020”, de sua obra Cronologia da Moda 

(2012), N J Stevenson destaca questões éticas e de sustentabilidade quanto ao futuro da 

indústria do vestuário, pois ela é um verdadeiro “exercício de malabarismo”, ao misturar 

o passado e uma visão futurista. 

Prever o que ocorrerá na moda é uma parte necessária do 
marketing, e imaginar se haverá recursos disponíveis para fazer 
isso acontecer fez da sustentabilidade uma preocupação. 
Questões éticas têm peso numa sociedade de consumo cada vez 
mais consciente. (STEVENSON, 2012, p. 270). 
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O HISTÓRICO DOS CORPOS TATUADOS E SUAS MENSÁGENS 
THE TATTOOED BODIES' HISTORY AND THEIR MESSAGES 

SOBRENOME, Nome, Orientador(a) Prof(a). Nome, Instituição de Ensino1

Resumo
O presente artigo abrange parte da pesquisa feita para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de 
curso “A moda vestida em transgressão: a aplicação da estética da tatuagem em produtos de moda festa 
feminina como forma de protesto contra a marginalização do corpo” defendido em 2014 e realizado sob a 
orientação do professor especialista Marcio José Silva, sendo requisito para obtenção do grau de bacharel 
em moda pela Universidade Estadual de Maringá.  
Dessa forma, neste artigo, por meio da abordagem do histórico da tatuagem, almeja-se demonstrar a 
capacidade comunicadora do corpo e da moda em diferentes contextos temporais, salientando sua 
capacidade de delimitar padrões, bem como de se fazer contrário a eles. 
Palavras-chave: Corpo; Tatuagem; Moda, Histórico, Comunicação 

Abstract 
This article covers part of the research for the development of the course conclusion work "Fashion 
dressed in transgression : the application of tattoo’s aesthetics on female evening gown wear products in 
protest against the marginalization of the body" defended in 2014 and performed under the guidance of 
Professor expert Marcio Jose Silva, being a prerequisite for obtaining a bachelor's degree in fashion 
from the Universidade Estadual de Maringá.
Thus, this article, through the history of tattooing approach , aims to demonstrate the ability of the body 
communicator and fashion in different temporal contexts , highlighting its ability to define standards and 
to do against them .

Keywords: Body; Tattoo; Fashion, History , Communication

                                                
1 Referente ao autor(a). 
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1 INTRODUÇÃO 

Capaz de denotar materialidade, aspectos fisiológicos, permanência e identidade, 

o corpo humano se constrói socialmente (RODRIGUES, 1983). Dessa forma, a 

corporeidade sugere relações históricas e culturais, delimitando espaços, tempos e 

reações diversificadas no meio social (COSTA, 2011).  

Portanto, visando compreender os sentidos atribuídos ao corpo marcado pela 

tatuagem, é preciso compreender questões acerca das peculiaridades e dos padrões 

incorporados, inclusive pela moda.  

Seguindo tal direcionamento, se determina que a relação que o indivíduo possui 

com os demais sujeitos é especular, enfatizando “que é no olhar do outro que cada 

indivíduo se reconhece como tal” (LACAN, 1949, p. 163-164).  

Assim, o corpo e a moda são dotados de capacidade comunicadora, como 

asseguram Castilho e Martins (2005), por isso, é pertinente voltar-se a eles para 

compreender como e quando podem ser geradores de diferentes sentidos, como no caso 

dos corpos tatuados ao longo dos tempos.  

Dessa forma, se a moda pode ser caracterizada como um estímulo à imitação e 

simultaneidade, a sua face de distinção e individualização também se faz presente, 

oferecendo a possibilidade da negação dos modelos sociais vigentes (SIMMEL, 1988). 

Por isso, o corpo que se sujeita às adequações dos padrões sociais, também pode 

ser o palco de outros diversos discursos, como por exemplo, ao adotar a prática da 

tatuagem (SCHIFFMACHER, 1996).  

 

2  DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O HISTÓRICO DO CORPO TATUADO  

 

Ao longo da história, a tatuagem permeou diversas culturas, gerando infinitos 

significados e utilizando o corpo como um suporte desta forma de linguagem. 

(RODRIGUES, 2006).  

Indícios dessas marcas foram encontrados em múmias, sendo o mais antigo 

exemplar conhecido com essas marcas Ötzi, o “homem de gelo”, que viveu há cerca de 

5.200 anos, encontrado na região dos Alpes, entre a Itália e a Áustria, apresentando 

aproximadamente cinquenta marcas de tatuagem em seu corpo (ARAUJO, 2005 apud 

BITARELLO; QUEIROZ, 2009). 
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Referente ao período pré-histórico, estudos antropológicos revelaram que 

cicatrizes de guerra na pele dos homens desse tempo significavam bravura, e por essa 

representação passaram a marcar-se voluntariamente (RODRIGUES, 2006).  

Já na Antiguidade, segundo Rodrigues (2006), a existência da tatuagem foi 

constatada por meio da descoberta de múmias com a pele pigmentada, apresentando 

desenhos com prováveis sinais de magia, medicina e embelezamento.  

Entretanto, durante a Idade Média a tatuagem foi banida por ser associada a 

práticas demoníacas e de bruxaria (RODRIGUES, 2006). 

Conforme Rodrigues (2006), a tatuagem se populariza mundialmente a partir da 

metade da década de 1990, trazendo para as ruas signos de liberdade, resistência e 

salvação. 

Tal processo ao longo dos tempos representa o fato de que “o corpo não para de 

emitir mensagens, como um velho sobrevivente feito de carne, na grande máquina de 

produzir imagens e espetáculos” (ARAUJO, 2005, p.65).  

Desse modo, após um breve diagnóstico, é possível compreender a tatuagem 

como um elemento inserido no corpo capaz de sustentar diferentes identidades e criar 

distintas identificações além de comunica-las.  

 

2.1.1 Tatuagem e marginalização  

 

O vocabulário da moda abrange não apenas peças de roupas, mas também 

estilos, joias, maquiagem e inclusive a decoração do corpo. Assim, na prática, tais 

recursos indumentários são restritos, pois em nossa cultura determinadas imagens são 

tabus para certas pessoas ou em dados contextos (LURIE, 1997).  

Segundo Krakow (1994), um dos principais fatores que asseguram a tatuagem 

como “proibida” se deve ao fato de que tal prática é apontada na Bíblia como pecado, 

expresso na seguinte sentença encontrada em Levítico 19:28: “Por hum corpo morto não 

fareis rasgadura em vossa carne; nem fareis em vosoutros algum escrito de picadura;” 

(BIBLIA, 1848, p.126).  

Ao moldar o pensamento ocidental a partir de regras éticas e morais, as quais se 

tornaram convenções sociais, tal obra de cunho religioso possui influência direta sobre a 

representação da tatuagem como uma prática marginal.  

Assim, na Idade Média com a grande influência exercida pela igreja católica, a 

tatuagem chegou a ser banida (RODRIGUES, 2006). 
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Em contrapartida, no Japão, durante muitos séculos o corpo tatuado foi visto 

com restrições, sendo associado principalmente à organização criminosa Yakuza2 

(MARCELINO, 2007). 

Constantemente associada à criminalidade, não somente no oriente, durante 

milhares de anos a tatuagem foi um meio de marcar visivelmente os condenados de 

algum crime, excluindo-os da sociedade (KRAKOW 1994).  

Durante o século XIX Araujo (2005) aponta que na Europa e América corpos 

tatuados podiam ser contemplados em espetáculos e atrações de circo, reação que se 

estendeu até o início do século XX.  

Além disso, Krakow (1994) aponta que as qualidades positivas da tatuagem 

advindas após a Segunda Guerra Mundial, como heroísmo e patriotismo marcados nos 

corpos dos veteranos, foram sendo esquecidas devido à sua associação em relação à 

juventude transgressora que começa a fazer história na década de 1950 ao perturbar a 

sociedade tradicionalista ao som do rock’n’roll e se comportar segundo seu estilo de 

vida desregrado.  

Assim, a tatuagem começa a ser relacionada à imagem da juventude considerada 

delinquente segundo os costumes vigentes da época.  

Posteriormente, entre as décadas de 1960 e 1970 o ideal hippie de paz, amor e 

liberdade surge em contraste aos novos tempos de guerra representando a contracultura. 

Nesse cenário, uma das maneiras mais viáveis da juventude comunicar a negação ao 

establishment era por meio da tatuagem (KRAKOW, 1994).  

Dessa forma, Castilho e Martins (2005), afirmam que o corpo pode ser tratado 

como canal de manifestação do pensamento, proporcionando a relação com o “outro”. 

Portanto, é possível dizer que a tatuagem é um elemento que na contemporaneidade age 

como produtor de sentidos. 

Assim, dentre as subculturas que se relacionam à tatuagem, traços peculiares 

caracterizaram momentos e grupos particulares.  

A tatuagem militar foi aceita e realizada durante a Segunda Guerra Mundial. 

Tratava-se de uma exposição patriótica por meio da arte da tatuagem (KRAKOW, 

1994).  

Criminosos e prisioneiros também fizeram o uso das tatuagens para se 

identificarem (SCHIFFMACHER, 1996). 

                                                 
2 Máfia japonesa, sendo que de 60% a 70% de seus membros são tatuados e, assim, o medo de ser associado à criminalidade por 
conta da tatuagem se espalhou entre os japoneses comuns (FELLMAN, 1986). 
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As tatuagens também marcam outros grupos específicos ao longo da história, as 

rock and roll tattoos surgem em conjunto com as imagens dos músicos tatuados, 

associando a rebeldia característica do gênero musical com a prática da tatuagem. 

Assim, roqueiros se identificam entre si celebrando a permanência do rock na pele 

(KRAKOW, 1994).  

Seguindo a febre rock and roll, outro grupo que fez o uso da tatuagem e acabou 

por se associar intrinsecamente a ela foi o de motoqueiros. Eles mantiveram essa prática 

viva durante a década de 1960, e contemporaneamente continuam a se valer dela 

(KRAKOW, 1994).     

Em diferentes grupos podemos notar então que a tatuagem demonstra o 

compromisso com a sua escolha que diz respeito ao seu modo de vida, visando sempre 

significar por meio do corpo.  
 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dado o exposto, a tatuagem é uma prática que possibilita sustentar declarações 

por meio do seu histórico estético que podem ser decodificadas como mensagem pelos 

demais (KRAKOW, 1994). 

Assim, desde o início do século XXI, o corpo passou a ser glorificado de forma 

gradativa, pois “sua exibição pública é cada vez maior, deixando transparecer o que 

antes era escondido e, aparentemente, mais controlado” (PAIM; STREY, 2004 p.1).  

Cabe ressaltar que se o consumo contemporâneo se baseia na busca pela 

individualização do sujeito e sua representação, este fato também caracteriza a era da 

construção dos corpos, em busca de sua metamorfose e exposição, combinando as 

necessidades atribuídas à matéria corpórea contemporânea, como comunicação, 

construção identitária e controle (LIPOVETSY, 2007).  

Dessa forma, podemos considerar que a tendência atual da tatuagem é a sua 

difusão e aceitação pelo mainstream, demonstrando que sua estética antes relacionada 

às margens, na contemporaneidade pode assumir outros diversos significados, mas 

principalmente o de singularizar o corpo que é marcado, o qual deseja ser 

individualizado, visto e interpretado.  
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O EXOTISMO NA MODA - PANORAMA E REFLEXÕES
EXOTICISM IN FASHION – OVERVIEW AND REFLECTIONS

SANTUCCI, Natália de Noronha, PUCRS1

Resumo
Neste texto temos a intenção de organizar alguns elementos que possibilitem refletir sobre a presença do
exotismo na Europa,  sobretudo durante o que Eric Hobsbawm chamou de "longo século XIX" – da
década de 1780 a 1914 – até a década de 1920. Observaremos algumas manifestações culturais, entre elas
as modas de vestuário, e sua difusão – incluindo aí a relação estabelecida com o Brasil, que importava os
modismos da “civilizada Europa”, ao mesmo tempo em que também era visto pelos europeus como lugar
exótico. Essa reflexão foi motivada por uma pesquisa sobre as roupas esportivas em voga a partir da
segunda metade do século XIX. A observação dos trajes específicos para banho e ciclismo originou um
questionamento sobre o possível diálogo entre a estética exótica e a frequência a espaços considerados
marginais,  onde essas  práticas  corporais  eram realizadas.  Traçaremos aqui um panorama da voga do
outro no Ocidente. Elencaremos algumas questões iniciais sobre o exotismo nas roupas e os caminhos
possíveis para conduzir suas respostas.

Palavras-chave: História da Moda; Exotismo; Cultura; Práticas Corporais.

Abstract

In this paper we intend to organize some elements to make possible to reflect about presence of exoticism

in Europe, especially during the "long nineteenth century", like Eric Hobsbawm called - mid 1780-1914 -

until  the  1920's.  We  will  see  some  cultural  manifestation,  including  fashion,  and  dissemination  -

including relationship established with Brazil, which imported fads of  "civilized Europe", while seen

itself as exotic for Europeans. This reflection arose from a research about sports clothing fashionably in

second half of the nineteenth century. Specific suits for swimming and cycling induced a question around

a possible dialogue between the exotic aesthetics and frequency areas considered marginal, where these

body practices were held. We will trace here an overview of the other's vogue in West. We will list some

initial questions about exoticism in clothes and possible ways to conduct answers.

Keywords: History of Fashion; Exoticism; Culture; Body practices.

1 
Mestranda  em História  no  PPGH-PUCRS.  Bolsista  Capes.  Membro  do  Grupo  de  Pesquisa  História  da  Arte  e  Cultura  de

Moda/CNPq.
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Definição de Exotismo 

Antes de mais nada, é imperativo apresentar uma definição desse exotismo ao

qual nos referimos. O termo remete a “exótico”, que pode ter a conotação de procedente

de um país estranho, mas também de esquisito, extravagante e até mesmo de mau gosto

(MICHAELIS,  s.d.).  De  acordo  com Correa,  “exotismo  deriva  de  um termo  grego

alusivo ao estrangeiro, ou seja, aquilo que não pertencia à civilização helênica. Exótico,

portanto, vem de terras longínquas” (CORREA, 2004, p.85).  O autor acrescenta ainda

que,  com  a  expansão  do  cristianismo  no  Ocidente,  o  exotismo  seria  quase  uma

característica  oriental.  Já  para Leitão,  seria  uma “temática  que invariavelmente  abre

portas para um debate a respeito de identidades e alteridades” (LEITÃO, 2007, p.203).

A  autora  também  nos  explica  que  “um  dos  primeiros  esforços  em  conceituar

teoricamente o exotismo é o de Segalen” (idem, p.208), na primeira década do século

XX, no qual é pensado como “uma forma de reconhecimento da existência do outro2”

(ibidem).

Segalen procura instituir três tipos de exotismo – o geográfico, relacionado à

distância espacial do  outro, às diferenças étnicas e culturais; o temporal, ou histórico,

referente a um passado ou futuro idealizados; o sexual, no qual o estranhamento estaria

ligado à diferença entre os gêneros  - e aponta o primeiro como o mais encontrado. Os

três teriam em comum um posicionamento a respeito do diverso, mas sem supressão da

distância, e estariam vinculados quase sempre à idealização (SEGALEN apud LEITÃO,

2007).  Leitão também aponta que ao contrário do racismo, o exotismo carregaria uma

positivação do outro, mas, ao mesmo tempo, talvez estivesse próximo do etnocentrismo

no ponto em que este toma “sua própria cultura como parâmetro absoluto de valor no

ato de comparação com culturas diversas”. Em concordância com Todorov, a autora

coloca que “no exotismo, da mesma forma, o que é valorizado não é propriamente o

outro,  mas  um  ideal  que  funciona  tal  qual  crítica  de  sua  cultura  de  referência

(TODOROV apud LEITÃO, 2007, p.209).

Por fim, temos que:

O exótico está sempre situado,  não no absoluto desconhecimento,  mas na
tensão entre conhecido e desconhecido, entre próximo e distante. Aquilo que
é estranho demais  ou absolutamente desconhecido  dificilmente poderá  ser
fonte de exotismo já que, para que a elaboração de representações a respeito
do  outro aconteça,  são  necessárias  pistas  mínimas  que  conduzam  o
pensamento. (LEITÃO, 2007, p.213)

2 
Optamos por grafar o “outro” quando se refere ao “exótico” ou “diferente” em itálico, a exemplo do que Leitão estabelece em seu

texto.
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O exótico, embora necessite situar-se num nível mínimo de conhecimento –
para  que  seja  inteligível  –  sempre  manterá  sua  ponta  de  misterioso
desconhecimento. (idem, p.217)

Correa  menciona  que,  no final  do século  XV as  paisagens do Novo Mundo

“eram plenas de exotismo para o olhar europeu” (CORREA, 2004, p.85) - contudo, o

autor estabelece uma relação de similaridade entre o exotismo e a barbárie, criando uma

duplicidade de sentidos mais próxima do uso corrente, disposto pelo dicionário, do que

das noções apresentadas por Leitão. De acordo com Correa, “a representação do exótico

(= bárbaro) foi retomada durante o Renascimento tardio3” (ibid.) e que o “exotismo” dos

costumes  antropofágicos  de  indígenas  Tupinambás  e  Tapuias  era  concebido

negativamente., ainda que a natureza – também exótica – de seu habitat possa ter sido

sedutora, e as pinturas uma forma de “propaganda” à expansão europeia.

De qualquer forma, ainda que nossa concepção esteja mais alinhada à de Leitão,

julgamos  importante  citar  Correa  para  esclarecer  que  o  interesse  pelo  que  vem de

lugares distantes e se diferencia do usual tem longa data.

Durante o século XIX, os países da Europa Ocidental demonstraram renovada

curiosidade  nos  países  considerados  "exóticos"  -  no  Oriente,  na  África  e  demais

colônias, como o tropical Brasil – contando com diversos fatores para isso, entre eles o

estabelecimento  de  alianças  comerciais  com  o  Oriente,  o  desenvolvimento  do

Romantismo,  além,  claro,  da  dinamização  da  comunicação,  que  potencializou  aos

periódicos, catálogos e romances sobre essas regiões maior difusão, e do surgimento do

turismo,  que permitia  aos mais  abastados um contato direto com lugares distantes  e

misteriosos.

De acordo com Ramos:

Foi  a  Revolução  Industrial  que  possibilitou  o  avanço  das  tecnologias  de
transporte e comunicação de massa, contribuindo deste modo, para a ampla
disseminação de imagens de ótima qualidade, se comparadas às reproduzidas
anteriormente.  Trata-se  da  contribuição  da  fotografia,  que  fez  surgir  os
cartões postais, os quais retratavam ruínas persas, pirâmides egípcias, portais
assírios,  a  muralha  chinesa  etc.,  ou  seja,  a  fotografia  passou  a  servir  de
mecanismo de relato visual,  complementando os escritos dos cadernos de
viajantes (RAMOS, 2009, p.348-349).

O  autor  coloca  também  que  os  elementos  considerados  exóticos  eram

transpostos para a pintura, a gravura e a arquitetura – a esse imaginário sobre o outro

pertenciam civilizações orientais, como egípcios, babilônicos, persas, chineses e árabes,

3 Também conhecido como  Maneirismo, surgido por volta de 1515.
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também  tipos  humanos,  como  anões,  negros,  indígenas,  e  alguns  animais,  como  o

papagaio.

Outros termos  que podemos  associar  a  esse interesse pelas  características  de

povos “exóticos” são o orientalismo, o japonismo, o indianismo e o africanismo – cada

um deles por si poderia resultar em textos específicos, portanto não nos aprofundaremos

neste  momento  em  sua  discussão.  Como  exemplo  na  arte  podemos  citar  o caso

analisado por Guaraldo:

Em  1832,  o  pintor  francês  Eugene  Delacroix  participou  de  uma  missão
diplomática em Marrocos.  [...]  o olhar do pintor, de início formatado pela
ideologia  orientalista  francesa  do  século  XIX,  que  considerava  “exótico”
tudo aquilo que não fosse europeu. (GUARALDO, 2011, p.95)

Seu interesse pela temática e abordagem “orientalista” que tratava diferentes
terras e culturas “não-europeias” com a designação genérica de “oriental”,
também se insere no programa romântico, que procurava no pitoresco uma
realidade diferente do mundo europeu. O “oriente” é tratado como emblema
do  desconhecido  e  misterioso,  e  como promessa  de  sensualidade.  (idem,
p,103-104)

Embora  Delacroix  protestasse  contra  o  rótulo  de  “romântico”,  Guaraldo

menciona que é inevitável associá-lo a essa estética pictórica. A partir desse exemplo,

nos aproximamos da explanação de Aguiar e Silva sobre o exotismo no romantismo.

Este  autor  coloca  que  “o  romântico  procura  ansiosamente  a  evasão”  (AGUIAR  E

SILVA, 1982, p.549) da realidade que o desgosta, seja no fantástico, no espaço ou no

tempo. Assim,  “a evasão no espaço conduz ao exotismo,  ao gosto pelos costumes e

paisagens de países novos e estranhos, e, por vezes, ao gosto pelo bárbaro e primitivo”

(ibid.). Também aponta um aspecto interessante – ainda que o Oriente tivesse posição

central, mesmo países europeus como a Itália e a Espanha, com paisagens e costumes

característicos, eram fontes de exotismo.

Em relação à questão temporal, Aguiar e Silva menciona a glorificação da Idade

Média, que com sua estabilidade se contrapunha ao seu presente efêmero – é o chamado

medievalismo.

Em suma,  o exotismo pode ser definido como uma positivação,  ainda que a

partir de certo etnocentrismo, de elementos culturais do outro, distantes no espaço ou no

tempo, dos quais se tem referências mínimas para que essas diferenças sejam sedutoras,

invés de repelentes. Implica também em uma adaptação desses elementos ao olhar e ao

gosto da civilização que os incorpora.
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Manifestações culturais e a difusão do exótico

Vimos que o exotismo, há tempos, está relacionado com as artes pictóricas. A

partir da compreensão do conceito que conduzirá esse texto, observaremos agora uma

maior  variedade  de  manifestações  culturais.  No  item  anterior,  mencionamos  de

passagem a aparição do exótico também na literatura,  na fotografia e na arquitetura.

Aqui poderemos verificar outras demonstrações, com destaque para os têxteis. 

Um exemplo que julgamos interessante é o hábito de consumir café. Calanca

(2008)  comenta  que,  entre  os  séculos  XVI  e  XVII,  as  relações  comerciais  no

Mediterrâneo  e  a  curiosidade  pelo  exótico  introduziram  a  bebida  na  Itália.

Posteriormente, ela foi difundida nos países com maior desenvolvimento burguês, por

suas propriedades estimulantes para o trabalho. No início do século XVIII

[…] beber café, em quase todos os países do norte da Europa, torna-se uma
moda, e como, consequentemente,  os serviços de porcelana criados para a
degustação  do  café,  o  mouro  que  o  serve,  o  hábito  de  degustar  café
vestindo  roupas  turcas  tornam-se  características  típicas  do  costume
aristocrático […] (CALANCA, 2008, p.110. Grifo nosso)

Conforme observa Lurie (1997), muitas vezes o que faz um país ser visto como

elegante são suas alianças e seu poder político ou econômico, e que preenchendo essas

características não precisa estar próximo para que seu estilo se torne moda. A autora cita

um exemplo um pouco mais antigo – os elementos levados pelos cruzados do século XI

ao século XIII, que se tornaram moda entre os cristãos aristocratas, como “o turbante

sarraceno, o sapato em ponta dos turcos e a touca em torre dos judeus” e “novas cores,

tais  como o azul-cobalto  e  o  lilás,  cujos  nomes  preservavam sua origem persa (em

inglês,  azure e  lilac)” (LURIE, 1997, p.102). Também é mencionada a expansão do

comércio  chinês  na  virada  do  século  XVII  para  o XVIII,  que  colocou  em voga na

Europa  a  seda  originalmente  chinesa,  ou  imitações,  “estampada  ou  bordada  com

desenhos  de  bambus,  crisântemos  e  dragões,  e  nos  vestidos  retos,  soltos,  como

quimonos, que vemos nos quadros de Watteau4. […] Na literatura potuguesa entre os

séculos XVIII e XIX as imagens  da China se difundiram mais  intensamente com a

ampliação do interesse no orientalismo (SIMAS, 2012).

Já no século XIX a expedição napoleônica no Egito (1804) importou o uso de

turbantes,  camafeus  e  xales;  em seguida,  a  Guerra  Peninsular  (1808-1814)  difundiu

4 
Antoine Watteu, pintor francês do início do século XVIII. Para aprofundar em sua relação com a moda, ver LIMA, Laura Ferrazza

de. Na trama das aparências: moda e arte na obra de Antoine Watteau (1684 – 1721). Tese de Doutorado, PPGH/PUCRS, 2015.
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entre  londrinas  e  parisienses  chapéus  com copa plana  e  boleros  espanhóis  (LURIE,

1997).

No decorrer dos oitocentos, podemos mencionar outras aparições de exotismo –

entre 1816-1831 Jean Baptiste Debret esteve no Brasil, pintando cenas da “emergente

civilização  luso-brasileira”  (CORREA, 2004),  publicadas  em seu  regresso  à  Europa

como “pitorescas”. Na dança, dois exemplos marcantes são os balés de repertório  La

Bayadère  e  O  corsário “que  mostram,  pelo  olhar  europeu,  traços  de  civilizações

orientais” (BOGÉA, 2012, p.49). Este último foi o resultado cênico da adaptação do

poema homonimo escrito por Lord Byron, em sua viagem pelo Mediterrâneo em 1814

(id., p.29). Vários compositores quiseram musicá-lo e Delacroix, em 1831, antes da já

mencionada viagem ao Marrocos,  elaborou quadros com cenas do poema (BOGÉA,

op.cit.). Outros balés, coreografados por Petipa na Rússia, levariam aos palcos versões

estilizadas de “danças populares tradicionais - espanholas, chinesas, húngaras, indianas,

escocesas,  russas  -  para dar  uma cor original  a cada coreografia”  (BOGÉA, 2007,

p.62. Grifo nosso).

Devemos lembrar também que, pela metade do século, Londres, Paris e outras

grandes cidades começaram a promover as exposições universais, nas quais os avanços

da tecnologia e da ciência eram exibidas lado a lado com obras de arte e objetos tidos

como exóticos, provenientes de diversas partes do mundo (PESAVENTO, 1997).

Perto do fim do século, a aliança entre a Rússia e a França difundiu no ocidente

o uso de casacos de pele (LURIE, op. cit.). O Japão também afirmou-se como potencia

internacional,  o  que  resultou  em  uma  “paixão  pelas  estampas,  leques,  cerâmica  e,

principalmente entre os estetas, pelas roupas que, apesar de seu aspecto vitoriano, na

época eram consideradas orientais” (id., p.102). Pintores impressionistas, como Manet,

Whistler e Cassatt incluíram o japonismo em suas telas (LEITÃO, 2004; LURIE, 1997).

No início do século XX o interesse pelo exótico permanecia em curso. Podemos

destacar  o nome de Paul Poiret  nesse contexto.  Leitão  aponta diversas  ocasiões  nas

quais  o  costureiro  adicionou  “sabores  exóticos”  às  suas  criações  –  em 1901,  ainda

trabalhando  para  a  maison Worth,  lançou  um  vestido  quimono;  posteriormente,  já

autônomo, lançaria túnicas e vestidos com materiais, decorações e inspirações do Egito,

Paquistão, Polônia, Rússia. Contudo, a autora aponta que “em todos os casos de recurso

ao outro na alta moda francesa, entretanto, convém notar que esse outro aparece apenas

como referência ou inspiração” (LEITÃO, 2007, p.223), ou seja de maneira geral o

modo  de  vestir  permanecia  o  mesmo,  apenas  “temperado”  com  elementos  dessas

localidades distantes.
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Braga (2004) comenta que a moda orientalizada introduzida por Poiret era de

grande beleza, mas não teria durado muito tempo devido ao surgimento de outros nomes

que começavam a se destacar no campo da moda. O autor menciona outra questão que

também merece ser ressaltada – na moda dos anos 1920 o funcionalismo se tornou o

aspecto dominante, associando utilitarismo e simplificação.

Retornando ao campo das artes, outros nomes que merecem ser mencionados

são  o  da  bailarina  Isadora  Duncan  que,  além de  vestir  Poiret,  também  difundiu  o

interesse  em roupas  fluidas  que  retomavam a  ideia  de  túnicas  gregas.  Também no

campo  da  dança,  o  grupo  Ballets  Russes5 de  Diaghilev,  ativo  entre  1909  e  1929,

frequentemente aparece listado entre os influenciadores da moda das primeiras décadas

do  século.  Segundo  Bogéa,  “a  companhia  logo  dominaria  o  panorama  cultural  da

Europa”  (BOGÉA, 2007,  p.69)  ,  “com espetáculos  em que não só  a  dança,  mas  a

música, o cenário e o figurino tinham grande importância” (BOGÉA, 2012, p.69). A

autora  nos  traz  alguns aspectos  – a  cenografia  de Leon Bakst,  considerada exótica;

coreografias nas quais os bailarinos atuavam como se estivessem esculpidos em vasos

gregos ou participando de rituais primitivos. De acordo com Lurie, a visita do grupo a

Paris e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial fixaram o país “na imaginação

pública como uma grande potência e estimulou uma epidemia de blusas, peles e franjas

russas” (LURIE, 1997, p.103).

Um último exemplo interessante é o de Tarsila do Amaral. Correa assinala que o

exotismo brasileiro foi apresentado pela pintora ao público europeu de uma forma já

“digerida”,  com “uma  composição  influenciada  por  Léger,  que  permitiu  pontos  de

referência ao público” (CORREA, 2004, p.93). A artista plástica paulista é chamada de

“caipirinha vestida por Poiret” no primeiro verso do poema "Atelier",  de Oswald de

Andrade  (1925),  alcunha  pela  qual  ela  regularmente  é  designada.  Nas  palavras  da

própria Tarsila: “O que se quer aqui é que cada um traga contribuição de seu próprio

país.  Assim se  explica  o  sucesso  dos  bailados  russos,  das  gravuras  japonesas  e  da

música negra. Paris está farta de arte parisiense” (AMARAL  apud CORREA, 2004,

p.92).

Enfim, notamos que o exotismo espalhou-se por meio de missões diplomáticas,

guerras,  relações  comerciais  e  atingiu  todo  o  campo  cultural,  impactando  hábitos,

roupas e artes de diversos tipos. A estética do  outro permaneceu em voga por muito

tempo, sobretudo entre os séculos XVIII e XX, dinamizada pelas novas tecnologias que

otimizavam sua circulação, reprodução ou adaptação.

5 Devido às várias traduções, são utilizadas diversas grafias para o nome do grupo. Optamos por manter no original.
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Roupas especializadas e espaços marginais

Neste  momento  retomamos  as  roupas  especializadas  para  práticas  corporais,

popularizadas na segunda metade do século XIX, que foram o ponto de partida para

nossa reflexão. Conforme mencionado anteriormente, examinando os trajes de banho e

de  ciclismo  utilizados  pelas  mulheres  no  século  XIX  nos  indagamos  sobre  uma

possibilidade de diálogo entre a estética exótica e a frequência a espaços marginais, nos

quais essas práticas corporais ocorriam.

De  acordo  com  Crane,  “espaços  isolados,  marginais  e  liminares  ofereciam

oportunidade às mulheres de fazer experimentações com roupas que, de outro modo,

seriam consideradas  inaceitáveis,  como trajes  de  banho e de ginástica  que incluíam

calças” (CRANE, 2006, p.469).

Devemos levar em consideração que essas práticas estavam inicialmente inscritas

no universo das elites, no qual o controle social era praticado rigidamente. É possível

ver em ilustrações de revistas de moda da época que em balneários, entre esses espaços

liminares, os trajes femininos de banho eram compostos por blusas ou vestidos curtos

sobre alguns tipos  de calças.  Eventualmente  as mangas e as pernas eram, inclusive,

curtas.  Crane também nos informa que nesses espaços,  por volta  dos anos 1890, as

mulheres começaram a vestir também saias na altura dos tornozelos.

Quanto  ao  ciclismo,  inicialmente  uma  prática  cara  e  não  identificada  como

fundamentalmente masculina - embora no campo das competições de fato se tornasse,

tanto que as competições femininas de velocidade, por exemplo, só foram admitidas aos

jogos  olímpicos  1988,  quase  100  anos  após  a  inclusão  desse  esporte  no  evento.

Contudo,  as  mulheres  das  classes  altas  manifestaram interesse  na prática  assim que

surgiram as bicicletas seguras, na década de 1880, que tinham mais estabilidade devido

à equiparação do tamanho das rodas. Mas, assim como nos banhos de mar, era inviável

andar de bicicleta vestida de acordo com o código de elegância da época (CRANE,

op.cit.). Então, foram elaboradas alternativas de vestuário que acabaram ultrapassando o

limite dos espaços marginais (no caso, o dos parques) e ganhando as ruas da cidade - o

que causou as mais diversas reações, da suspensão de leis que proibiam o uso de calças

por mulheres à hostilidade de alguns grupos (id.).

Entre os trajes mais apropriados para o ciclismo, havia calças bufantes, que foram

por um tempo utilizadas também pelos homens (embora bem menos volumosas). Na

bibliografia  sobre  moda,  é  ao  traje  da  ativista  estadunidense  Amelia  Bloomer  que

costuma  se  atribuir  as  raízes  da  roupa  esportiva  do  fim do século,  talvez  em uma
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tentativa  de  reivindicar  a  “autoria”  do  que  posteriormente  foi  considerado  um

precedente importante para a inclusão de peças bifurcadas no guarda-roupa feminino.

Entretanto, considerando todo o contexto de entusiasmo pelo exótico, desconfiamos que

a origem dessa calça bufante tenha uma trajetória diferente.

De acordo com Leitão, “os discursos elaborados por instâncias legitimadoras como

a imprensa especializada e a crítica de moda operam, em grande medida, a transferência

dos sentidos culturais para os bens de consumo” (LEITÃO, 2007, p.222). Assim, vemos

na revista Harper’s Bazaar, de abril de 1894, as “calças turcas” utilizadas pelas ciclistas

francesas serem referenciadas junto à ilustração de uma mulher ciclista (BLUM, 2012).

Esse tipo de divulgação, ressaltando a origem étnica do traje, talvez tivesse o intuito de

conferir  justamente uma proposta de exotismo a ele. É possível que nessa forma de

vestir não houvesse a intenção de abrir o questionamento das identidades de gênero,

embora acabasse cumprindo justamente este papel diante de feministas e detratores da

“mulher  moderna”.  Talvez  nesse  rumo  tenha  sido,  posteriormente,  relacionado  a

Bloomer.

Crane (2006) ainda menciona que essas calças eram usadas por poucas mulheres

na  Inglaterra.  Nossa  hipótese  é  que  a “referência  mínima”  para  a  incorporação  das

exóticas “calças turcas” pelas ciclistas estivesse mais presente entre as francesas devido

à Guerra da Crimeia (1853-1856). Como vimos anteriormente, essas situações de fato

inspiraram outras modas orientalistas.

Nesse  conflito,  otomanos  (turcos),  franceses,  britânicos  e  sardenhos  se  uniram

contra  o  Império  Russo.  Foi  a  primeira  guerra  a  ser  amplamente  documentada  em

fotografias, feitas por Roger Fenton (MET, s.d.). Nesse contexto, aparecem duas figuras

relevantes  para  a  nossa  reflexão:  os  Zuavos,  integrantes  da  infantaria  francesa,

sobretudo no norte da África, e as Cantinières, mulheres que acompanhavam as tropas

vendendo alimentos e bebidas (CNRTL, s.d.). Fotografias e pinturas da época mostram

que os uniformes das Cantinières eram bem parecidos com o traje que ficou conhecido

pela iniciativa de Bloomer - ambos tinham como origem comum as roupas das mulheres

turcas. 

Considerando que o exótico pode ser “particularmente estimulador da imaginação,

fornecendo àquele que o consome a possibilidade de, através dele, experienciar, ainda

que de forma imaginada,  paisagens,  povos e palavras  pouco conhecidos” (LEITÃO,

2007, p.228), talvez além da Turquia ter apelo por sua distância geográfica e cultural,

essas francesas que foram para a guerra colaborar com os soldados fossem vistas como

valentes,  e  isso  estivesse  em  consonância  com  as  aspirações  das  mulheres  que
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procuravam se divertir com a bicicleta, um artefato considerado moderno e dinâmico.

Teria, assim, tanto a significação da evasão conferida pelos românticos, como a relação

com as novidades modernas e, ainda, com o desejo de explorar novas possibilidades

vindas com a modernidade. Por último, cabe lembrar a afirmação de Baudelaire que “a

modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra

metade  o  eterno  e  o  imutável”  (BAUDELAIRE,  2006,  p.859),  que  nos  sugere  a

coexistência  da  permanente  busca  pela  atualidade  com  o  que  já  está  estabelecido.

Assim,  seria perfeitamente concebível  esse encontro entre o exotismo romântico e o

funcionalismo moderno nos trajes especializados para práticas corporais. 

Considerações Finais

Apresentamos nesse texto uma breve discussão sobre a definição de exotismo, que

encaramos como uma positivação de um outro que está distante no espaço ou no tempo

sem ser completamente desconhecido. Vimos que o gosto pelo exótico vem de longa

data e que se alastrou por diversos aspectos da cultura ocidental,  como as artes e a

moda, e que sua difusão foi potencializada pelos adventos das revoluções industriais.

Observamos também que o Brasil, desde o século XVI, ofereceu diversos tipos de

exotismo para a Europa.  Podemos  observar  também um desejo de estar  inserido na

“civilização”, tendo Tarsila do Amaral como um ícone - a pintora, como tantos outros

jovens de abastadas famílias brasileiras,  foi buscar sua educação na França, além de

adotar suas modas de vestir,  embora ainda fosse vinculada ao “exótico” de sua terra

natal.

No campo da moda notamos que o exotismo se materializou principalmente na

ornamentação  e  nas  matérias-primas,  mantendo  suas  formas  predominantemente

ocidentais.

Por fim, estabelecemos um diálogo entre o exotismo, os espaços marginais e as

práticas  corporais.  Encaramos  essa  combinação  como  um  exemplo  interessante  da

cultura na modernidade - híbrida e por vezes contraditória, ressignificando elementos

antigos sob o olhar da novidade.

Podemos levantar mais um ou dois aspectos de passagem para arrematar nossa

reflexão. O primeiro é que, a partir da simplificação e do funcionalismo das roupas dos

anos 1920, os trajes para práticas corporais gradualmente se tornaram bem diferentes

dos do século XIX. A busca pela transformação dessas formas de vestir pode ser uma

possibilidade interessante de pesquisa.
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Outro ponto que nos ocorre é que, principalmente no século XIX, a difusão do

exótico  talvez  não  estivesse  necessariamente  vinculada  a  uma  ideia  de  elegância

hegemônica.  Os  artistas  plásticos,  bailarinos  e  até  mesmo  seguidores  de  modas  e

praticantes  de  novos hábitos  corporais  modernos  eventualmente  fossem agentes  que

desafiassem, intencionalmente ou não, por meio de suas roupas e dos temas de suas

criações, alguns padrões de estética e comportamento estabelecidos. Esses indivíduos

com gosto pelo exótico poderiam ser, eles próprios, um tipo de outro. 
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Abstract
Thisarticleisanexcerptofthemaster'sresearch"TheprintinginArtEducation"Theresearchdealswiththe
transpositionofthetheoriesofvisualartworksreadingsfortheanalysisofprintedtextileart.Thestudiesabout
theprocessoflearningandcognitiveaestheticappreciationwereconductedbyabibliographicresearchforthe
constructionof thisproject.The fundamental theoryusedwas thecognitivepsychologistAbigailHousen,who
analyzed the stages of aesthetic understanding. Thus, the issue that guides this research is: How can we
overcome these methodological processes of image reading, for the printed art? And, which would be the
differencesamong theprintedartof fruition forconventionalartistic images?Thenecessity that justifies this
researchingisbytheunderstandingoflearningprocessesonthetextile.Thus,thisresearchaimstoimplementa
sort of aesthetic understanding stages, proposed byHousen, for the printed fabrics reading. To perform the
comparison of the readings, a qualitative study was done with some fashion students, fashion and art
professionals,andhighschoolstudents.Theobserverswereaskedabout"Whatdoyouseeinthepicture?".The
responseswere classified, according toHousen’s classification.Consequently, itwaspossible to comprehend
thedifferencesbetweenexperiencedprintobserversandbeginners.Finally, it couldbe tocheck the insertion
possibilities of this art education tripod (artistic creation, contextualization and image reading) also in the
fashionandprintingareainordertopromotereflectionadvancingtheartofthetextileaestheticsunderstanding
state.
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Figura1–Estampabatik(esquerda)eEstampaarboneta,coleçãoGirandoleda

MissoniHome(direita).


Fonte:FRIED,2014;MISSOI,2012.

          F.U.T.E.B.O.L

            

        Strawberry Thief    

             

           



arts&crafts

Figura2–EstampadedacoleçãoF.U.T.E.B.O.L(esquerda)eEstampa

StrawberryThief(direita).


Fonte:FRAGA,2014;MORRIS,1883.
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    Alice inWonderland     designer 

             



Figura3–EstampaAliceinWonderland,chitadealgodãoestampadoporcilindro


Fonte:VOYSE,1920.
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ANÁLISE DE ASPECTOS PICTÓRICOS DAS PINTURAS PERTENCENTES À 
SÉRIE ESTUDO DE TRAJES ITALIANOS DO ARTISTA VICTOR MEIRELLES  

PICTORIAL ASPECTS OF ANALYSIS OF PAINTINGS BELONGING TO THE ITALIAN COSTUMES STUDY 
SERIES ARTIST VICTOR MEIRELLES

SANT’ANNA, Mara Rúbia, UDESC1

TORINO, Bruna, UDESC2

Resumo
O presente artigo tem por objetivo descrever a análise realizada a elementos da composição pictórica de vinte e 
seis obras pertencentes ao Estudo de Trajes Italianos realizados por Victor Meirelles na Itália no século XIX. 
Mediante esta se explicita seus componentes e se reúne o que há em comum entre elas, conjuntamente se faz 
estudos da vida do artista, movimentos artísticos e do contexto histórico em que essas obras foram produzidas. 
Palavras-chave: arte; moda; Victor Meirelles; estudo de trajes italianos. 

Abstract 
This article aims to describe the analysis elements of pictorial composition of twenty-six works belonging to the 
Italian Costumes study conducted by Victor Meirelles in Italy in the nineteenth century. By this is made explicit 
its components and meets what is in common between them together is done studies of the artist's life, art 
movements and historical context in which these works were produced. 
Keywords: art;fashion;Victor Meirelles; study of italian costumes.
                                                
1 Professora efetiva do Centro de Artes, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Doutora em História (UFRGS, 2005). 
2 Bacharelanda em Moda, UDESC, bolsista de Iniciação Científica do Laboratório Moda e Sociedade, da mesma instituição. 
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Introdução 
 
No ramo da moda e da arte, apesar de ter mudado bastante ao longo dos anos, sempre 

houve nítida interação entre ambas, podendo ser observado em diversas composições que uma 

exerce influência ou serve como estímulo para a outra, seja em questões de linhas, cores, 

formas, texturas, materiais, volumes ou até de temas, pois esta e aquela bebem das mesmas 

fontes e são frutos diretos da sociedade em que são produzidas, sofrendo, portanto, influxo 

dos acontecimentos históricos, movimentos artísticos e progressos científicos, evidenciando 

dessa forma tendências de determinada época de modo que a moda e arte passam a dialogar 

paralelamente. Hollander (1996 apud PIAZZA) definiu claramente um ponto de vista sobre 

um contexto temporal, onde a moda e a arte nascem de um contexto social e seus conceitos 

vão mudando conforme passa o tempo. O fato é que a moda e a arte por vezes caminham lado 

a lado e para seus estudos há a necessidade de compreender seu autor, a sociedade, a cultura, 

o comportamento e o contexto histórico em que foram produzidas. 

A moda e as vestimentas de uma época quase sempre fazerem parte das composições 

artísticas, e além de às vezes se apresentarem apenas como forma de cobrir o corpo humano 

também podem se manifestar como pretexto para a pintura, ou seja, a representação da moda 

como sendo o propósito principal da composição de maneira a impor a ela, assim como a 

natureza faz, suas formas e cores. Esta última situação exposta, em que o foco da produção 

artística do pintor se encontra nas roupas de um determinado período é evidenciada no caso 

da serie Estudo de Trajes Italianos que será analisada nesse artigo. Porém para poder ser feita 

esta análise e obter as informações que se almeja é necessário antes obter conhecimento do 

artista que produziu essas obras, o movimento artístico do período e, sobretudo o contexto 

histórico e local onde foram feitas. 

 
1.1 VICTOR MEIRELLES 

 Victor Meirelles foi um pintor brasileiro nascido no dia 18 de agosto de 1832 na 

cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, de condições de vida razoáveis, 

filho primogênito do português comerciante Antônio Meirelles de Lima e de Maria da 

Conceição. Desde pequeno Victor despertava a admiração de todos com os desenhos que 

executava, até que quando tinha 7 anos seus pais contrataram um professor argentino de 

desenho, D. Mariano Moreno, para ensiná-lo técnicas e orientar sua vocação artística. Aos 15 

anos, graças o intermédio do Conselheiro do Império Jerônimo Francisco Coelho que mostrou 

os desenhos do promissor artista ao Diretor da Academia Imperial de Belas Artes, Victor foi 
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admitido como aluno na Academia Imperial de Belas Artes, indo morar no Rio de Janeiro em 

1847 na casa de parentes paternos.  

 Em 1852, Victor conquistou o Prêmio de Viagem em um concurso, vencendo com a 

tela São João Batista no cárcere. O prémio do concurso era uma bolsa de estudos de três anos 

na Itália como pensionista para poder visitar museus, entrar em contato com obras de grandes 

mestres do passado, além de estudar e aprender com os pintores da época. Aos 21 anos 

incompletos embarcou para Europa, estabelecendo-se em Roma, primeiramente matriculando-

se na classe de Tomasso Minardi (1787-1871), com quem estudou pouco tempo porque este 

não concordava que os alunos fizessem trabalhos originais, conforme era exigido pela 

Academia Imperial como obrigação dos pensionistas na Europa. Depois Victor entra no ateliê 

de Nicolau Couronni (1814-1884) onde muito aprendeu sobre o estudo do modelo vivo, de 

costumes e sobre o refinamento do desenho anatômico da figura humana, pois além de ser o 

elemento essencial no gênero da pintura histórica, que era a mais prestigiada no sistema 

acadêmico, também esses estudos o auxiliaram bastante na produção das pinturas 

pertencentes a serie Estudo de Trajes Italianos.  

 Victor, devido a sua obrigação como pensionista da Academia, constantemente 

enviava ao Brasil trabalhos como cópias de quadros famosos, estudos da natureza e corpo 

humano e até composições originais, para ser avaliado por seus mestres e pelo próprio 

Imperador de como estava o andamento de seus aprendizados na Europa, sendo considerado o 

pensionista mais esforçado e o pintor mais estimado do período imperial. Com a mudança do 

regime da Academia, empreendida na administração de Porto-Alegre que nutria grande 

simpatia por Victor, seu estágio na Europa foi prorrogado três vezes, permanecendo na 

Europa por oito anos seguidos (1853-1861) sendo incluído em seu itinerário a França, onde 

permaneceu de 1856 até 1861. Em Paris foi orientado por Léon Cogniet, pintor romântico da 

Escola de Belas Artes de Paris e por André Gastaldi que lhe deu instrução principalmente 

sobre cores. Sua rotina, segundo relatos, era totalmente dedicada à arte e estudos, e de 1858 a 

1861 dedicou-se a produção de sua criação mais famosa, o quadro A Primeira Missa no 

Brasil, que lhe rendeu elogios e espaço na exposição do Salão de Paris em 1861, algo inédito 

para um artista brasileiro.  

 Após o Salão, o pintor retorna ao Brasil em 1861, uma vez que sua bolsa havia 

terminado. Ao chegar recebeu muitas homenagens, entre elas o grau de cavalheiro da Ordem 

da Rosa concedida pelo Imperador Dom Pedro II, e neste mesmo ano foi nomeado Professor 

Honorário da Academia, passando posteriormente a professor titular de pintura histórica. Em 

1866 recebeu do Ministro da Marinha Afonso Celso de Assis Figueiredo a encomenda para 
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pintar dois quadros históricos: Combate Naval do Riachuelo e Passagem de Humaitá, que se 

tornaram posteriormente obras renomadas deste artista e também em anos posteriores recebeu 

diversas encomendas da família imperial. Victor Meirelles em 1886 casou-se com Rozália 

Ferreira França, porém não teve filhos, apenas criando o filho que sua mulher tivera em outro 

casamento. 

 Em 1889 com a Proclamação da República ocorreu perseguição aos artistas da 

monarquia e Victor não recebeu mais patrocínio do Império, sendo demitido da Academia. 

Em 1891 instalou seu Panorama do Rio no Paço Imperial, cobrando as visitas e 

sucessivamente em 1896 fez outro panorama representando a Esquadra Legal na baía de 

Guanabara. Sem trabalho fixo e vivendo apenas da renda das visitações aos panoramas, ficou 

em sérias dificuldades financeiras quando foi obrigado pelo governo a desmontar a exposição 

dos panoramas, passando a sobreviver da ajuda de amigos. Sua última tentativa foi expor em 

1900 o inacabado Panorama do Descobrimento do Brasil, entretanto não rendeu frutos. 

Desiludido e pobre, Victor Meirelles morreu em um domingo de carnaval no Rio de Janeiro, 

dia 22 de fevereiro de 1903, aos 71 anos.3 

 
1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 
A série de desenhos pertencentes ao Estudo de Trajes Italianos de Victor Meirelles foi 

realizada na Itália no período entre 1853 a 1856. Nessa época o contexto histórico em que 

Victor se encontrava inserido era da unificação italiana, já que no início do século XIX 

ocorreram grandes modificações politicas e econômicas na Europa. Devido a guerras 

napoleônicas, a Itália viu-se dividida em oito estados soberanos, sem se importar com a 

opinião dos povos a eles submetidos, sendo esse povo pessoas pobres, sem nenhum poder 

politico, sendo que apenas algumas pessoas ricas tinham privilégios, fazendo com que 

surgisse dessa maneira o movimento de unificação, exigindo liberdade e justiça a todos. 

Muitas batalhas foram travadas e a unificação só foi obtida em 1870, só que ao invés do 

sonho de paz e liberdade a Itália se encontrou em meio a milhares de desempregados e 

camponeses sem terras.   

 
1.3 A SÉRIE ESTUDO DE TRAJES ITALIANOS 

 
                                                 
3 Dados retirados dos livros :TURAZZI, Maria Inez. Victor Meirelles: novas leituras. São Paulo: Studio Nobel Museu Victor Meirelles, 
2009; ROSA, Angelo de Proença. Victor Meirelles de Lima: 1832-1903 . Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1982; FRANZ, Teresinha 
Sueli. Victor Meirelles: biografia e legado artístico. Florianópolis: Caminho de Dentro, 2014.  
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O Estudo de Trajes Italianos trata-se de um conjunto de obras realizadas por Victor 

Meirelles entre os anos de 1853 a 1856 enquanto estava estudando na Itália, graças à bolsa de 

estudos que ganhou como prêmio de um concurso.  As obras buscam retratar aspectos da vida 

de pessoas comuns, que provavelmente se encontravam na Itália naquele mesmo período de 

Victor, podendo ser pessoas presentes em seu cotidiano italiano, ou indivíduos que ele via 

passar rapidamente por ele, expressando e dando ênfase a objetos de uso e trajes para 

apresentar o comportamento e movimentos culturais desse povo. Nesta época provavelmente 

estavam passando por difíceis situações devido às guerras pela busca da unificação italiana, 

sendo evidenciado nas obras condições de pobreza e desilusão, tanto nas expressões, cores e 

vestimentas. 

Segundo Charles Narloch, 
Se em alguns estudos de trajes italianos a expressividade é valorizada pelas 
vestimentas e adereços, que parecem portar ou anular a personalidade oculta 
de seus donos, em outros, o detalhamento dos trajes é compartilhado com 
expressões subjetivas, tão lívidas ou lânguidas quanto as sinuosas ou 
volumosas roupagens. Assim, a contemporaneidade de Victor Meirelles ou 
antecipação de seu próprio tempo, nesses estudos, dá-se pelo caráter 
antropológico dos mesmos. Mais do que simples representações de usos e 
costumes de uma época fato que por si só seria significativo, levando em 
consideração que, além de nobres e religiosos, há cidadãos urbanos e 
camponeses comuns os estudos permitem um raro e curioso registro 
comportamental. (NARLOCH, 2006) 

No Estudo de Trajes Italianos ocorre junção dos estilos artísticos vigentes na Itália na 

época em que foram produzidas, sendo estes movimentos o realismo e romantismo, como 

descrito anteriormente. Isso ocorreu devido às obras terem sido realizadas na fase em que 

Victor estava em aprendizado em pensionato na Itália e tendo contado com essas novas 

tendências, sendo considerado, portanto esses desenhos um trabalho paradoxo, pois constitui-

se de um artista de formação neoclássica produzindo estudos, dando ênfase aos desenhos e as 

linhas, retratando pessoas em primeiro plano, com pinceladas tênues, entretanto colocando 

como temática central os usos e costumes do homem comum da época, como era de praxe aos 

realistas e também adicionou cores, posições e expressões nas figuras imbuídas de carga 

emotiva, o que era habitual dos românticos. 

As obras dessa série não foram todas produzidas com os mesmos materiais, sendo em 

sua grande maioria pinturas feitas de aquarela sobre papel, contudo há algumas realizadas 

com diversos outros materiais diferentes, contendo obras feitas com grafite, a óleo, em papel 

colado sobre madeira, entre outros. Não há um número exato de quantas produções ao todo 

compõe a coleção de Estudo de Trajes Italianos, já que algumas se perderam ao longo dos 

anos e muitas fazem parte de coleções particulares, mas se estima serem em torno de 200 



270 Análise de Aspectos Pictóricos ... 

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

pinturas, estando apenas uma parte em acervo de museus, sendo esses museus o Museu Victor 

Meirelles e o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro.  

  
2. ANÁLISE 

 

 A fim de melhor compreender os elementos pictóricos, os trajes e comportamentos das 

figuras retratadas, assim como a relevância dessas obras para compreender o contexto em que 

foram produzidas e o propósito geral que Victor Meirelles pretendeu dar a esse estudo de 

trajes italianos, reuniu-se vinte e seis pinturas para serem analisadas. O acesso a essas obras 

deu-se através do acervo e documentação presentes no Museu Victor Meirelles, em 

Florianópolis, sendo que dezesseis dessas pinturas analisadas são do próprio acervo do museu, 

obtendo acesso a elas por meio de cópias digitalizadas das obras originais, fornecidas pelo 

museu. As dez restantes fazem parte de uma coleção particular que foi emprestada ao museu 

temporariamente em 2006 para a realização de uma exposição em comemoração aos 174 anos 

do nascimento do artista e 150 anos de criação do conjunto dessas obras, tendo sido feito um 

catálogo desta exposição com as obras que fizeram parte dela e, portanto o acesso às obras da 

coleção particular foi permitido em razão do museu Victor Meirelles ter cedido um destes 

catálogos a análise ser realizada.  

 As vinte e seis obras analisadas pertencentes ao conjunto de Estudo de trajes Italianos 

apresentam, cada uma delas, apenas uma figura humana desenhada, não contendo em uma 

mesma obra mais de um indivíduo. O formato das pinturas é retangular, quase todas com 

tamanho em torno de 30 cm por 20 cm, tendo alguns cm de variações, mas não foge muito 

desta média. Os personagens dos quadros, ou seja, as pessoas representadas nas pinturas não 

se sabem quem são e o motivo de terem sido tais escolhidas para serem retratadas, contudo 

aparentam ser cidadãos comuns que se podia encontrar nas ruas da Itália no século XIX, 

sendo das vinte e seis produções seis homens e vinte mulheres. Dentre os homens há três 

trabalhadores camponeses, um músico, um nobre e um padre. Já dentre as vinte mulheres 

retratadas há uma pertencente a nobreza, duas freiras e o restante são camponesas. Para 

facilitar e obter maior eficiência no estudo dos aspectos formais dessas obras foram 

escolhidas e separadas seis categorias, sendo elas: ambiência, posição, corpo, traje, cores e 

formas.  

2.1 CORPO 
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Por seguinte, no que diz respeito à categoria corpo foram averiguados nas obras quais 

eram as cores e comprimentos dos cabelos, cor dos olhos, tons de pele e expressões faciais. 

Os cabelos em todas as composições estavam ou presos em coques ou sob panos colocados 

como toucas e véus na cabeça, no caso das mulheres, e no caso dos homens sob chapéus, de 

modo que não foi possível analisar o comprimento de nenhum dos cabelos das moças e de 

algumas nem se pode identificar a cor por estarem totalmente debaixo do véu. 

 Nas mulheres em que se pode ver a cor dos cabelos, todos eles eram ou pretos ou 

castanho escuros, não sendo nenhuma delas loira, e entre os homens todos possuíam cabelos 

de comprimento até abaixo da orelha, sendo que os três camponeses tinham cabelos pretos, o 

músico possuía cabelo, bigode e cavanhaque castanho claros e o nobre tinha cabelo, bigode e 

cavanhaque grisalhos.  

Dentre os olhos, em quatro obras o artista não pintou seu interior, apenas fazendo o 

esboço externo deles, talvez por falta de tempo ou por não considerar relevante; outros três se 

apresentavam de olhos fechados e o restante em que os olhos foram pintados eram todos de 

cor preta. Não há muita variação entre os tons de pele, sendo todas tonalidades de pele branca, 

algumas um pouco mais pálidas, parecendo até não terem sido pintadas e outras mais coradas, 

entretanto em sua generalidade são todos brancos, como era de costume na Europa do século 

XIX.  

E por fim as expressões faciais das pessoas representadas em geral eram iguais porque 

todos os que tinham olhos e estavam com eles abertos possuiam olhares vagos, perdidos no 

horizonte, como que refletindo a respeito da vida e da situação econômica e politica que 

estavam vivendo, e seus rostos estão como que sem expressão definida, apáticos, nem 

sorrindo, nem tristes, apenas pensativos, com exceção dos nobres que foram representados de 

cabeça erguida e olhar para sua frente, como que despreocupados. De certo, Victor 

reproduziu-os dessa forma devido a ser a maneira como via essas pessoas ou por ser o que via 

normalmente quando andava nas ruas italianas, ou seja, pessoas de cabelos escuros, presos em 

penteados com enfeites ou mulheres com os cabelos todo cobertos por tecidos na cabeça e os 

homens com pouco de seus cabelos aparecendo, pois os chapéus cobriam-lhes o resto, de 

olhos escuros, tons de pele branca e com expressão pensativa e olhar vago em virtude do 

contexto histórico de guerras que estavam inseridos, como se esses trabalhadores estivessem 

desiludidos com a situação em que se encontravam e buscando em seus pensamentos modos 

de alterá-la, a não ser os nobres que possuíam boas condições de vida e aparentavam 

tranquilidade. 
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2.2 TRAJES 
 

Estudar os trajes dessas obras é a parte complexa desta análise, dado que as roupas 

desenhadas possuem muitos elementos que não podem ser observados em sua totalidade ou 

não foram desenhados com minuciosidades, de forma que é muito complicado descrever 

detalhadamente esses trajes em palavras, sendo assim, atentou-se apenas para os seus 

componentes mais evidentes e comuns entre eles. A análise foi feita descrevendo as peças que 

constituíam os trajes desde a cabeça inicialmente até os pés. 

Na cabeça todas as mulheres utilizavam algum tipo de acessório, algumas utilizavam 

véus, assim como as freiras, que eram chamados de toucado, muito tradicional no século XIX, 

cobrindo seus cabelos e parte anterior da cabeça, sendo esses feitos de tecidos colocados de 

modo particular na cabeça, ou usavam cabelos presos em coques, às vezes enfeitados com 

fitas e faixas ao redor da cabeça. Por sua vez os homens utilizavam chapéus, variado o 

tamanho e modelo entre as figuras representadas, sendo exceção apenas o padre que usa um 

capuz de seu manto sobre a cabeça.  

As roupas das camponesas se assemelham em seus aspectos gerais, havendo algumas 

variações entre suas roupas típicas, com pequenos detalhes diferentes. A maioria das 

camponesas retratadas por Victor possuia na parte superior uma camisa branca, da qual 

aparecia normalmente apenas as mangas compridas e bufantes e o resto ficava escondida por 

baixo de outras peças de roupa; as peças de roupa que apareciam por cima das camisas eram 

os corseletes, sendo que alguns desses eram grudados nas saias, formando espécies de vestido 

e outros eram separados, sendo possível distinguir se eram separados ou juntos pelas suas 

cores; na parte inferior elas possuíam, mesmo quando grudados nos corseletes, saias bastante 

volumosas e de tecidos aparentemente pesados, por vezes possuindo até mais de uma; quase 

todas continham aventais amarrados na altura da cintura, sendo que alguns eram apenas da 

cintura até o final das saias e outros eram amarrados além de na cintura, também no pescoço, 

sendo alguns lisos, outros enfeitados com flores e desenhos no seu  todo ou apenas em seus 

barrados. Há algumas exceções entre as camponesas representadas, havendo algumas com 

roupas diferentes das descritas acimas, existindo uma delas que está de vestido de manga 

comprida; outra que possui por debaixo do corselete uma camisa de manga comprida 

vermelha e não branca como as demais; e duas em que se pode observar apenas que estão de 

casaco, sendo o de uma delas curto, na altura da cintura e da outra longo, de comprimento até 

abaixo do joelho, sendo ambos de manga comprida e em suas partes inferiores usavam saias. 

As freiras o artista representou com hábitos de mangas compridas, dado que é a roupa 
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característica usada pelas freiras. A roupa da mulher pertencente a aristocracia é a que mais se 

diferencia das demais mulheres, tanto no modelo quanto no tecido, porque sua roupa é 

constituída na parte de baixo por um vestido de manga comprida de tecido nobre cintilante 

com listras em vertical de largura média, em branco e creme, e em cima do vestido há o que 

aparenta ser uma capa feita de veludo carmim constituída por um corselete de manga curta 

com detalhes de recortes vazados nas mangas e no busto e uma saia comprida até o pé, aberta 

na parte da frente de forma a mostrar o tecido do vestido inferior. Não aparecem os pés de 

todas as mulheres, sendo alguns cobertos pelas saias delas que tem todas comprimento até o 

chão, mas nas mulheres em que aparece um pouco dos pés elas apresentam sapatos fechados 

de cor marrom. 

Assim como na roupa das mulheres camponesas, na roupa dos três homens 

trabalhadores também estava presente a camisa branca, e suas roupas se assemelham, 

contendo pequenas diferenças no restante. O primeiro camponês analisado, além da camisa, 

apresentava um colete de botões marrom fechado por cima dela e mais dois casacos abertos, 

ambos de manga comprida, sendo um curto na altura da cintura e outro comprido até os 

joelhos, e sua calça era larga e de tecido com pelos; já outro camponês tinha por cima de sua 

camisa branca um colete vermelho aberto e um poncho jogado sobre um dos ombros e parte 

do braço, tendo na cintura um cinto largo e na parte inferior uma calça justa ao corpo, e o 

último apresentava por cima de sua camisa um colete vermelho, fechado com botões, um 

avental de tamanho indeterminado amarrado em sua cintura e calça justa ao corpo. Todos os 

três apresentam no pé botinas de altura até abaixo do joelho. A roupa com que o padre está 

ilustrado é assim como as freiras a típica roupa dos homens religiosos, com uma batina e um 

manto preto com capuz por cima, tendo nos pés uma sandália de tiras aberta. Por fim, a roupa 

do fidalgo é bastante diferente da dos homens trabalhadores, sendo todas as peças da mesma 

cor, vermelhas, com tecido nobre, e seu traje composto por uma túnica de manga comprida, 

de comprimento até o meio da coxa, cinto de corda amarrado na cintura, calça justa fechada 

nos pés e uma capa aberta, de manga comprida, sendo esta presa apenas no pescoço e de 

comprimento até o tornozelo, possuindo nos pés uma sapatilha preta com detalhe de uma 

fivela vermelha em cima.  

Ao final da observação dos trajes desenhados por Victor pode-se verificar que não há 

grandes distinções de roupas entre membros da mesma classe na sociedade, como visto entre 

as roupas das camponesas entre si ou entre os camponeses, assim como também dos 

religiosos, tendo apenas alguns pequenos detalhes diferentes, contudo é extremamente 
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evidente a diferença entre as roupas de cidadãos trabalhadores e de indivíduos pertencentes à 

nobreza, mudando tanto o modelo dos trajes como a qualidade dos tecidos empregados. 

 
2.3 CORES 

 
Analisando-se as cores presentes nas obras a conclusão que se obtém é a de que Victor 

não utilizou muitas cores distintas, talvez porque não possuísse a seu alcance na hora em que 

produzia essas pinturas ou porque simplesmente não queria utilizar muita variedade de cores. 

É perceptível uma palheta de cores limitada entre tons neutros, como o branco, preto, tons de 

bege, de marrom e de cinza, como também variações de claros e escuros apenas das cores 

vermelha e azul. Victor combinava em suas obras apenas cores neutras ou cores neutras 

juntamente a uma totalidade de tons apenas quentes ou somente frios, acrescentando de vez 

em quando alguns detalhes nas roupas ou nos enfeites de cabeça de cores diferentes em cores 

quentes se a pintura possuía predomínio de cores frias e vice-versa. No que se refere as 

formas empregadas por Victor Meirelles em suas composições do Estudo de trajes italianos, 

através de suas pinceladas suaves, advindas do estilo neoclássico ao qual era adepto, ele 

utilizava formas arredondadas e linhas curvas para expressar o volume dos tecidos nas peças 

de roupa e para dar os efeitos de panejamento desejado nos trajes, que era uma de suas 

principais preocupações ao elaborar essas pinturas, porque para ele esses desenhos eram 

sobretudo um estudo do caimento dos tecidos nas roupas e de seus delineamentos.  

 
Considerações Finais 

Após ter sido feita a análise e reunir os dados acima apresentados é possível 

compreender que o objetivo geral de Victor Meirelles ao produzir o conjunto de desenhos 

pertencentes ao Estudo de Trajes Italianos era, sobretudo, aprimorar suas técnicas em relação 

à retratação da figura humana e dos trajes usado por essas, visto que nas composições há 

apenas as ilustrações das pessoas com suas roupas, sendo dada extrema atenção as sombras, 

perspectivas, formas, anatomia e sem haver cenários ou outros elementos a sua volta. As 

exceções a isto ocorrem nos casos dos nobres, onde foram colocadas em suas representações 

objetos ao seu redor, para, de certo, enaltecer seu status social e mostrar a sua condição de 

posse de riquezas e coisas. Já no caso dos camponeses e religiosos, o artista os retrata em 

fundos neutros, pois para ele o importante era desenhar e ressaltar a posição em que seus 

corpos se encontravam e o modo como eram seus trajes e ficam dispostos os tecidos e 

panejamentos de acordo com as posições em que estas figuras estavam. Victor, talvez 

intencionalmente ou por ser o modo como os observou, retratou cada uma das pessoas 
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desenhadas em suas obras em posições que parecem personificar suas funções na sociedade, 

ou seja, em situações cotidianas daquele povo, de modo que não parecem estar posando para 

o artista ou ao menos sabiam estar sendo observadas. Para exemplificar esse aspecto pode-se 

ser citado o camponês segurando uma pá em ação de cavar o chão, mostrando ser um 

trabalhador do campo ou a freira ajoelhada com as mãos juntas em posição de reza, 

revelando-se ser uma mulher religiosa.  

O Estudo de Trajes Italianos não somente serviu como estudos para Victor Meirelles, 

mas também como forma dele documentar e fazer um registro histórico daqueles comuns 

cidadãos italianos do século XIX que estavam vivendo um contexto de crise econômica e 

política. Através das obras desse conjunto, em que aparecem diversos trabalhadores e 

camponesas com roupas simples e humildes, sem qualquer destaque de cor ou luz, pode-se 

obter conhecimento da situação de pobreza e tempos de crise que estavam passando, sendo 

isto reforçado pela expressão apática que o artista representou em suas faces, como que 

desiludidos com suas vidas. Não apenas os aspectos da vida da classe trabalhadora foram alvo 

dos registros de Victor, mas também suas pinturas da nobreza mostram através de elementos 

ao seu redor, das roupas chiques, das joias e das poses de altivez, arrogância e olhares 

despreocupados como eram boas as condições de vida dessa classe, com muitas riquezas e 

sem preocupações, assim como as pinturas da vida dos religiosos, que aparecem de batinas ou 

hábitos, sem quaisquer bens matérias, a não ser terços e bíblias, em posições de reza como se 

fossem indiferentes ao resto do mundo, de modo a mostrar que se dedicam apenas a Deus e 

valorizam a riqueza espiritual. Assim essas obras de Victor Meirelles acabam por constituir 

fontes de registro de usos, costumes, comportamentos, feições e, sobretudo da moda de uma 

época. Isto posto, as produções da série Estudo de Trajes Italianos podem ser consideradas 

registros do fato de que moda e personalidade formam um conjunto quase sempre 

indissociável, de modo que o ser humano não veste apenas o que lhe cabe, mas o que de 

alguma forma reflete sua personalidade, seu modo de viver e ver a vida. 
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Resumo: Este artigo tem o intuito de analisar a obra de Flávio Império e Lina Bo Bardi no cenário teatral 
brasileiro entre os anos 60 e 70 como cenógrafos e figurinistas em montagens brasileiras de textos do 
dramaturgo e encenador alemão Bertolt Brecht, nas quais a escassez de materiais à disposição e o objetivo 
de colocar a figura do proletariado em palco eram mais que questões teatrais e sim políticas.  

Palavras-chave: figurino; cenografia; Flávio Império; Lina Bo Bardi; Bertolt Brecht  

Abstract: This paper aims to analyze the works of Flávio Império and Lina Bo Bardi in brazilian theater 
on the sixties and seventies, as set and costume designers to german dramaturgist Bertolt Brecht stage 
productions, in which the lack of material to work and the intention to put the working class on stage 
were more than theatrical but political issues. 
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Introdução  

Flávio Império (1935-1985), arquiteto, cenógrafo, figurinista e artista plástico brasileiro, 

muito tem em comum com Lina Bo Bardi (1914-1992), arquiteta, designer, figurinista 

italiana atuante no Brasil em diferentes locais desde sua chegada em meados dos anos 40. 

Seus trabalhos possuem várias aproximações possíveis.  

Em 1958 o dramaturgo e encenador alemão Bertolt Brecht (1898-1956) começa a ser 

estudado no Brasil pelo Teatro Arena, TUSP, Teatro Oficina, Teatro Castro Alves entre 

outros levando a discussão do Teatro Épico à realidade brasileira. É nesse contexto, final 

dos anos 50 até o final dos anos 60 que se dá o trabalho de Império e Lina levando a palco 

montagens brechtianas como cenógrafos e figurinistas. 

Em virtude do acervo de Flávio Império estar em organização, os croquis e estudos de 

seus figurinos não estão presentes neste artigo, sendo assim foram usadas fotos para uma 

compreensão do estudo. Os materiais de Lina Bo Bardi estão disponíveis em seu acervo 

digital, podendo ser estudados e aqui incluídos. 

 

1 - Figurino – função e comportamento no Brasil entre os anos 50/60 

Elemento de grande comunicação no teatro, o figurino possibilita ao ator o auxílio na 

imersão em seu personagem e a forma de explicitá-lo ao público, trazendo uma dimensão 

visual de sua atuação. Em Ghisleri apud Perito e Rech (2001, p.13) podemos compreender 

que, como espaço, o figurino emoldura o personagem, colocando-se como elemento 

visual capaz de expressar dramaticidade e situar o espectador no contexto do espetáculo. 

As funções do figurino, segundo Patrick Pavis, professor da Universidade de Paris, são: 

caracterização, localização dramatúrgica, identificação ou disfarce e a localização do 

gestus global ou social. Sobre o último, Roland Barthes (apud Pavis, 2011) comenta: 

“Tudo o que no figurino confunde a clareza dessa relação contradiz, obscurece ou falsifica 

o gestus social do espetáculo, é ruim; tudo o que, pelo contrário, nas formas, cores, 

substâncias e seu embricamento, ajuda a leitura desse gestus, tudo isso é bom”. 
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A sociedade comportava-se com a ideia da evolução social, de acordo com as metas do 

presidente Juscelino Kubitschek. Ser sociável, consumir o luxo fazia parte do universo 

do TBC e de seus frequentadores. Ele os adulava, como comentam Magaldi e Vargas 

(2001): “Ao funcionar nos moldes rígidos de uma indústria, o TBC criou um padrão de 

teatro da ilusão, cuja artificialidade e ostentação formal supriam ideologicamente o 

imaginário da burguesia da província”.  

 

2 - Flávio Império e Lina Bo Bardi – Experiências entre a cenografia, figurino e 

Brecht 

As mudanças sociais e novos rumos que surgem para o teatro brasileiro, no qual o figurino 

se une à cenografia e ao contexto social, foram passos importantes para a carreira de 

Flávio Império e de Lina Bo Bardi no teatro brasileiro. 

Ambos com um perfil interdisciplinar3, ou seja, levando o seu conhecimento para agregar 

a outras áreas de conhecimento, Flávio Império e Lina Bo Bardi tiveram uma ampla 

atuação na arquitetura, nas artes, design, cenografia e figurino no Brasil.  

Flávio Império, figurinista dos Teatro Arena e Oficina, entre outros, foi arquiteto de 

formação, mas também cenógrafo e artista plástico. Torna-se expoente da cena teatral 

paulistana, realizando trabalhos com Augusto Boal, José Renato, (ambos do Teatro 

Arena) e José Celso Martinez Correa, dois perfis diferentes de teatro entre o final dos 

anos 50 até os anos 70 no Brasil.  

 

Anna Carboncini Masini, uma das diretoras do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi 

comenta, em entrevista à jornalista Patricia Favalle para a exposição sobre figurinos e 

jóias no Sesc Pompéia em 2010 define Lina Bo Bardi como:  “arquiteta, designer e 

pensadora.  

Chegou ao Brasil em 1946 na companhia de Pietro Maria Bardi, com quem acabara de se 

casar, para uma viagem que duraria dois anos. Entretanto, a conectividade e a simpatia 

                                                            
3 Entende-se por interdisciplinaridade “a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, 
que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos 
conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação sólida e 
integradora.” (CAInter – Capes, 2010). 
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que sentiram pelas pessoas e lugares os inspirou a ficar.”4 O trabalho da arquiteta no 

Brasil ganha amplitude ainda maior no que se refere a cenografia e figurino baseada na 

ideia de “liberdade”, sempre presente em seus escritos, como comenta Masini.  

Para Flávio Império, a “liberdade” em suas criações também era um aspecto de grande 

importância. 

Segundo Guimarães (2012), “sua produção múltipla teve seus olhos e sentidos voltados 

ao povo brasileiro, dele aprendendo não só o fazer com as mãos, as expressões do 

artesanato, mas a forma de vida e suas relações com o espaço em que vive”.5  Na 

observação de Guimarães, podemos compreender de forma sintética a capacidade 

interdisciplinar quando se refere à multiplicidade de sua produção, a valorização dos 

aspectos nacionais na escolha da exploração da cultura popular brasileira e a relação com 

as questões sociais intrínsecas aos momentos históricos brasileiros. 

Por isso, seu trabalho representa uma ruptura com o teatro paulistano da época, opondo-

se ao trabalho realizado no TBC.  

Na segunda metade dos anos 50, o Brasil passou por uma mudança estético-intelectual, 

segundo LIMA, 2007, p. 336. Surge o Cinema Novo, traduzindo para a linguagem 

cinematográfica a mesma preocupação com o retrato social que surgia no teatro. Os 

estudos teatrais de Beltolt Brecht, dramaturgo e encenador alemão, chegam ao país.      

Entende-se o Teatro Épico (o teatro de Brecht) como um teatro mais narrativo que 

dramático, objetando-se ao trágico. Seu objetivo era não apenas interessar ao público, 

mas manter uma relação de distância capaz de propor uma lucidez crítica. O ator não é 

“herói” e sim o intérprete que “apenas mostra, e não entra em transe misticamente 

confundido com seu personagem” (ANTELO, 1987, p.83). Um de seus conceitos para o 

trabalho com o ator e público era o efeito de “distanciamento” que consistia em 

“emprestar ao espectador uma atitude crítica, de investigação relativamente aos 

acontecimentos que deveria ser apresentados” (BORNHEIM, 1992, p.243). Distanciar 

                                                            
4 “ARQUITETA DO SESC POMPEIA TAMBÉM DESENHAVA ROUPAS E JOIAS” –  entrevista de Anna Carboncini Masini a 
jornalista Patricia Favalle  para o site FFW – Fashion Foward. http://ffw.com.br/noticias/cultura-pop/lina-bo-bardi-desenhava-suas-
proprias-roupas-e-joias/ 
5 GUIMARÃES, Andreas, CONTIER, Felipe de Araújo, LOUREIRO, Lívia. Flávio Império e as múltiplas facetas de um projeto 
brasileiro. http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/13.051/4405. São Paulo: Acesso em 23/04/2014 
6 Lima, Evelyn Furquim Werneck. “O espaço cênico de Lina Bo Bardi: uma poética antropológica e surrealista”. ArtCultura, 
Uberlândia, v. 9, n. 15, p. 31-42, jul.-dez. 2007 
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seria portanto, retirar o conceito do óbvio e lançar à plateia a decisão de compreender e 

decidir sobre o que está assistindo. 

Lina Bo Bardi encontrava-se na Bahia e Império em São Paulo, mas a mudança estética 

era nacional.  

Em 1958, Diógenes de Almeida Rebouças, arquiteto e urbanista baiano, convida Lina Bo 

Bardi para uma série de palestras na Bahia, o que veio resultar em uma produção e 

residência nesse período no local. Lina veio a dirigir o Museu de Arte Moderna na Bahia, 

promoveu o projeto de recuperação do Solar do Unhão e ainda cenografou peças como 

“A ópera dos três tostões, de Brecht, “Calígula” de Albert Camus” como comenta LIMA, 

2007, p.33. 

Enquanto Lina Bo Bardi se instalava na Bahia, Flávio Império integrava a equipe do 

Teatro Arena de São Paulo, inovando características de espaço com seu olhar 

arquitetônico e trazendo dimensão social ao figurino e ao cenário de seus trabalhos. 

É no Teatro Arena que Flávio Império percebe a lógica espacial de um teatro “em arena” 

e que essa configuração era muito diferente do teatro com palco italiano, ou seja, ela trazia 

a democratização dos pontos de vista, criando distanciamento e deixando exposto o 

caráter de ficção da representação em palco. O palco, ou “caixa” italiana permitia aspectos 

ilusionistas, ocultando a produção do espetáculo; já o formato arena mostra toda a 

natureza do cenário e sua produção. Augusto Boal comenta que foi com a entrada de 

Flávio Império que se “compreenderam as implicações significativas da opção 

arquitetônica” de um teatro de arena.7 

Sobre a forma de trabalho para o Arena, Império comenta:  

 
‘Do ponto de vista da produção, as condições paupérrimas do teatrinho   do Vergueiro se 

repetiam no Arena, pois, se as funções de “espetáculo: cenografia ,roupas, iluminação, 

desenho de produção, comunicação visual eram entregues pela primeira vez a mãos 

especiais, deixando de lado a improvisação, não se reconhecia, porém, a importância de 

uma infraestrutura específica. Trabalhávamos com “cuspe” e transformávamos, num 

                                                            
7 Mariângela Alves de Lima, “Flávio Império e a cenografia do teatro brasileiro”, em Renina Katz e Amélia Hamburger (orgs.), 
Flávio Império, 1999, p. 21-2. 
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golpe de mágica, aquela caixinha em mil lugares e transportávamos a plateia para todas 

as situações dramáticas a que nossa imaginação levava.’ (KATZ; HAMBURGUER, apud 

CARVALHO, 2013, p.134 ). 

Durante sua residência no nordeste do país, Lina tomou contato com o artesanato e 

paralelamente com a cenografia. Como comenta LIMA, 2010, p.34, trabalhando com a 

cenografia sob o efeito do “distanciamento” brechtiano8. 

Com o diretor teatral Martins Gonçalves, na Bahia, Lina trabalhou com a cenografia de 

“A ópera dos três tostões” em 1960 no teatro Castro Alves, ainda em ruínas diante de um 

incêndio que sofrera. Analisando a obra de Lina para Brecht, Lima, 2010 comenta:  

“A análise das fotografias desta montagem e os depoimentos coletados 

permitem perceber o estreito relacionamento que a arquiteta 

estabeleceu com Brecht, para quem a trama desmonta a ideologia da 

burguesia, “visto que espectador vê coisas que não deseja ver, como vê 

os seus desejos não apenas saciados, mas criticados”. Idealizado numa 

perspectiva antiaristotélica, esse cenário de Lina eliminava qualquer 

possibilidade de ilusionismo, coerente com uma forma teatral que não 

é uma seqüência de fatos. Locais diferentes eram transpostos ao palco 

de forma simultânea, dispensando a troca de cenário durante a peça.” 

O crítico teatral Sábato Magaldi relata que Lina soube, através do cenário simultâneo, 

comunicar com destreza o universo brechtiano9 

Já no universo do figurino, Lina trabalha em parceria com o mesmo diretor em “Calígula” 

de Albert Camus no mesmo teatro (Castro Alves) em 1961. 

Contrária ao comportamento imposto pela sociedade de consumo, Lina Bo Bardi utilizava 

materiais locais e elementos de artesanato para a montagem de cenários e figurinos, assim 

como lixo e detritos encontrados pela rua, semelhante ao comportamento de Flávio 

Império ao trabalhar como cenógrafo e figurino no mesmo período.  

 

                                                            
8 BRECHT, Bertolt. Estudos sobre teatro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005, p. 97 (1. ed. 1970). 
9 MAGALDI, Sábato. A ópera dos três vinténs. Estado de S. Paulo – Suplemento Literário de 10 dez. 1960. 
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Sérgio Ferro, companheiro de Império no grupo Arquitetura Nova, formado com Rodrigo 

Lefèvre, comenta em entrevista a Livia Loureiro10 que Império sempre voltava tarde e 

todo machucado em época de espetáculo, pois envolvia-se com muitos materiais e 

recursos de reutilização. Caso visse no caminho algo descartado que poderia utilizar em 

seu trabalho, decidia levá-lo consigo.  

Figura 7 e 8: Figurino de “Na Selva das cidades” - 1969 

 

Fonte: Acervo Lina Bo Bardi – <http://www.institutobardi.com.br>. (2015) 

   

 

 

 

 

                                                            
10 “Flávio Império e as múltiplas facetas de um projeto brasileiro”, por Sérgio Ferro. 
Andreas Guimaraes, Felipe de Araujo Contier e Lívia Loureiro. Portal Vitruvius. São Paulo, 13 de julho de 2012. 
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Figura 11: “Na selva das cidades” de Bertolt Brecht dirigido por José Celso Martinez Correa no Teatro 

Oficina – 1969 

 

Fonte: Acervo Lina Bo Bardi www.institutobardi.br. (2015) 

 

A composição de Flávio Império em relação ao teatro realista de Brecht no Brasil se dá 

no âmbito da direção, cenografia e figurino. Como diretor e cenógrafo, Império trabalhou 

com o espetáculo“Os Fuzis de Dona Tereza”, adaptação da obra de Brecht para o Teatro 

da Universidade de São Paulo (TUSP) , em 1964 e sob a direção de José Renato no teatro 

Ruth Escobar “A ópera dos três vinténs”, mas seu trabalho como cenógrafo e figurinista 

sempre foi influenciado pelo dramaturgo e encenador, como ele mesmo comenta:  

“Costumo falar dos meus primeiros trabalhos profissionais a partir de 

Morte e Vida Severina, foi tipo assim realismo da minha cabeça 

misturada com a do Brecht, apresentado a mim por Maria Thereza 

Vargas. Mas eu estudei (o Brecht) antes de todo mundo e depois de 

Maria Thereza. Era a cabeça cheia de Vontade de fazer teatro, cuja 

estética não fosse fechada, mas que tivesse projeção, imagem, 

documentário. É uma coisa sobre o nordeste feita com afetividade 

racional e lógica do paulista. Então tem que ter mais coisas do que o 

universo do autor.” (MANTOVANI, 2004, p. 29)  
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A filósofa Iná Camargo Costa aprofunda ainda mais em sua análise a influência da obra 

de Brecht na obra de Flávio Império no teatro:  

 

Quando fez, por exemplo, a cenografia de Morte e Vida Severina em 1960 para 

o Teatro experimental Cacilda Becker, já tentava conscientemente uma mescla 

de Brecht e teatro “realista” pois, entre outras providências ditas de 

distanciamento, achava necessário naquele espetáculo fazer projeções de caráter 

documental para um público paulista àquela altura absolutamente ignorante da 

realidade nordestina. Assim, sem risco de cometer injustiça, pode-se dizer que 

nosso artista entrou em contato com a teoria teatral em vias de se tornar um must 

no ocidente em condições quase ideais: como membro de uma organização 

político-cultural interessada nas mesmas questões que levaram Brecht a 

desenvolver seu “método” e trabalhando numa modalidade teatral inteiramente 

apta a incorporara uma teoria que em grande parte torna. (AMARAL, 1997, 

p.61)  

 

A partir do estudo da obra de Brecht, nota-se a influência do dramaturgo nos trabalhos de 

Império como figurinista e cenógrafo no Teatro Arena e no TUSP.  

Figura 14: (22 de janeiro de 1962) “Os Fuzis da Mãe Carrar” de Bertolt Brecht Tradução: Antonio 

Bulhões - Direção: José Renato. 

 

Fonte: CCSP – (2015). 
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Considerações finais: 

A interdisciplinaridade, os valores nacionais e a liberdade de expressão sempre estiveram 

presentes no trabalho de Flávio Império e Lina Bo Bardi. Ambos arquitetos, cenógrafos 

e figurinistas, além de artistas plásticos; Lina, também designer, sempre entenderam que 

a escassez de materiais levavam ao uso da criatividade e que a opulência utilizada pelo 

TBC em São Paulo no período correspondia a uma imagem não condizente com a 

realidade nacional. É neste momento que o teatro brasileiro leva a palco essa discussão, 

mostrando o proletariado como protagonista, algo recorrente na obra de Brecht, por isso 

tão estudado neste período pelos dramaturgos, diretores, cenógrafos e figurinistas 

brasileiros.  

Flávio Império dizia: “A escassez é em si um problema expressivo”.  A abordagem deste 

problema por Império e por Lina representava uma oposição ao desenvolvimentismo 

proposto pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek.  

Vindos ambos da arquitetura, exploraram de forma criativa e significativa os valores 

brasileiros e sua atuação é estudada nas mais diversas áreas, contribuindo para um estudo 

antropológico, arquitetônico e teatral do país.  
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PRODUÇÃO ARTÍSTICA NO VESTÍVEL DE VARVARA STEPANOVA 
ARTISTIC PRODUCTION IN WEARABLE OF VARVARA STEPANOVA  

SANT’ANNA, Mara Rubia, UDESC1

REBELATTO, Tatiane, UDESC2

Resumo: Neste estudo levou-se em consideração a produção vestível da artista construtivista Varvara 
Stepanova, que apresenta em seu percurso projetos de estamparia, roupas de esportes e figurinos de 
teatro. A artista atribuiu a essas produções a linguagem construtivista, com formas geométricas, o 
desenho preciso, a despersonificação e a funcionalidade. Porém, inserida nesse movimento artístico que 
acreditava na coletividade e que nega qualquer subjetivismo e misticismo, a artista desenvolve seu 
próprio modo de fazer. Stepanova soube empregar em seus projetos de vestuário os ideiais do 
Construtivismo e com isso deu forma à matéria e um novo sentido artístico. 

Palavras-chave: artisticidade; vestuário; Varvara Stepanova.

Abstratc: This study took into account the production of wearable constructivist artist Varvara 
Stepanova, which features in its path stamping projects, sports clothing and theater costumes. The artist 
assigned to these productions constructivist language with geometric shapes, precise design, 
despersonificação and functionality. However, included in this artistic movement that believed in 
community and denies any subjectivism and mysticism, the artist develops his own way of doing. 
Stepanova knew employ in their clothing designs the ideals of Constructivism and thus formed the matter 
and the artistic sense. 

Keywords: art; clothing; Varvara Stepanova. 

                                                           
1 (Orientadora) Doutora em História pela UFRGS (2005) Professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
2 Discente do Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado). Linha de pesquisa Linguagens e Identificações. Graduada em 
Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria.  
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1. Introdução 
 

Na Rússia das primeiras décadas do século XX, mais especificadamente, pós- 

Revolução Russa destaca-se um período de idealizações e objetivos para uma nova 

sociedade.  Nas artes, com o surgimento do movimento construtivista, o artista passa a 

se reconhecer como artista construtor e o ato artístico pauta-se em uma construção 

técnica, geométrica e abstrata. São construtores comprometidos em colaborar com as 

mudanças políticas, sociais e culturais, aliando a arte ao trabalho utilitário. Alguns 

críticos argumentam que embora os sistemas e as suas estruturas pudessem ser 

elaborados independentemente de considerações sociais, eles poderiam – uma vez 

estabelecidos – servir para o uso social (BRIONY; BATCHELOR; WOOD, 1998).  

Dessa forma, o objetivo da comunicação consiste em apresentar o uso artístico 

dado a forma, às cores e às texturas dos modelos desenvolvidos no vestuário da artista 

construtivista Varvara Stepanova (1894 – Lituânia; 1958 Rússia) entre 1920 á 1925.  

Com este mapeamento pode-se ressaltar o ato criativo que se apresenta nos projetos de 

estampas, nos figurinos de teatro e em roupas esportivas, para isso, levou-se em 

consideração os tecidos, as cores e as formas que a artista utilizou. Varvara atuou como 

professora na escola de artes e ofícios soviética Vkutemas e também trabalhou na 

primeira fábrica estatal de estampas em tecidos. Em ambos os lugares se deteve em 

produzir estampas geométricas, com formas rígidas e precisas. De acordo com Lima 

(2015) os temas geométricos representavam registros sensoriais de forças físicas, como 

impulsos elétricos e forças pressóricas, centrífugas. Além disso, tanto Varvara quanto 

Luibov Popova que produziram padrões para estamparia, usavam como referência o 

artesanal, os bordados de camponeses (BRIONY; BATCHELOR; WOOD, 1998). O 

suporte geralmente utilizado, percebido através das imagens de seus trabalhos, eram 

tecidos como o algodão e nele eram feitos processos serigráficos artesanais que 

proporcionava maior controle na produção e evitava desperdício de material.  

Os figurinos para teatro e as roupas de esporte apresentavam caráter unissex, 

geralmente em peça única, formas largas, nada justo ao corpo, tirando a ideia de 

erotismo no vestir. De acordo com os autores Briony; Batchelor; Wood (1998) os 

desenhos geométricos redefiniram o corpo como parte componente do coletivo, 

destituíram-no de seu erotismo e tornaram-se uniforme. Neste caso, percebe-se o uso, na 

maioria das vezes, de duas cores, já nas estampas notam-se mais cores e o contrastes 
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que produzem efeitos de expansão, concentração, profundidade e por vezes causam 

efeitos ópticos.  

Com isso, é possível perceber uma nova função e o um novo meio em que a arte 

foi inserida. Segundo Celand (1999) desde o Cubismo no começo do século XX, 

acompanhado do Futurismo, em seguida, o corpo por meio do vestuário foi teatralizado 

por uma“ lógica de uma arte que talha e fende, decepa e atravessa, corta e separa, 

despedaça e esfacela, amputa e entrecruza” (p. 170).  Este mesmo autor ao analisar 

como o cortar é pensar uma relação entre arte e moda, discute o papel de artistas 

próximos de Stepanova, como Sonia Delaunay, afirmando que a “consciência entre 

primeira e segunda pele nos futuristas russos é um método para absolutizar a 

superposição absoluta entre arte e vida” (CELAND, 1999, p. 171). Enfim, por meio 

desse mapeamento da produção vestível da artista se pretende apontar a artiscidade, o 

ato criativo que a produção de roupas também teve no percurso criativo e engajado de 

Stepanova. 

 
 

2. O Construtivismo e a produção vestível de Varvara Stepanova 
 
  A Rússia do final do século XIX e início do século XX também abrigou grupos 

de artistas que discutiam os novos rumos da arte. Um dos grupos que se formaram foi o 

Construtivismo, que teve influências da Revolução Russa de 1917. O movimento 

firmado por volta de 1921 integrou o fazer artístico a arte de produção. As suas 

construções se pautavam na linha rígida, nas formas abstratas e no utilitário. Defendiam 

o abandono do decorativo, do místico, do subjetivo, da arte figurativa e de cavalete, era 

um abandono ao que lembrasse as formas tradicionais de representação. O 

Construtivismo aderiu à ideia de que o artista deveria deixar a marginalidade e se 

integrar na sociedade em um projeto social, político e cultural. Esse movimento de 

vanguarda acreditava na transição do trabalho artístico para o trabalho produtivo 

artístico. Pensavam de forma racional, onde a forma do objeto seria de acordo com sua 

função. A construção pensada por esse movimento permitia ter ênfase na utilidade, no 

controle e na redução dos excessos.  

Assim, uma das artistas que participou ativamente dos debates e produções desse 

movimento foi a artista Varvara Stepanova (1894 – Lituânia; 1958 Rússia). O início da 

carreira artística dela foi marcado pelas produções de poesias Não-Objetivas e suas 

respectivas ilustrações, por volta de 1917/1918. Nesse tipo de produção percebia-se um 
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traço solto e espontâneo, diferente das linhas rígidas de suas construções vestíveis. As 

poesias eram feitas pela combinação de diferentes letras que geravam palavras 

estranhas, desconhecidas. A partir dessas palavras sem um significado convencional 

tinha-se um som e a partir desse som as ilustrações eram feitas. As ilustrações eram 

compostas de letras, números e formas abstratas, geralmente em aquarela e colagem de 

diferentes papéis.  

Nos anos seguintes 1919 á 1921 a artista juntamente com seu marido e também 

artista construtivista Alexander Rodchenko3, participa das discussões e debates do 

Instituto de Cultura Artística de Moscou – Inkhuk. Era um lugar de debates e produções 

sobre todas as formas artísticas de Moscou. Nesse centro de pesquisa foi possível 

desenvolver os ideais e princípios do movimento construtivista. A partir dessas 

participações Varvara se mostrou cada vez mais consciente de seu papel como artista 

construtora e seu domínio com as técnicas e formas defendidas pelo grupo. Nesse 

período se dedicou a concepção da figura humana e desenvolveu um sistema 

simplificado de representação, mas pautado em uma análise anatômica. Era a figura 

humana recomposta, representada através de formas geométricas. A cabeça era sempre 

representada por um círculo, os braços e pernas por retângulos, mãos e pés quando eram 

feitos, apareciam somente com um traço.  

Essa linguagem geométrica do movimento aplicada a representação da figura 

humana, foi também utilizado nas produções vestíveis. São produções que 

compreendem o período entre 1920 á 1925. É também um momento que artistas 

mulheres como Varvara Stepanova passaram a trabalhar em fábricas. Isso foi possível a 

partir da instalação de fábricas, as quais proporcionariam a produção em série e a 

criação de instituições de ensino, para formar mais construtores que seguissem essa 

mesma direção de trabalho artístico utilitário. Varvara, por exemplo, trabalhou, na 

primeira fábrica estatal de estampas em tecido e como professora na Faculdade de 

Têxteis no Vkhutemas4. O engajamento de Stepanova com o projeto socialista e a arte 

de produção, demonstrou-se principalmente nessas produções têxteis: em roupas de 

esportes, figurinos de teatro e estamparia. 

Nas roupas de teatro e esportes, diferentemente do que se tinha na época, ela 

elabora peças que não se remetiam a diferenças sexuais, Figura 1 á 3.  De acordo com 

                                                           
3 (1891-1956) Marido de Varvara Stepanova, artista construtivista, sendo um dos líderes do movimento. Pintor, fotógrafo, designer, 
artista gráfico, professor do Vkhutemas – na Faculdade de madeira e metais. 
4 “(Ateliês Superiores Técnico-Artísticos Estatais) acabou sendo uma instituição chave, por sintetizar todo o pensamento, as 
dúvidas, os equívocos e mitos sobre a arte (plástica, escultórica, arquitetônica e design) soviética” (MIGUEL, 2006, p. 6).  
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os autores Briony, Batchelor, Wood (1998, p. 136) “atitudes particulares em relação ao 

corpo foram expressas em formas geométricas, as quais buscavam simbolizar uma nova 

geração soviética que não apoiaria estereótipos de gênero.” Seus projetos eram unissex, 

em peça única, nada justo ao corpo, sem adornos. A cintura era bem marcada, próximo 

da altura do umbigo e as mangas também se mostravam largas, permitindo o livre 

movimento do corpo. Produções vestíveis que recusavam o erotismo e a imagem da 

mulher como objeto sexual.  

 
Figura 1- Figurino de teatro, A morte de Tarelkin, 1922 

 
Fonte: MONOSKOP, 2015 

 
Figura 2 - Opening scene from An Evening of the Book, 1924. 

 
Fonte: MONOSKOP, 2015 

 

Na imagem acima aparenta ser um tecido de algodão utilizado. O algodão, que 

era mais usado nessa época, antes da criação das fibras sintéticas, era uma fibra natural 
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de baixo custo. Esse tecido que também permitia a utilização de técnicas de serigrafia 

artesanais, proporcionava maior controle na produção e evitava desperdício de material. 

Stepanova entendia a arte como a matéria transformadora, projetista, do "novo mundo 

socialista" [...] no design, a norma aprendida era o combate ao desperdício, seja na 

concepção quanto na construção (LIMA, 2015). Não se sabe ao certo as cores que 

utiliza como o caso das Figuras 2 e 3, mas demonstra utilizar duas cores somente e que 

contrastam. 
 

Figura 3 – Design for Sports Clothing, 1924. 

 
Fonte: CATÁLOGO AMAZONS OF THE AVANT-GARDE, 1999 

 

As estampas, por exemplo, a maioria delas, foram desenvolvidas na fábrica onde 

trabalhava Figura 4. Eram desenhos geométricos, linhas rígidas feitas com régua, 

compasso, esquadro. Para Lima (2015) os temas geométricos representavam os registros 

sensoriais de forças físicas, como impulsos elétricos, e forças pressóricas, centrífuga. 

Também poderia se remeter ao mundo fabril, as engrenagens das máquinas, os 

movimentos mecanizados, a ordem, a disciplina.  
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Figura 4 – Design Têxtil, 1924 

 

Fonte: MONOSKOP, 2015. 
 

Desde o início do seu trabalho com padrões, Stepanova pretendia que o objetivo do 

design era familiarizar todo o cidadão com a linguagem da arte, das linhas que 

projetavam a vida prática, fosse um trem ou um estudo astronômico (LIMA, 2015). O 

modo como a estampa é formada, Figura 4, demonstra ser um módulo com repetição 

simples. Não aparenta ser um módulo que necessitou de um encaixe perfeito, mas a 

forma como os desenhos são dispostos na superfície mostra que não estão alinhados, 

mas dispostos um mais acima outro mais abaixo. Mas em outras estampas produzidas 

por ela é possível ver uma unidade de repetição que tem encaixe perfeito que gera um 

desenho simétrico e por vezes produz efeitos ópticos.  

Os temas, porém não eram somente esses, tanto Varvara quanto Luibov Popova5, 

usavam como referência os bordados de camponeses russos. Utilizavam as formas 

geométricas dos bordados ou até encomendavam os bordados já com desenhos abstratos 

e geométricos. Para os autores Briony, Batchelor, Wood (1998, p.134) “os elementos 

geométricos de arte popular formam assimilados pelos artistas abstratos e reafirmados 

nas estampas para tecidos.” Partiam da desconstrução do artesanal, colocando-os na 

linguagem abstrata e geométrica, da técnica e da produção em série. Já nas estampas era 

possível perceber, em alguns casos, cores que davam a impressão de expansão, 

concentração (LIMA, 2015).  

Nessas estampas e também em algumas pinturas de figura humana simplificada, a 

artista utilizou a técnica da fatura mecanizada. Em pintura fatura significava empasto, 

                                                           
5 (1889-1914) Artista construtivista assim como Varvara Stepanova, se destaca também por suas produções Cubistas e Cubo-
futuristas.  
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vitrificação, que depois foi substituída por ferramentas mecânicas como o rolo e a 

prensa. Essa técnica utilizada era uma das formas encontrada pelos artistas 

construtivistas para que a mão do artista não aparecesse. Eles consideravam a forma 

despersonificada e por isso usavam formas geométricas, abstratas e técnicas como essa 

da mecanização da fatura. Os construtivistas acreditavam que “a displicência de uma 

“linha trêmula”, desenhada pela mão do artista, é considerada menos precisa e, portanto, 

de valor menor que uma linha traçada com o auxílio do esquadro, como se a mão não 

participasse” (BRIONY, BATCHELOR, WOOD, 1998, p. 113). “Stepanova falava de 

“faturas mecanizadas”, em que a pistola de pintura ou o rolo mediavam a mão do 

artista” (ibid., 1998, p. 114). O que também Lavrentiev (1999) descreve como a técnica 

do pincel semi-seca, algo que gerava uma textura de cor homogênea como se fosse de 

um pulverizador, técnica diferente da usava nas poesias Não-Objetivas.  

 
 
3. A artisticidade na produção vestível 

 
Ao se deter na produção da artista Varvara Stepanova, percebe o emprego dos 

princípios construtivistas como os padrões, os modelos para serem feitos em série, a 

técnica que gerava eficiência e o coletivo, aplicados ao vestível.  Eram projetos 

pautados no utilitário e na funcionalidade, mas que apresentavam o caráter criativo e 

também artístico, tendo então nessas produções a artisticidade.  

A artista engajada em um projeto coletivo acaba por desenvolver seu próprio modo 

de fazer e nele atribui um sentido artístico à matéria, além da funcionalidade e o 

utilitário. Os próprios membros do movimento construtivista acreditavam na mudança 

do trabalho artístico para o trabalho artístico utilitário. Pode se pensar, por exemplo, que 

o artesão que media e ajustava o tecido como seu cliente pedia já não era mais visto, no 

caso dos construtivistas, agora eram artistas construtores que projetavam para produção 

em série e a forma do objeto e/ou da roupa era dada conforme a função.  

As produções vestíveis de Stepanova foram pensadas dentro dessa racionalidade que 

o movimento construtivista defendia, ou seja, o abandono do artista místico, subjetivo e 

iluminado. As suas produções não eram pensadas como expressão da subjetividade do 

artista. Mas, como aponta Cidreira (2005) sobre a expressão, ela deve ser vista não 

somente por essa ideia reducionista, a expressão das subjetividades, mas:  
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A própria expressão é sugestionada pelo modo como somos atingidos pela 
dinâmica em vigor na nossa cultura; somos e estamos em eterno exercício de 
modelagem, de certos contornos que se cristalizam (momentaneamente) na 
nossa língua, costumes, formas de ver e agir: formas simbólicas 
compartilhadas. (CIDREIRA, 2005, p. 85)  

 
A essa ideia de expressão que influencia a obra e o modo como faz, se aproxima do 

fazer formativo defendido pelo filósofo italiano Luigi Pareyson. Ele propõe de acordo 

com Cidreira (2008) enfatizar o processo e não o resultado da obra [...] o artista desce 

do pedestal da pura inventividade e assume também a condição de padecimento, ao se 

deixar conduzir pela obra. É um fazer formativo, que contém um sentido artístico.  

  
Dizer, pois, com Pareyson, de que a arte é formatividade, equivale a dizer 
que ela é invenção, ou seja, um tipo de ação que não apenas executa uma 
idealização prévia, mas que, ao produzir um objeto, cria, antes, o modo de 
produzi-lo, produzindo também o produtor, naquilo que lhe é mais próximo: 
o seu estilo. A artisticidade de toda arte estaria nessa atividade de segundo 
grau. E toda a atividade em que se dá a produção do seu modo de produção 
mereceria o reconhecimento de uma qualidade artística, de uma artisticidade 
(CIDREIRA, 2005, p. 85).  

 

Segundo Napoli (2008, p. 35) “Pareyson ressalta o caráter de fisicidade da arte e 

sua familiaridade com as atividades tidas como não artísticas [...] o modo como o artista 

faz a sua arte não difere do modo de se fazer qualquer função utilitária”. Sobre a 

artisticidade Cidreira (2005) também cita outro autor que fala sobre o uso criativo no 

vestuário, Germano Celand. O argumento do autor tem como foco central o próprio ato 

de cortar um papel [...] o golpe da tesoura marca uma superfície que gera uma realidade 

(CIDREIRA, 2005). Ele também vai fazer algumas aproximações entre alguns 

movimentos artísticos de vanguarda e o vestuário. 

 
Em 1913, por exemplo, uma corrente futurista tinha como proposta a 
alteração radical, através de assimetrias, talhas, fendas, separações, 
esfacelamentos, cortes, etc,; tendências que se evidenciavam também no 
vestuário, com o confronto de cores, formas contrapostas e dinâmicas, 
assimetria, cortes diagonais que estilhaçam o conceito de unidade do vestir 
(CIDREIRA, 2005, p. 88).  

 
Este mesmo autor ao analisar como o cortar é pensar uma relação entre arte e moda, 

discute o papel de artistas próximos de Stepanova, como Sonia Delaunay, afirmando 

que a “consciência entre a primeira e a segunda pele nos futuristas russos é um método 

para absolutizar a superposição absoluta entre a arte e a vida” (CELAND, 1999, p. 171).  

As produções de Sonia Delaunay também sugerem o abandono do estilo Art Nouveau 

para a adoção de formas geométricas do estilo Art Decó. Sonia Delaunay, por exemplo, 
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de acordo com Pezzolo (2003, p. 175) “chegou a desenhar vestidos nitidamente 

antimoda, pois sua intenção era fugir do convencional da época, que indicava estampas 

florais estilizadas”. A autora ainda comenta que  

 
Em 1913, ela aplicou aos têxteis os resultados das pesquisas feitas na área da 
pintura por ela mesma e por seu marido. Dessa experiência nasceu seu 
primeiro “vestido simultâneo”, montado a partir da união de pedaços de 
tecidos com formas geométricas e com cores contrastantes (PEZZOLO, 2003 
p. 175). 
 

Pensando desse modo, outros exemplos que nos permitem fazer aproximações entre 

os movimentos de vanguarda e o vestuário é também o caso da estilista Elsa 

Schiaparelli (1890-1973). A estilista que esteve sempre próxima de artistas como 

Salvador Dalí, constitui algumas peças com a mesma linguagem do movimento 

Surrealista. Suas peças nada convencionais, que usava objetos cotidianos, tirava-os de 

seus lugares familiares para lhe atribuir uma nova função e em outro meio, como por 

exemplo, o Chapéu em forma de sapato, que Dalí também colaborou. O seu modo de 

fazer se pautava na experimentação, no desafio de testar os objetos em outras situações 

e usos. No seu modo de fazer tinha a intenção de não ser racional, funcional, mas sim 

propor um novo sentido diferente do tradicional.  

O movimento construtivista deu a arte uma nova função e em um novo meio para 

que fosse inserida. No todo da produção de Stepanova, assim como o próprio 

movimento construtivista, percebe-se a desconstrução, seja das formas, das técnicas, do 

olhar do artista e do próprio artista, que agora é artista-construtor. Nota-se uma 

preocupação em desconstruir um passado de formas convencionais, da arte figurativa. 

Esse grupo pensa a arte, o fazer artístico utilitário como meio para configurar, estimular 

uma nova sociedade e novas pessoas.  

Em todas as imagens percebe a rigidez como traça a linha. Desenhos técnicos que 

demonstravam o domínio que a artista tinha sobre as ferramentas e a linguagem 

geométrica do movimento construtivista. Pode se dizer que há um modo formativo e 

nele o sentido criativo e artístico, mas que estão condicionados aos ideais 

construtivistas. Os vestíveis de Stepanova são a expressão da dinâmica do seu meio, do 

seu contexto e do projeto socialista soviético. As obras não representam o mundo por 

“significação convencional”, supondo ser este o modelo utilizado na arte figurativa, mas 

contem alusões ao mundo no qual são produzidas por meio de associações de materiais 

e métodos (BRIONY; BATCHELOR; WOOD,1998).O construtivismo se pautou em 
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uma construção que continha racionalidade, disciplina, precisão, clareza e abandono da 

arte romântica e da decoração.  

Tudo isso, que pode ser visto nas produções de vestuário da artista. Além disso, a 

artista utiliza do trabalho têxtil que geralmente era destinado as mulheres para criar 

peças que também refletiam sobre a imagem da mulher. De acordo com Cidreira (2005) 

“tanto a moda como a arte acabam incitando uma reflexão sobre a aparência, sobre a 

imagem do indivíduo e a imagem do corpo, prolongação da arte do retrato e do 

autorretrato, eterna análise sobre a apresentação e presentificação do outro e de si 

mesmo” (p. 82). O uso de formas unissex, largas e os desenhos que mostram as pernas 

afastadas sugerem a ideia da nova mulher soviética. Eram projetos que recusavam o 

erotismo, a mulher como objeto sexual e a imagem romântica da mulher. Essas roupas 

iriam vestir novas mulheres, mulheres que tentavam igualdade de gênero e liberdade.  

 
 
4. Considerações Finais  

 
Pautado pelo desenho técnico, pela eficiência, pela arte de produção, o 

Construtivismo, assim como outros movimentos de vanguarda possibilitou aos artistas 

como Varvara Stepanova, o desenvolvimento de seu próprio modo de fazer individual 

que integrou as características do movimento ao vestuário. Varvara apresentou nas 

estampas, roupas de esporte e figurinos para teatro a geometrização, a rigidez da linha, a 

simplificação e também a despersonificação. Mesmo apresentando formas 

despersonificadas, formas em que o artista não aparecia, criou o seu fazer individual e 

desenvolveu com estudos e esquemas próprios, figuras humanas e produções vestíveis 

novas para uma sociedade nova. Esses projetos mesmo sendo pensados dentro de uma 

racionalidade possuem o caráter artístico. A artisticidade se dá na maneira como 

trabalha com a forma, com a matéria, ou seja, no seu fazer formativo. Percebe-se o 

sentido artístico quando ela se preocupa em acompanhar a produção, quando usa cores e 

organiza a composição na superfície de um modo que causa diferentes efeitos. Nota-se 

principalmente, nas roupas de esportes e figurinos de teatro como estava atenta as 

mudanças que ocorriam no seu meio e com isso não deixou de apresentar a artisticidade 

que outras de suas produções como as pinturas e desenhos também tinham.  
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A COLEÇÃO MASP RHODIA – RESSIGNIFICAÇÃO DA MODA NO BRASIL 
THE MASP-RHODIA COLLECTION - RESIGNIFICATION OF FASHION IN BRAZIL 

 
SCARPA, Soraia Pauli, USP1 

KANAMARU, Antonio Takao, USP2 
 

 
Resumo 
O artigo pretende discutir os motivos para a entrada da coleção Rhodia no Masp, em 1972, uma coleção de moda 
criada na década anterior por uma empresa química multinacional francesa para promover fios sintéticos no 
Brasil. O fato é esclarecedor para entender, historicamente, como o Masp promoveu a moda nos primeiros anos 
da década de 1950, assunto que foi tratado com um dos problemas do desenho industrial em um país recém 
industrializado. A trajetória do desenho industrial na instituição museológica por meio de ações para a promoção 
de uma moda nacional, no tripé acervo, Instituto de Arte Contemporânea (IAC) e revista Habitat, aliadas aos 
interesses de Lina Bo e Pietro Maria Bardi, possibilitaram que vinte anos depois a incorporação das vestes ao 
acervo. O quadrado semiótico de Greimas permite-nos perceber como a coleção passou por um processo de 
artificação e adquiriu autenticidade, não apenas por seus valores estéticos, mas também tecnológicos e culturais.  
Palavras-chave: Moda brasileira; Coleção Rhodia; Quadrado semiótico; Museu de Arte de São Paulo (Masp).  
 
Abstract 
This article addresses why the Rhodia Collection was introduced into Masp, in 1972. It is a fashion collection 
created during the 1960s for the multinational chemical French company to promote synthetic fibers in Brazil. 
This case enlightens to understand, historically, how the Masp promoted the fashion at the beginnings, in 1950s, 
subject that was treated as an industrial design problem in a recent industrialized country. The path of the 
industrial design into the museological institution for the promotion of a national fashion – connecting the 
masterpieces collection, the Contemporary Art Institute (IAC) and the Habitat Magazine –, and the Lina Bo and 
Pietro Maria Bardi interests, supports that the Rhodia passed away its collection to the Masp twenty years after. 
The Greimas semiotic square show us how the collection passed by an artification process and got an authentic 
status, not just because its aesthetics values, but also its technical and cultural values. 
Keywords: Brazilian fashion; Rhodia colection; Semiotic Square; São Paulo Art Museum (Masp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
1 Mestranda no Programa Têxtil e Moda EACH-USP. 
2 Professor-Doutor EACH/USP-Leste. Doutor em Arquitetura e Urbanismo – área de Design (FAU/USP).  



302 A Coleção MASP Rhodia: ...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

1. Introdução 
 

O presente artigo aborda as relações entre moda, museu, arte e desenho industrial no 

Brasil, a partir do estudo da Coleção Rhodia, pertencente ao Museu de Arte de São Paulo 

“Assis Chateaubriand” (Masp). A coleção é composta por 81 trajes selecionados por Pietro 

Maria Bardi em 1972, ocasião em que a multinacional mudou sua estratégia de marketing no 

Brasil e as vestes não mais a interessavam. Um ano antes, o Masp havia organizado um 

desfile da coleção e uma exposição com trajes selecionados pela Rhodia, em comemoração 

aos vinte anos de ações para a promoção da moda no museu3. A relevância da coleção para a 

moda é considerável, tendo sido ela uma iniciativa para promover uma moda brasileira, aqui e 

também no exterior, com destaque para seus aspectos estéticos e técnicos, além do fato de o 

acervo do Masp conter hoje a mais importante coleção de vestuário do país.  

O modelo europeu de vestuário, mais precisamente o francês, era tido como de bom 

gosto entre a elite. Casas luxuosas de moda importavam exemplares diretamente de Paris, e 

costureiros daqui copiavam os modelos de lá, com adaptações. Na Europa era comum o uso 

de tecido sintético desde a década de 1940, pois toda a produção de algodão era destinada a 

guerra; no Brasil, os tecidos sintéticos eram usados apenas em roupas íntimas. A Rhodia criou 

aqui um novo padrão de consumo de vestuário, influenciando parcela significativa da cadeia 

têxtil e editorial, com a produção de desfiles e editoriais de moda que reuniam diversas 

manifestações artísticas (SANT’ANNA, 2010). 

Neste artigo pretendemos discutir as razões que levaram a coleção a ser musealizada 

no Masp e de como os trajes passaram por um processo de artificação4, valorizando a 

memória popular e a vanguarda artística brasileira. No artigo “Problema remoto o da moda”5, 

o texto traz a definição de moda na visão do museu: ela “é relativa as condições específicas de 

cultura, clima, geografia, e ainda de estrutura anatômica de elementos somáticos e mesmo de 

cor e pele”. E conclui que a instituição considera a moda um campo realmente artístico. 

Vamos analisar como se deu a ressignificação da coleção Rhodia, adquirindo status de 

autenticidade. Utilizares o estudo da entrada da moda nos museus defendido por Melchior, o 

posicionamento da moda nos anos iniciais no Masp, por meio de textos na revista Habitat e 

usaremos o quadrado semiótico de Greimas para analisar o processo de artificação que a 

                                                
3 Em 1971, o Masp organizou a chamada 1ª Manifestação de Moda Brasileira/Festival de moda masculina e feminina. O evento reuniu moda, 
arte, música e happening, como foco na moda industrializada. A ocasião contou com um desfile de cerca de 150 vestidos da Rhodia, em outubro, 
que ficaram expostos no Masp em novembro e dezembro, e não são as mesmas peças pertencentes ao acervo atual. E em novembro, entre os dias 
18 e 21, desfilaram os estilistas Clodovil Hernandes, Ugo Castellana, Aparício Basílio da Silva e Dener Pamplona. (1ª Manifestação de Moda 
Brasileira/Festival de moda masculina e feminina, Caixa 7, Pasta 36  – Biblioteca e Centro de Documentação do Masp, 1971).  
4 Neologismo derivado do inglês artification, para falar da transformação de não arte em arte. 
5 Habitat, out.-dez. 1952, p. 65. 
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coleção sofreu ao entrar no Masp. O quadrado semiótico de Greimas foi utilizado por James 

Clifford em sua análise sobre como artefatos etnográficos passaram a ser colecionados em 

museus de arte. Da mesma forma, procuramos traçar um paralelo de como a coleção da Rhodia, 

interpretada inicialmente como um artefato inautêntico por seu caráter publicitário, adquiriu 

status de autenticidade. Para a coleta de dados empregamos o trabalho de revisão bibliográfica, 

visita a exposição Arte na moda: coleção Masp Rhodia, que aconteceu nas dependências do 

museu, e consultas a documentos na Biblioteca e no Centro de Documentação do Masp. 

 

2. Museu e Moda – a moda no Masp 

 

A entrada da moda nos museus com o mesmo status de pintura e escultura, e mesmo 

de design, é bastante contraditório. As características do fenômeno moda, reconhecido como 

efêmero, colaboram para que haja um certo grau de desconfiança nessa movimentação. Ao 

analisar como se deu a musealização da moda, é preciso responder algumas questões. Como, 

a partir de quando e por quais motivos a moda entrou em museus? Como se deu esse fato no 

Brasil? Quais as consequências da aproximação entre moda, arte e design?  

Desde o século XIX, vestuário e indumentária costumavam entrar em museus pela 

tipologia deles (históricos, etnográficos, arqueológicos), mas dificilmente por suas 

características reconhecidas como moda. Melchior (2014) defende que foi no início do século 

XX que se pode falar de moda em museus, e destaca que há pelo menos três fases, além de 

historicamente ser comum a aproximação entre indústria e museus. O primeiro período teve 

início no final nos anos 1930 e vai até os anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial. O 

segundo período compreende os anos 1960 a 19906, em que a moda começa a aparecer nos 

museus como representação de cultura popular e inovação, sendo as décadas de 1960 e 19707 

as mais significativas. E o terceiro período8, a partir do final dos anos 1990 até a atualidade, é 

identificado por meio da intensificação da moda nos museus, o desenvolvimento de nova 

especialização em museus de moda e a exibição de coleções de moda em museus que não têm 

                                                
6 Nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial é que os museus de arte começaram a se interessar em compor ou incorporar acervos de 
costume, como o caso do Instituto de Costume do Metropolitan Museum of Art (The Museum of Costume Art é incorporado ao Metropolitan 
Museum of Art em 1943)6. Nessa fase também é que se criam as bases para preservar costume em museu – ICOM (Diretrizes do Comitê de 
Indumentária). 
7 No texto “Os museus vivos nos Estados Unidos” é dito que os Estados Unidos são o que há de vanguarda nas iniciativas museológicas que tendem 
a fazer dos museus um instrumento da educação pública. E que os museus não se restringem ao caráter conservativo e colecionístico, mas o de 
pesquisa e enriquecimento progressivo com a participação do público em atividades didáticas e educativas. Habitat, jul.-set., 1952, pp. 12-15. 
8 Vários museus, como o Victoria & Albert Museum e o Museum of Costume, ambos no Reino Unido8, começaram a reconhecer a moda como 
uma importante parte da cultura que deveria ser preservada em museus. As exposições desse período mostravam a moda como a expressão de um 
talento criativo do designer de moda e a imaginação permitida pelo mundo da moda. 
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coleções de moda ou de costume em seu acervo9. 

É entre o primeiro e o segundo período definido por Melchior que o Masp é 

inaugurado, em 1947. No segundo período a coleção Rhodia foi desenvolvida, entre 1959 e 

1971, e doada para a instituição museológica, em 1972. Foi durante a década de 1960 que a 

Rhodia promoveu os fios sintéticos no Brasil por meio de editoriais de moda e desfiles-shows, 

tendo o publicitário Lívio Rangan como responsável pela construção de um novo modelo de 

criação, produção e venda de vestuário. As coleções também costumavam ser exibidas no 

exterior, em viagens que geravam editoriais de moda. Sant’Anna (2014) afirma que o projeto 

de Rangan e sua equipe era maior do que fazer com que o brasileiro usasse tecidos sintéticos 

em suas roupas – o “desejo era fazer o mundo olhar para o Brasil como um produtor de ideias 

criativas para a moda”. 

Nos anos inicias do Masp, Lina Bo e P. M. Bardi acreditavam na moda com um dos 

problemas do desenho industrial. Para a fundação do Masp, em 1947, eles deixaram claro as 

influências da Bauhaus e de instituições museológicas e educativas norte-americanas10. Entre 

1950 e 1953, ocorreram várias ações para a promoção da moda no Masp, e as descritas aqui 

são as encontradas na Habitat n.911: 

 

2.1 Desfile “Costumes Antigos e Modernos”  

O primeiro desfile nas dependências do Masp aconteceu em 27 de março de 1951. Foi 

chamado de “Costumes Antigos e Modernos”. Contou com a colaboração de Paulo Franco, 

empresário da Casa Vogue, tradicional loja de artigos de luxo em São Paulo. O acontecimento 

na sociedade paulistana ocorreu durante a noite, com a plateia vestindo traje a rigor e os 

convites vendidos a preços elevados. Foi divido em três partes: “Modas do Passado” exibiu 

peças pertencentes ao acervo do The Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e da 

Union Française des Arts du Costume (UFAC), produzidas nos séculos XVII e XIX, e uma 

réplica de um traje do século XVI; “Modas do Presente”, mostrou uma parte da coleção de 

Christian Dior da época; e “Modas do Futuro”, exibiu o Costume de 2045, criado por Salvador 

Dalí, com modelagem executada por Karinska, costureiro da Casa Vogue. As modelos que 

desfilaram os trajes eram da Maison Dior, convidadas por influência de Paulo Franco.  

 

 

                                                
9 Percebe-se que há uma coincidência entre as datas da entrada na moda nos museus e as publicações especializadas em moda escritas por 
pesquisadores das ciências humanas. 
10 “Função Social do Museu”, Habitat, out.-dez., 1950, p. 17 e “Os museus vivos nos Estados Unidos”, Habitat, jul.-set., 1952, pp. 12-15. 
11 Habitat, out.-dez., 1952. 
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2.2 “Centro de estudos da Moda Brasileira” no IAC  

O IAC funcionou dentro do Masp nos anos de 1951 a 1953. Apesar de breve, teve 

importância para o ensino de design no Brasil, pois foi considerado a primeira escola de 

design do país. Contou com colaboração de um qualificado corpo de professores europeus, 

entre os quais Roberto Sambonet e Leopold Haar, e até com palestras de Max Bill, então 

diretor da Escola de Ulm, na Alemanha.12 Jacob Ruchti explica que o IAC é uma “adaptação 

às nossas condições e possibilidades do célebre curso do Institute of Design de Chicago, 

fundado em 1937 por Walter Gropius e Lázlo Moholy-Nagy como uma continuação da 

famosa Bauhaus de Dessau”13. Lina Bo e P. M. Bardi desejavam estabelecer um instituto que 

criaria um desenho industrial nacional, resgatando as tradições e a cultura brasileira para 

alimentar uma indústria que acabava de surgir no país.  

Em 1952 o IAC inicia uma série de atividades para o ensino da moda. A demanda 

recebeu o nome de “Centro de Estudos da Moda Brasileira”. Coordenado por Luiza 

Sambonet, havia cursos de manequim, tecelagem, desenho de moda e atelier de costura14.  

 

2.3 Desfile “Coleção Moda Brasileira” 

O segundo desfile aconteceu em 6 de novembro de 1952. Foi chamado de Coleção 

Moda Brasileira. Foi feita uma parceria com o Mappin, loja de departamento, que distribuiu 

os convites e comercializou a coleção após o desfile. Diferentemente do primeiro, o segundo 

desfile ocorreu às 17h, um horário considerado menos nobre, e foi de graça. Roberto 

Sambonet desenhou as 50 peças apresentadas, que foram criadas nas oficinas do IAC, salvo 

algumas que precisavam de técnicas que o museu não possuía. O Masp contou com a parceria 

de tecelagens e artesãos para a produção de acessórios. A fauna, a flora e a cultura brasileira 

serviram como temas para os tecidos, para as estampas e para as escolhas de materiais, tais 

como paisagens, religião e alimentos. Os tecidos foram desenhados por alunos ou professores 

do IAC, muitos dos quais eram artistas-plásticos. As modelos que desfilaram as roupas foram 

treinadas na escola do museu três meses antes.  

 

2.4 Textos na Habitat 

A Habitat foi criada em 1950 por Lina Bo e Pietro Maria Bardi. Nela, eles defendiam 

a aproximação entre arquitetura, arte, desenho industrial e moda, sendo todas as 

                                                
12 Para mais informações sobre o IAC, ver LEON, Ethel. IAC. Instituo de Arte Contemporânea. Escola de desenho industrial do Masp (1951-
1953). Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo: São Paulo, 2006. 
13 “Instituto de Arte Contemporânea”. Habitat, abr.-jun., 1951, pp. 62-65. 
14 Caixa 7, Pasta 36, 1971: Festival de Moda Masculina e Feminina – I Manifestação da Moda Brasileira 
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manifestações pertencentes a um só escopo (MELO e RAMOS, 2011). Também não havia 

diferenciação entre o que era considerado erudito e vernacular: na mesma publicação era 

possível ver casas de agricultores e prédios modernistas. O exemplar 9 foi dedicado à moda, 

apresentando a “Coleção Moda Brasileira”, mas desde o primeiro exemplar era possível ver o 

interesse na área de moda, considerado como cultura.  

 

Figura 1 – Página dupla da Habitat com desenhos de Roberto Sambonet  

para a coleção Moda Brasileira. 

 
Fonte: Habitat, out.-dez., 1952 

 

2.5 Seção de Costumes 

Nos anos que seguiram o fim da Segunda Guerra Mundial surgiram departamentos em 

museus norte-americanos especializados em vestuário. Igualmente no Brasil, P. M. Bardi, 

alinhado com esses acontecimentos, pensou em inicialmente formar uma seção de Costumes 

no Masp. Nos arquivos da instituição é possível encontrar correspondências enviadas a 

museus estrangeiros solicitando informação sobre salvaguarda e composição de acervo. A 

coleção de vestuário conta com 158 peças que podem ser divididas em dois núcleos. A 

primeira conta com 81 peças, e compõem a Coleção Rhodia. A outra metade foi doada por 

pessoas ligadas ou não a moda, sendo cinco doadas por Paulo Franco na ocasião do primeiro 

desfile. Também há sapatos, luvas e chapéus. 

 

2.6 Outras ações para promoção da moda no Masp 

Francisco de Assis Chateaubriand colaborou para a promoção do algodão de Seridó na 
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França durante a década de 1950, oferecendo festas. A que a revista Habitat n. 915 destaca é a 

festa no Chatêau de Coberville, castelo do estilista francês Jacques Fath, fez com ele visitasse 

o Brasil e apresentasse uma coleção com algodão brasileiro16. Na mesma revista há uma 

fotografia que ocupa meia página, mostrando Jacques Fath, sua mulher e Chateaubriand. A 

legenda não diz a localização e nem a data do evento. 

Outra ação indicada nas Habitat n. 7 e n. 917, mas sem muitos dados, é a parceria entre 

Masp e Casa Vogue na criação de uma coleção para ser usada por senhoras da alta sociedade 

brasileira em ocasião da inauguração do Museu do Costume, no Palácio de Grasi, em Veneza. No 

texto “Um instituto de costumes”18, percebe-se o desânimo em relação a moda no Brasil, 

provavelmente escrito por P. M. Bardi, ao discutir a iniciativa da fundação do Museu do Costume 

por um industrial na Itália, e que ele esperava que essa iniciativa tivesse reflexos no Masp.  

 

3. A coleção Rhodia – breve histórico 

 

A Rhodia produziu as roupas que compõem a coleção pertencente ao Masp durante a 

década de 1960 e, após uma mudança nos planos de marketing da empresa, os vestidos não 

tinham mais utilidade. As vestes eram produzidas para os chamados desfiles-shows 

apresentados duas vezes ao ano durante a Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit). Eles 

consistiam em verdadeiros acontecimentos na cidade de São Paulo e eram destinados ao público 

final dos fios. Uniam música, poesia, artes-plásticas, dança, teatro, literatura, constituindo um 

grande espetáculo. Artistas como Carlos Drummond de Andrade, Millôr Fernandes, Gilberto 

Gil, Caetano Veloso, Tim Maia, entre outros, eram chamados para participarem dos desfiles-

shows, contribuindo para reforçar a mensagem que a Rhodia queria associar ao tecido sintético, 

de brasilidade, novidade e juventude, com larga inserção em mídia. 

Outra ação da empresa para promover os fios sintéticos era a produção de editoriais de 

moda. Eles foram inovadores pois, além de não haver uma produção editorial nacional na 

época, a fotografia não era usada no Brasil para representar moda – que se usava no momento 

era a ilustração. Os editoriais serviram para moldar o gosto do público, e sua contribuição foi 

criar uma nova linguagem editorial. Eram produzidos em paisagens nacionais ou estrangeiras, 

que remetessem aos propósitos da coleção. (BONADIO, 2005) 

                                                
15 Habitat, out.-dez., 1952. 
16 Para mais detalhes: MORAIS, Fernando. Chatô, o rei do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, São Paulo: 1994, pp. 527-532. 
17 Respectivamente Habitat, abr.-jun., 1952 e Habitat, out.-dez., 1952. 
18 Habitat, abri.-jun., 1951. 
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Para a produção das roupas, eram contratados costureiros de renome, como Dener 

Pamplona, Ugo Castellana e Clodovil Hernandez, e artistas-plásticos para as criação das 

estampas, como Alfredo Volpi, Aldemir Martins, Caribé e Manabu Mabe. As roupas eram 

costuradas por empresas certificadas pela Rhodia, como critério de qualidade. É importante 

destacar que a Rhodia não comercializava as coleções e os tecidos. Segundo Rosas (2002), “a 

intenção era promover as marcas de qualidade que a empresa fornecia para produtos feitos por 

confecções pioneiras em tecidos com seus fios e suas fibras” (ROSAS, 2002). O que havia em 

comum entre os artistas-plásticos convidados para a produçnao de estampas eram premiações 

e reconhecimento nacional e internacional de suas produções (SANT’ANNA, 2014).  

 

Figura 2 – Trajes da Coleção Rhodia pertencentes ao Masp 

 
Fonte: site do Masp (2014) 

 

4. Artefato cultural e obras de arte 
 

O quadrado semiótico é uma representação visual da articulação lógica de uma 

categoria semântica qualquer. (GREIMAS e COURTÉS, 2008). É possível usá-lo para 

analisar objetos a partir de uma oposição inicial de pelo menos dois termos, e perceber que 

cada um dos dois termos pode contrair separadamente outras relações, com contradição, 

implicação, complementaridade, contrariedade, entre outras. James Clifford se apropriou da 

versão de Frederic Jameson adaptada a crítica cultural, em que há quatro zonas semânticas, e 

afirma que a maioria dos objetos pode ser localizado em uma dessas zonas ou, de forma 

ambígua, em trânsito, entre duas zonas. As zonas são: (1) zona de obras-primas autênticas; (2) 

zona dos artefatos autênticos; (3) zona das obras-primas inautênticas; (4) zona dos artefatos 

inautênticos. 
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Figura 3 – Quadrado semiótico  

 
Fonte: CLIFFORD (1994) 

 

Algumas perguntas que Clifford faz para a coleção etnográfica nos permite que sejam 

feitas para a moda: quais são os critérios que dão validade a produto cultural ou artístico 

autêntico? Que critérios morais e políticos justificam práticas de colecionar que sejam “boas”, 

responsáveis e sistemáticas? Podemos acrescentar perguntas para a moda: como algo que foi 

criado com a função de publicidade pode inserido num museu? Como algumas roupas da 

coleção Rhodia passaram a ser interessantes para coleção e não toda a coleção? 

De acordo com Clifford (1994), “a partir da virada do século [XX], os objetos 

coletados têm sido classificados em duas grandes categorias: como artefatos culturais 

(categoria científica) ou como obras de arte (categoria estética). Outros itens coletáveis – bens 

produzidos em massa, “arte turística”, curiosidades etc. – têm sido valorizados menos 

sistematicamente, quando muito, encontram lugar em mostras de ‘tecnologia’ ou ‘folclore’”. 

Ele chama essa classificação de “moderno sistema de arte-cultura”, e diz que podem ser 

visualizadas com a ajuda do quadrado semiótico de A. J. Greimas. (CLIFFORD, 1994). E é 

esse modelo de classificação que permite que artefatos inautênticos – incluídos aqui moda e 

design – possam adquirir status de autenticidade.  

A partir desse momento passaremos a chamar por artefatos as roupas da coleção 

Rhodia. Podemos inicialmente classificar a coleção na zona 4, um artefato inautêntico por ter 

sido criada com função comercial, e dessa forma, seus produtos serem meras mercadorias. 

Mas, pelo fato de as roupas serem únicas, terem sido criadas por costureiros renomados, por 

terem as estampas desenvolvidas por artistas-plásticos, terem mudado comportamento do 

consumidor, influenciando o modo de vestir de um determinado grupo da sociedade, e de seus 
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editoriais mudarem paradigmas na imprensa nacional, ao ser incorporada no Masp, ela foi 

adquirindo características de autenticidade, chegando a zona 2 do quadrado semiótico. 

De acordo com Crane (2011), o status da moda, como constituinte de patrimônio 

cultural, ainda permanece inferior ao das belas-artes. Ela também diz que é quando a moda 

vira passado que ela tem mais chances de ser considerada uma forma de arte, “talvez porque 

as roupas démodées respondem ao critério de não utilidade, tão importante na definição de 

arte” (CRANE, 2011).  

 

5. Resultados e Discussões  
 

Podemos afirmar que o Masp, durante a década de 1950, já havia se posicionado para a 

promoção de uma moda nacional, não apenas para a divulgação de tecidos brasileiros no exterior, 

mas com a criação de vestuário, tecidos e desenvolvimento de profissionais, por meio do IAC, para 

atuar tanto em moda quanto em publicidade e vitrinismo. Vinte anos depois, em 1971, P. M. Bardi 

resgatou as ações para a moda no Masp, promovendo quatro desfiles de moda masculina e 

feminina com estilistas renomados e o desfile e a Exposição retrospectiva da moda brasileira, com 

peças da indústria química francesa Rhodia. A aproximação entre P. M. Bardi e a multinacional 

culminou com a doação, no ano seguinte, de peças para o Masp, das quais Bardi selecionou 81 

para integrarem o acervo da Seção de Costumes. 

Usando o quadrado semiótico para a análise, é possível perceber que os artefatos saíram da 

zona 4 e se movimentam para a zona 2 – artefatos inautênticos para artefatos autênticos. Eles 

foram reconhecidos como cultura material, de caráter coletivo. Além disso os artefatos apresentam 

estampas que remetem a brasilidade, seja pela temática – como palmeiras ou futebol –, seja com 

referência artística – como concretismo ou abstracionismo. Para que esse movimento acontecesse, 

os editorias de moda e os desfiles foram fundamentais, uma vez que contribuíram para moldar o 

gosto e a experiência estética vestimentar no país (SANT’ANNA, 2014), e trouxeram apresentação 

inovadora ao público, mudando a maneira de consumir e produzir roupas no Brasil. O fato de 

Bardi ter escolhido alguns exemplares para formar a coleção, provavelmente seguindo critérios 

estéticos, fez com que os artefatos fossem valorizados e reconhecidos como autênticos e como 

representantes de uma memória brasileira de um período ao entrarem em um museu.  

Houve também o interesse em museus em incorporar moda em seu acervo, não mais como 

indumentária, mas por suas características como fenômeno cultural. As três fases apresentadas por 

Melchior refletem interesses nas áreas da ciências humanas – na virada do século XIX para o XX 

havia muitos intelectuais interessados em moda, nas ciências humanas e na literatura; depois de um 
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período relegado ao esquecimento, tendo o interesse novamente despertado na década de 1960, 

período que coincide com ruptura cultural grande, e depois no início da década de 1990, em que há 

uma explosão de cursos universitários que geraram pesquisa na área.  

 

6. Considerações Finais 

 

Procuramos demonstrar que a Coleção Rhodia alcançou status de artefato autêntico 

por conta das mudanças no padrão de produção e consumo de vestuário, da valorização da 

memória popular e da vanguarda artística brasileira. A coleção passou por um processo de 

artificação permitida no modelo atual de arte-cultura, e o quadrado semiótico de Greimas 

ajudou na compreensão da movimentação em busca da autenticidade. O histórico sobre como 

a moda entrou nos museus no século XX e sobre as ações dos anos inicias do Masp para a 

moda ajudaram na musealização da coleção da Rhodia vinte anos depois, já que um ano antes 

P. M. Bardi promoveu no Masp o Festival de Moda Masculina e Feminina – I manifestação 

da moda brasileira.  
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Resumo 
Este trabalho trata de uma biografia cultural de um vestido de batizado utilizado no ano de 1983 Aborda-
se sua trajetória a partir de um questionário aplicado com a proprietária da roupa e mãe do bebê batizado, 
bem como do estudo da moda do período. Além disso, se faz uma análise de suas características físicas e 
materiais. Nesse processo, é interessante observar como uma roupa, criada inicialmente para um 
determinado uso ou fim, pode adquirir diferentes funções ao longo de sua história. 
 
Palavras-chave: história; moda; biografia. 
 
Abstract 
This paper is a cultural biography of a christening gown worn in 1983. The study addresses the trajectory 
of the gown by applying a questionnaire with the owner of the gown and the baptized baby´s mother, and 
by studying the period´s fashion styles. Thus, it analyses the physical and materials characteristics of the 
gown. Therefore, it is interesting to notice how an outfit, originally created for a particular use or 
purpose, can acquire different functions throughout its history,   
Keywords: history; fashion; biography. 
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Introdução 
O ser humano utiliza diversas formas para se comunicar com o mundo a sua 

volta e mostrar suas ideias, a arte, a música, a internet e a escrita são algumas delas. 

Mas ao analisar o cotidiano das pessoas, a maneira como se relacionam mais 

diretamente com o mundo é através do corpo. A imagem que se passa ao mundo é muito 

significante e a roupa tem papel fundamental nesse processo, tornando-se parte 

importante da vida. A prova disso está no fato que muitas famílias conservam as roupas 

antigas de seus parentes. O apego a esses objetos não deve ser ignorado e pode servir 

como fonte de pesquisa sobre a história do vestuário. 

  Na perspectiva da roupa como representante das mudanças sociais, pretende-se 

com essa pesquisa analisar a forma física e os sentimentos que permeiam o vestido de 

batizado de 1983 de Milena Graciola (figura 1 e 2), que foi guardado pela Senhora 

Laura Graciola, sua mãe, e tia de uma das autoras. Também procurou-se estabelecer as 

ligações da peça com as características da época em que foi feita e investigar qual foi 

sua trajetória, construindo assim a biografia cultural da peça. 

Figura 1: Frente vestido de batismo de 1983 
 

 
Fonte: produção das próprias autoras 

Figura 2: Costas do vestido de batismo de 
1983 

 
Fonte: produção das próprias autoras 

 

De acordo com Andrade (2008, p.4), a biografia de um objeto é semelhante à 

biografia de uma pessoa. Ao realizá-la é possível saber por quem foi construído, o local, 

sua trajetória até o momento presente, idade e características culturais, a mudança do 

uso das coisas com a passagem das épocas e o que se sucede quando não utilizamos 

mais esse objeto. 

O estudo do vestido de Milena Graciola inicialmente foi feito através de um 

levantamento sobre as informações da moda dos anos de 1980, década em que foi 

confeccionado (1983),. Em seguida, analizou-se o caminho percorrido pela peça, 
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através de um questionário semiestruturado aplicado com a Senhora Laura Graciola, 

mãe de Milena e quem guardou e cuidou do vestido durante os anos. Esse questionário 

conduziu ao estudo dos sentimentos e das diversas situações as quais o vestido foi 

submetido, buscando qual seu significado para a família e o por quê de ter sido 

guardado durante tantos anos. Após finalizada a pesquisa sobre a história da peça, a 

próxima etapa foi a análise física quanto ao tipo de tecido, silhueta, modelagem, 

costuras, de aplicações, e possíveis marcas do tempo e/ou manchas que marcaram o dia 

em que foi utilizado.  

Ritual, moda e história 
 Segundo a Senhora Laura, o vestido havia sido um presente da madrinha de 

Milena e também sua tia, Senhora Amélia Isensse. Laura imagina que o vestido tenha 

sido comprado em uma loja em Blumenau, chamada Casa Dalila, que fica na Rua 

Floriano Peixoto e vende artigos relacionados a batismo e casamento. Laura afirma que 

“A trinta e dois anos atrás não existia o comércio como é hoje”, explicando que 

existiam poucas lojas e opções para compra desse tipo de artigo. Ela ainda conta que a 

maioria das coisas vendidas na Casa Dalila, vinham de outras cidades, e que o vestido 

não deveria ter sido feito aqui, mas também não possui ideia de onde possa ter sido 

confeccionado. 

O batizado ocorreu no mês de setembro, quase um mês após o nascimento de 

Milena, no dia 10 de agosto de 1983, na Capela São Pedro Apóstolo, em Gaspar, 

celebrada pelo Frei Pascoal. Segundo Laura, o vestido teria sido usado apenas naquela 

ocasião e nenhuma vez mais. No dia do batismo fazia frio, por isso Laura vestiu Milena 

com uma blusinha de malha branca, e meia calça branquinha por debaixo da saia. Os 

sapatinhos vermelhos completaram a roupinha. Logo após o batismo, os dias se 

tornaram mais quentes e o vestido era muito comprido para usar no verão. Milena 

também crescia rápido, levando o vestido a ficar guardado. Na ocasião, o único 

acessório utilizado com o vestido foi um brinquinho de ouro branco, que Milena havia 

ganhado também de sua madrinha. 

A década de 1980 pode facilmente ser descrita por seus exageros e ostentação. 

As cores vibrantes, com tons fortes e cores fluorescentes, assim como a maquiagem e os 

cabelos extravagantes e chamativos faziam parte da moda (GOSTINSKI, 2009). É 

importante ressaltar que o cenário e características da moda dos anos 1980 não são 

percebidos diretamente no vestido de batizado em estudo. O vestido, por sua vez, segue 

um estilo moda Império, característico do início do século XIX.  
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Torna-se então necessário entender também o que um traje de batismo 

representa. O batismo é um ritual e possui suas regras e modelos próprios, não 

necessariamente seguindo as tendências de moda, estando ligado a antigas tradições que 

se mantêm vivas até hoje. Sendo assim, o vestido não faz referência direta às tendências 

de moda dos anos 1980, mas sim, ao conjunto de crenças e valores que foram a ele 

atribuídos durante muito tempo, dando-lhe a forma de uma roupa própria para ser 

utilizada neste ritual. Além de seguir regras de um ritual, o vestido estudado pode ter 

sido inspirado no estilo chamado de Linha Império, que ocorreu durante o início do 

século XIX, relacionando-se com os modelos de trajes de batismo que se firmaram 

nesse momento.  

 A Linha Império teve sua firmação com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao 

poder na França, logo após a Revolução Francesa. Um grande ícone da Linha Império 

era justamente sua esposa, Josefina BonaparteA Linha Império teve sua inspiração na 

Grécia, já que era a primeira república da época. Os vestidos volumosos passaram a dar 

lugar para vestidos simples, que se assemelham a camisolas, de cintura alta, abaixo dos 

seios e normalmente de cor branca, feitos em tecidos leves, como a cambraia de 

algodão. 

Análise material e aspectos físicos da peça 
O vestido apresenta modelagem simétrica, tendo os dois lados iguais, e não 

foram feitas alterações ao longo dos anos. Quanto a sua aparência física, o vestido de 

batizado é branco e apresenta a forma característica da linha Império, que consiste no 

corte da cintura logo abaixo do peito, e a saia é no formato da linha A, abrindo em 

evasê. A gola é redonda em volta do pescoço, e as mangas são bufantes com leves 

franzidos, com arremate em elástico e fita de renda. O busto possui bordados feitos a 

mão, com pequenos motivos florais. A cintura é demarcada também por fita de renda e 

um lacinho no centro. A saia é evasê e formada por onze partes, sendo intercaladas entre 

tecido de renda e tecido com o mesmo bordado do busto.  O fechamento nas costas é 

feito por três botões de plástico com dois furos, já amarelados pelo tempo.  

A peça tem algumas partes que estão descosturando ou “puxando fio”. Ao 

olharmos o vestido de frente, este possui, abaixo da manga esquerda, um leve rasgo, ou 

“fio puxado”. Na barra do vestido, ao lado esquerdo, a renda que liga o tecido ao 

plissado esta descosturada em um ponto. Alguns bordados estão descosturando e o forro 

está gasto. A barra da saia tem o acabamento em renda, e tecido plissado. 

Aparentemente, primeiro foi limpa na overloque, e em seguida o plissado foi aplicado 
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na peça, utilizando a máquina reta. O vestido é formada por quatro tipos de tecidos 

diferenciando sua textura. São eles, renda (na saia), tecido plissado no babado da saia; 

tecido de algodão usado para a base do vestido e o tecido que constitui o forro. Os 

pequenos bordados de flores em laranja, azul, verde e rosa, proporcionam uma textura 

de alto-relevo. 

 O tecido utilizado no vestido é a cambraia (ou Cambray) que é um tecido de 

algodão ou linho leve e possui ligamento tafetá. É usado em camisaria, blusas finas, 

roupas de bebês e lenços(PEZZOLO, 2007, p. 299). Nesse tecido, a trama e o urdume, 

formam quadrados quase invisíveis,. O tecido de cambraia é delicado, porém, as fibras 

de algodão são resistentes a detergentes, possibilitando várias lavagens sem danificar a 

peça. 

 A costura foi realizada na máquina reta e feita com linha de algodão. Possui 

arcos, o que pode indicar que talvez tenha sido costurada em uma máquina doméstica. 

Os acabamentos da linha da cintura, mangas, partes da saia e barra da saia são 

terminados com uma fita de renda, de poliéster. A saia está dividida em onze moldes ou 

partes, que foram unidas e finalizadas na overloque. Logo após o procedimento, o 

tecido de renda foi aplicado em algumas partes, utilizando máquina reta, e a fita de 

renda foi utilizada para o acabamento. A renda é um tecido vazado que tem por 

características os fios trabalhados manualmente ou em máquina, que se entrelaçam e 

formam desenhos (DANIEL, 2011, p. 60). Podemos encontrar rendas de vários tecidos, 

como algodão, poliéster e o linho. Nesse caso, a renda presente é de poliéster, que é 

uma fibra sintética, assim como o náilon que foi utilizado no forro.  

 Os bordados ao longo da peça são todos feitos à mão, com linha de algodão, 

apresentando uma estrutura simples, sendo pequenos e delicados. O babado, no fim da 

saia, é de tule, plissado em formato acordeão, e costurado de forma levemente franzida, 

caracterizado por ser um tecido sintético leve, armado, fino e transparente (PEZZOLO, 

2007, p. 318).  

Considerações finais 
É interessante observar como um objeto, criado inicialmente para um 

determinado uso ou fim, pode adquirir diferentes funções ao longo de sua história. De 

vestido de batizado, a peça estudada tornou-se um objeto carregado de valor 

sentimental, peça chave dos momentos e sentimentos já vividos, e uma forma de acesso 

a essas lembranças. Para a Senhora Laura, os motivos de guardar a peça foram sua 

beleza e o sentimento de que poderia se tornar mais tarde um presente para sua filha, 
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algo que com o passar das gerações pudesse vestir também os seus netos. A peça remete 

as lembranças daqueles momentos e pessoas que já se foram, principalmente o marido, 

trazendo assim a saudade. Mas ao mesmo tempo, para Laura, a felicidade de ver que, 

apesar dos momentos difíceis, sua filha cresceu. Assim, Laura demonstra a reocupação 

de manter um legado familiar, tendo o vestido como um dos objetos herdados, lhe 

atribuindo valor e história. Isso ainda pode ser observado na qualidade de preservação 

da peça, que se encontra em ótimo estado. 

Também se percebe como um ritual pode influenciar os costumes das pessoas, 

ao ponto de conseguir criar até mesmo uma forma de se vestir única. O batismo tem 

sido há séculos representado por roupas brancas, e por seguir as regras de um ritual 

milenar, as roupas criadas para esse tipo de evento não precisam seguir as tendências de 

sua época, como é o caso do vestido de Milena. A peça, como visto, pode ser uma 

releitura da Linha Império, trajetória da moda vivida a mais de um século, e que se faz 

presente na silhueta do vestido que foi construído em 1980. Enquanto as tendências de 

moda costumam mudar de forma rápida, sempre se renovando, o batismo e outros 

rituais tradicionais que fazem uso da moda, seguem suas próprias tendências ou 

“regras”. 
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Resumo 
O objetivo desta pesquisa é entender qual foi a trajetória e quais são as características físicas de um vestido de 
casamento de 1971, pertencente a avó da autora. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, 
entrevistas e análise da peça. Concluiu-se que este período foi muito conturbado e repleto de opiniões e estilos 
no mundo da moda. No Brasil, onde acontecia a ditadura militar, foi uma época muito importante para evolução 
da moda devido à necessidade de se expressar indiretamente sobre o contexto político e social que se vivia.  

Palavras-chave: Vestido de casamento; Análise material; História da Moda; Anos 1970.  
 
 
Abstract 
The goal of this research is to understand the trajectory and the physical features of a 1971 wedding dress , 
which belonged to the author’s grandmother,. Appropriate literature, interviews and the garment analysis 
conducted the study . In conclusion, this period was very troubled and full of opinions and styles in the fashion 
world. In Brazil, where the military dictatorship took place, it was a very important period for fashion growth 
due to the need of people indirectly express themselves about that social and politic context. 
Keywords: Wedding dress; Material analysis, Fashion’s history, 1970’s decade. 
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Introdução 
 A roupa é parte significante na estrutura de uma cultura e no comportamento social. O 

estudo de uma roupa nos permite entender inúmeros quesitos comportamentais e políticos do 

seu tempo e infinitas interpretações de estilo de vida de sua época. Uma peça antiga que 

possua significado especial para alguém tem função na sociedade contemporânea como objeto 

histórico, já que é uma representação da vivência e sociedade do passado, provocando uma 

reflexão sobre certos comportamentos sociais que vivenciamos nos dias de hoje (ANDRADE, 

2008).  

 Nesta pesquisa, a seleção do objeto de estudo tomou como critério que ele tenha um 

significado especial para alguém e tenha sido mantido com carinho e cuidado para que o 

mínimo se perca através do tempo. Os objetos que não causam apreço em alguém, objetos 

emocionalmente comuns, são usados durante toda a sua vida útil e quando esta acaba, são 

facilmente descartados.  

O objetivo desta pesquisa é entender qual foi a trajetória e quais são as características 

físicas de uma peça de vestuário antiga que tenha pertencido a gerações anteriores. A roupa 

estudada será o vestido que a avó da autora usou em seu casamento em 1971. 

Materiais e Métodos 
O estudo procedeu na seguinte sequência: 

a) Debate e aprofundamento básico do tema da pesquisa; 

b) Escolha de uma peça antiga que fizesse parte do contexto familiar do autor, que 

tivesse significado sentimental e que representasse algo para determinado indivíduo;  

c) Elaboração da introdução através de artigos e livros que tivessem como assunto o 

estudo histórico da roupa; 

d) Elaboração do questionário e aplicação. As entrevistas aconteceram durante o mês de 

dezembro de 2015, com a senhora Wally da Costa, vó da autora, além de outras pessoas que 

tiveram acesso ou vestiram a peça em outros momentos. O questionário utilizado para 

mediação desta conversa se encontra anexado ao projeto; 

e) Definição de uma metodologia; 

f) Investigação da origem da peça com base nos dados coletados nas entrevistas; 

g) Contextualização do período estudado e produção textual da história da moda da 

época; 

h) Criação do desenho técnico da peça no software Corel Draw; 

i) Análise do material, modelagem e estado físico da peça; 
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j) Produção do painel semântico relacionado ao período estudado; 

História da Moda 
O período das décadas de 1960 e 1970 foram repletas de variedades de estilo. De acordo 

com Mackenzie (2010, p. 101), uma das vertentes era o New Romantic. Uma das principais 

personalidades deste movimento nos anos 1970 foi Laura Ashley, que acrescentava em suas 

peças inocência, através de mangas bufantes, babados, cintura alta, algodões simples e muitas 

camadas nas saias. Outro nome importante foi Raymond Ossie Clark, por exemplo, mostrava 

em suas peças o ideal romântico unido de glamour e sensualidade. Clark apostava em tecidos 

mais requintados como o chiffon além de detalhes particulares como bainhas de lenço, 

cascatas de babados, mangas cheias e batas. Em contraste com o New Romantic existiam os 

punks. O ponto de encontro das pessoas que apoiavam este movimento era na loja de roupa 

chamada Sex de Malcolm McLaren – empresário dos Sex Pistols – e da estilista Vivienne 

Westwood.  
Figura 1 - Painel Semântico 

 
Fonte: produção da autora (2016) 

Na Inglaterra, surgiu o glam rock, caracterizado por sua exuberância e tinha como 

representante do movimento o ator e cantor David Bowie. As plataformas, pinturas corporais 

e faciais, além de peças all-in-one, uma espécie de macacão, muito estampados eram peças 

chaves do movimento.  

Descrição e Análise  
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Trata-se de um vestido de casamento de 1971 com modelagem que remete à Idade 

Média. Possui cintura império, isto é, abaixo do busto. Sua manga tem um leve franzido no 

ombro, criando volume e de comprimento três quartos com duas camadas de babados na 

extremidade. O vestido tem caimento em linha “I”, com duas penses leves verticais na região 

da cintura. A saia é levemente evasê e a gola é alta. O fecho do vestido é um zíper normal de 

ferro com uma vista sobre este feito com o mesmo tecido do resto da peça.  

O vestido foi produzido com renda off-white bordada com fios de lurex prateado em 

forma de folhas. Possui renda guipure marcando a cintura logo abaixo do busto. 

Costurado de uma forma mais caseira e amadora, o vestido é praticamente todo 

costurado no modo “ponto-de-cavalo”, isto é, as bordas do tecido são limpas com máquina 

overloque e, em seguida, finalizadas com máquina reta juntando as partes. O vestido é todo 

costurado com linha de algodão branco. Possui forro feito com tecido de failete na cor branca. 
Figura 2 - A senhora Wally da Costa em seu casamento 

 
Fonte: fotografo desconhecido 

A Peça de Roupa Escolhida 
A peça de roupa escolhida foi o vestido de noiva da senhora Wally da Costa (62 anos, 

aposentada), avó da autora, usado no seu casamento civil, em 29 de outubro de 1971, e em 

seu casamento religioso, em 30 de outubro de 1971, com o senhor Adolfo da Costa Filho (65 
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anos, aposentado), avô da autora. A senhora Wally tinha dezoito anos quando usou o vestido 

pela primeira vez.  

O vestido foi feito sob medida por Lize Lote, madrinha da noiva, como um presente 

de casamento.  

Considerações Finais 

 Neste trabalho, analisou-se a história e trajetória do vestido de casamento de 1971 da 

senhora Wally da Costa, buscando entender o contexto histórico em que foi criada e usada 

esta peça pela primeira vez. Concluiu-se que a década de 1970 foi muito conturbada e cheia 

de opiniões e estilos pairando no ar, sendo também uma época de transição entre um período 

mais sério, como o dos anos 1940 e 1950 para um período mais livre, onde a moda era uma 

ferramenta de expressar pensamentos. 

Os objetivos propostos de entender o contexto histórico e buscar a origem da peça de 

roupa foram concluídos com êxito. Futuramente, este projeto tem como finalidade a 

elaboração de uma releitura da peça estudada com base nos estilos e pensamentos da época 

atual. 

Pode-se perceber durante a análise do vestido influências de alguns movimentos que 

aconteceram na década de 1960 e 1970 presentes na modelagem da peça. A cintura império e 

gola alta nos remete, por exemplo, ao movimento romântico com espírito nostálgico, já as 

mangas com boca de sino lembram muito o movimento hippie. Não só a modelagem nos 

lembra alguns grupos, mas também o bordado com fio luréx que é característico do 

movimento glam.  

Nos dias de hoje, em vitrines, shoppings e passarelas, é possível encontrar também 

peças com toques sutis que conseguimos associar com tendências anteriores, como as citadas 

acima. Isso é uma característica constante da moda: a releitura de épocas, movimentos, grupos 

e pensamentos do passado. Tendo em vista que futuramente confeccionarei uma releitura a 

partir do vestido de noiva estudado neste projeto e com base na proposta de Feghali (et al., 

2008, p. 49), conclui que o criador de moda se utiliza de imagens de épocas passadas não 

como uma forma de cópia, mas como uma eterna renovação do pensamento, sempre 

mostrando através disso sua singularidade, pois é inspirando-se no existente funcional e 

adorado que se faz o inovador com êxito.  
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Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a biografia cultural e a trajetória de uma peça de roupa antiga, o 
vestido de noiva da senhora Norma Teresa de Souza e Silva utilizado no dia 24 de maio de 1980, buscando 
detalhes e recordações que estão ocultos entre seus panos. Tomou-se como ponto de partida a pesquisa sobre 
como eram os vestidos comuns daquela época, prosseguindo com entrevistas, estudos bibliográficos e a análise 
completa da peça de roupa. Conclui-se que as roupas estão intimamente ligadas com os sentimentos e 
lembranças das pessoas. Além disso, nota-se que o traje permite que se reconheça traços do período em que foi 
criado através de seus tecidos, formas, silhuetas e até mesmo através de pequenos detalhes presentes na peça. 
Palavras-chave: Vestido; Biografia; Noiva. 
 
Abstract 

This study aims to present the cultural biography and the history of an old outfit, the wedding dress of Mrs. 
Norma Teresa de Souza e Silva worn on May 24, 1980, seeking details and memories hidden underneath the 
fabric. The starting point was to research how were the common dresses of that time, continuing with an 
interviews, bibliographic studies and complete analysis of the garment. In conclusion, clothes are closely linked 
with people´s feelings and memories. Moreover, it is noticeable that a dress allows us to recognize traces of the 
period in which it was created through their fabrics, shapes, silhouettes and even through small details found on 
the piece. 

Keywords: Dress; Biography; Bride.  
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INTRODUÇÃO 

A vida útil de uma peça de roupa (dependendo do material de fabricação, modo de 

conservação, etc.) pode ir muito além da vida de seu dono. Assim, é interessante pensar quais 

trajetórias uma peça antiga pode ter percorrido, pensar nas histórias de vida que elas carregam 

e nos momentos de alegria e/ou tristeza que elas vivenciaram junto com os seus donos. 

Desenvolver a biografia cultural de uma peça de roupa consiste em analisá-la não somente 

com um olhar técnico, observando o modelo da peça, modelagem, tecidos, aviamentos, entre 

outros atributos, mas também no estudo de seu contexto e sua trajetória. Tratando-a como 

protagonista da própria história (ANDRADE, 2015). 

Tendo isso em vista, o objetivo desse artigo é apresentar a biografia cultural do vestido 

de casamento da senhora Norma Teresa de Souza e Silva (mãe de uma das autoras da 

pesquisa) buscando detalhes e recordações que estão ocultos entre seus panos. O vestido de 

casamento foi utilizado na cerimônia e na comemoração, realizadas na Capela Santo Antônio, 

localizada no bairro Alto Gasparinho, cidade de Gaspar-SC no dia 24 de maio de 1980. Para 

compreender o contexto em que o vestido foi utilizado, também se investigou a história da 

moda do período, em paralelo com a análise do vestido sob um olhar técnico, descrevendo 

suas caraterísticas. 

Como cita Marc Bloch (apud GONÇALVES, 2012, p.15), “a roupa é sempre retrato 

de uma época, um traço indissociável da sociedade que a produz e a veste, sendo imposta ao 

indivíduo desde os primeiros suspiros e acompanhando-o mesmo após o fim do seu ciclo 

vital.” Dessa forma, o vestido foi escolhido por ter grande valor sentimental, especialmente, 

porque peças de roupas utilizadas em cerimônias geralmente trazem consigo um número 

maior de recordações. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa compreendeu cinco etapas interligadas. A primeira consistiu na escolha da 

peça de roupa a se investigar, com o critério de que tivesse passado por gerações anteriores e 

tivesse um valor sentimental. A segunda tratou da investigação da origem da peça e seu 

percurso utilizando entrevista estruturada. Na terceira etapa foi feito um estudo bibliográfico 

estabelecendo os aspectos teóricos da moda da época da peça escolhida e suas características. 

Também se elaborou um painel semântico de parâmetros da moda do período para melhor 

compreensão da moda na época. A quarta etapa caracterizou-se na descrição física da peça de 
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roupa. A quinta e última etapa refere-se a análise material da roupa. Nesta etapa foi realizada 

a medição da peça e elaborado o seu desenho técnico. 

 OBSERVANDO A MODA EM 1970 

Considerando que a roupa materializa um tempo passado, apresentando uma “noção 

ideológica e cultural da sociedade que a criou e consumiu” (SCHNEID; MICHELON, 2014, 

p. 2), é importante estudar a época em que o vestido de casamento foi adquirido, para a 

melhor compreensão da relação da moda com o tempo, já que os fatores culturais e sociais 

influenciam o gosto de moda dos indivíduos.  

O vestido de noiva da senhora Norma foi adquirido no início do ano de 1980, trazendo 

consigo traços das características da moda do final década de 1970. Acompanhando os 

desenvolvimentos da década de 1960, que ficou marcada como a década da rebeldia dos 

jovens, os anos 1970 foram marcados pela esperança de um mundo livre com menos guerras e 

por várias revoluções culturais.  

Nos anos 1970, o Brasil ainda era um país que vivia a ditadura militar e perseguia 

implacavelmente aqueles que se opusessem ao governo estabelecido. Neste período, ganhou 

expressão a estilista Zuzu Angel, que após perder seu filho, Stuart Angel, o qual foi torturado 

e dado como desaparecido, criou uma coleção de moda que denunciava a crueldade que 

acontecia no país naquele tempo. Suas estampas eram compostas de anjos negros, tanques do 

exército, entre outros elementos que se encaixavam na situação política vivenciada na época 

(IZA – Instituto Zuzu Angel, 2016).A questão racial virou lema, os negros reivindicaram 

maior reconhecimento social, e modelos negras entraram nas passarelas. Os estilos étnicos, 

como estampas tribais, africanizadas e em tie-dye ganharam espaço na moda. Outro fato 

relevante foi o episódio conhecido como a "Queima dos Sutiãs", uma manifestação que 

aclamava pela liberdade feminina e a igualdade de gêneros. Esse evento aconteceu na 

realização do concurso de Miss America em sete de setembro de 1968 em Atlantic City, com 

cerca de quatrocentas ativistas do WLM (Women’s Liberation Movement). "Algumas 

mulheres deixaram de usar sutiãs, e a moda pegou nas cidades brasileiras menos 

preconceituosas" (CHATAIGNIER, 2010, p. 150). 

Em meado de 1970, surgiu o movimento contrário a busca pelo natural e pelo colorido 

usado pelos hippies. O movimento punk trouxe a afirmação de um estilo grosseiro, sarcástico 

e rebelde, que incluía as famosas calças jeans justas, coturnos jaquetas de couro 

personalizadas com tinta, correntes e tachas de metal. Outra novidade que teve destaque no 

final da década de 1970 no Brasil foi o Grupo Moda Rio, que contou com a iniciativa de onze 
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estilistas do Rio de Janeiro com o objetivo de divulgar a moda carioca e trazer de volta os 

grandes desfiles para a cidade. "As coleções do Grupo eram de vanguarda, tanto nos estilos 

como nos ditado que rege o prêt-à-porter de Paris" (CHATAIGNIER, 2010, p. 153). 

De modo mais marcante, nos anos 1970pode-se observar uma moda romântica, que 

enfatizava o uso “de tecidos de algodão branco e adornado com babadinhos, nervuras, pregas, 

rendas e bordado inglês” (CHATAIGNIER, 2010, p. 151) e por todos os temas que se 

encaixavam no ideário dos hippies. “O aparecimento dos hippies e o clima de paz e amor 

eram transmitidos para as saias longas e os acessórios em formato de flor” (SCHNEID, 

MICHELON, 2014, p. 8). Essas características foram percebidas em vários vestidos de noiva 

do período, que traduziam leveza e um romantismo delicado. Observando alguns vestidos de 

casamento da década de 1970, pode-se perceber que “os vestidos eram mais leves e soltos, 

demarcando a cintura com faixa” (SCHNEID; MICHELON, 2014, p. 8).  

Ao final da década, também estavam presentes mangas largas e bufantes, golas altas, 

cintura império e muitas flores. “Assim, surge um novo perfil, suave e romântico que 

substituiu a excentricidade e rebeldia da década anterior” (SCHNEID; MICHELON, 2014, p. 

8). Esse estilo foi sintetizado em um painel de parâmetros de moda utilizado pelas noivas na 

década de 1970 (Figura 1). 
Figura 1 - Painel semântico de parâmetros da moda da década de 1970. 

 
Fonte: Produzido pelas autoras, 2016. 

DESCRIÇÃO FÍSICA E ANÁLISE 

Após contextualizar a moda no período em que o vestido foi originalmente utilizado, 

cabe passar a descrição física e à análise material da roupa. Os danos mais visíveis na peça 

são: a cor, que deixou de ser branca e ficou amarelado graças a ação do tempo; e pequenos 
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rasgos presentes principalmente na parte da saia do vestido. Os babados apesar de 

apresentarem uma aparência de fragilidade, continuam bem preservados. Os que mais 

apresentam defeitos são aqueles da barra do vestido e da manga. O forro é uma parte que está 

bem conservada, só mudando a cor que passou de branco para branco amarelado e por alguns 

furos feitos por traças. O zíper manchou levemente a parte de trás do vestido, deixando 

pequenas marcas arredondadas na cor de ferrugem. E por último, o cheiro presente no vestido 

é de uma peça que ficou bastante tempo guardada. 

Quanto a aparência, o vestido é simétrico com mangas que descem retas e tem um 

babado longo godê em um tecido fino e transparente. A saia é longa, um quarto de godê, com 

um caimento que possibilita ver as formas do quadril, sem muita extravagância devido a 

leveza do tecido. E seu decote é redondo. A parte de trás é fechada por um zíper normal com 

uma espécie de braguilha como acabamento. Remete a uma silhueta medieval, com cintura no 

lugar e saia sem volume. 
Figura 2 - Vestido de noiva de Norma Teresa de Souza e Silva. 

 
Fonte: Fotografia de Maria Eduarda de Souza e Silva, 2016. 

O tecido utilizado no vestido é de nylon com características que se assemelham a 

organza. Como detalhes, a parte do busto apresenta duas camadas de babados de cada lado, 

evidenciando ser uma modelagem simétrica. Os babados foram feitos com tule plissado e 

rendas de poliéster, e são encontrados também na saia do vestido. O forro foi todo 

confeccionado com failete e o acabamento feito na máquina overloque. 

O vestido de noiva inteiro foi costurado na máquina reta e feito um acabamento em 

zigue zague, sendo a gola a única parte costurada a mão.  

CONSIDERAÇOES FINAIS 
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A partir desse estudo percebeu-se que peças de roupas podem guardar recordações 

importantes por longos anos, e ao estuda-las temos a possibilidade de reconhecer traços do 

período em que ela foi criada e adquirir conhecimento sobre as formas de vida de determinada 

população da época estudada, como no caso desse trabalho que nos possibilitou compreender 

melhor como eram as tradições dos casamentos da década de 1980. 

No decorrer do trabalho a maior dificuldade foi encontrar referências bibliográficas 

que abrangessem a moda noiva na década de 1970, especificamente no Brasil. Encontramos 

muitos títulos estrangeiros indisponíveis no Brasil, entretanto, como a peça estudada foi 

criada em Santa Catarina, optou-se por dar preferência para os títulos brasileiros que 

mostrassem a realidade nacional.  

Esse projeto foi importante para fortalecer as referências de moda noiva no Brasil e 

futuramente pretende-se fazer uma releitura do vestido de noiva em tamanho real, e realizar 

um possível desfile.  
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CAMA, MESA E BANHO: sua importância histórica e sociocultural. 
Bad, bath and Table dressing: their historical and sociocultural importance. 

LAKTIM, Mariana1

BARUQUE –RAMOS, Júlia2

 
RESUMO 

O enxoval é conhecido desde a antiguidade e tem passado por uma série modificações. Estas alterações 

se refletem no tipo de tecido, na forma como ele é confeccionado, no design e na participação do mercado. Estas 

mudanças também são influenciadas pela posição da mulher na sociedade. Desta forma para compreender a 

história do enxoval deste a antiguidade até o final do século XX devemos observar como estas características 

evoluíram ao longo do tempo. É possível se certificar a principio que não se encontraram estudos em nível 

nacional sobre Cama, Mesa e Banho. Entretanto estes produtos estão em nossa vida diariamente e têm grande 

contribuição no PIB nacional. Constata-se uma grande importância para sociedade, inclusive historicamente 

favorecendo-se de um conhecimento cultural de tradições muito ricas. Assim, neste estudo será apresentado um 

panorama sobre o processo de evolução do segmento de Cama, Mesa e Banho nas suas matérias têxteis e moda e 

sua importância histórica e sociocultural.  

Palavras-chaves: enxoval; evolução; têxtil; design; moda. 

ABSTRACT 

The trousseau has been known since antiquity and has gone through lots of amendments. These changes 

are reflected in the type of fabric, the way it's made, and the design and market share. These modifications are 

also influenced by the women´s position in society. Thus to understand the history of trousseau since antiquity 

until the late twentieth century we must observe how these features have evolved over time. It is possible to 

identify at first moment, that there hasn´t been found any homewear studies in national-level. However these 

products are in our daily life and have great contribution to the national GDP. It has had great importance to 

society, including a historically point of view, favoring cultural knowledge of very rich traditions. This study will 

present an overview of the evolution process of the of the bad, bath and table dressing segment in its textile and 

fashion materials and their historical and sociocultural importance. 

Keywords: trousseau; evolution; fabric; design; fashion. 

                                                             
1 Graduação em Design de Moda, especialização MBA em Marketing e mestranda na EACH-SP no programa 
Têxtil e Moda. 
2 Professora na EACH-USP. Graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química, graduação em Direito e 
livre-docência pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. 
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INTRODUÇÃO 

O enxoval é conhecido desde a antiguidade e tem passado por uma série de 

modificações. Estas alterações se refletem no tipo de tecido, na forma como ele é 

confeccionado e na participação do mercado. Estas mudanças também são influenciadas pela 

posição da mulher na sociedade.  

Segundo Pinto et al. (2009), o enxoval tradicional de uma noiva, deveria ser composto 

por artigos têxteis de cama, mesa e banho e utensílios do lar necessários à vida de casada. O 

enxoval era confeccionado à mão pelas próprias moças e demais mulheres da família. Já o seu 

tamanho está diretamente relacionado ao status e a situação financeira da família. Este era 

composto por: itens de lençóis de linho e/ou algodão, toalhas de mesa e banho, guardanapos 

de pano, todos os itens em tecido branco e com monogramas bordados.  

A tradição desses produtos ainda é associada ao casamento, mas ocorreram alterações 

associadas à entrada da mulher no mercado de trabalho. Segundo Probst e Ramos (2015), esse 

processo se tornou muito mais evidente nos períodos das I e II Guerras Mundiais, na Europa e 

EUA, quando por motivo dos homens estarem nas frentes de batalha, as mulheres passavam a 

assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho.  

Desta forma para compreender a história do enxoval desde a antiguidade até o final do 

século XX, devem-se observar como estas características evoluíram ao longo do tempo. 

Entender o processo de evolução do segmento de Cama, Mesa e Banho nas suas matérias 

têxteis e moda e sua importância econômica. Como reflexo dessa evolução, estima-se que um 

terço da produção de artigos relacionados a esse seguimento no Brasil era voltado para 

exportações (GORINI; SIQUEIRA, 1997). 

É possível se certificar a principio que não se encontraram estudos em nível nacional, 

notadamente sobre design e moda sobre Cama, Mesa e Banho. Entretanto estes produtos estão 

em nossa vida diariamente e têm grande contribuição no PIB nacional. Constata-se uma 

grande importância para sociedade, inclusive historicamente favorecendo-se de um 

conhecimento cultural de tradições ricas e influências artísticas. Assim a presente pesquisa se 

justifica pela necessidade de registros e estudos mais amplos sobre o segmento de Cama, 

Mesa e Banho no Brasil. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Participação do enxoval no mercado 

O tecido de linho consta em dados históricos, como primeiro a ser utilizado pelo 

homem referente a vestuário em suas casas. Conforme Pezzolo (2007), os romanos dormiam 

em lençóis de linho bem como desse material eram feitas todas as vestimentas do lar.  

O enxoval na antiguidade, tradicional para uma noiva (Figura 1), era constituído por 

artigos têxteis como cama, mesa, banho e utensílios do lar. A autora Perrot3 (1989, p. 14 apud 

PINTO et al., 2009) afirma que: 

A roupa de cama, mesa e banho, o vestuário constitui outra forma de 

acumulação. O enxoval, cuidadosamente preparado nos meios 

populares, sobretudo rurais, é ‘uma longa história entre mãe e filha’. 

A confecção do enxoval é um legado de saberes e de segredos, do 

corpo e do coração, longamente destilados. O armário de roupa é ao 

mesmo tempo cofre e relicário. A espessura dos lençóis, a 

delicadeza das toalhas de mesa, os monogramas nos guardanapos, a 

qualidade dos panos de limpeza ganham sentido numa cadeia de 

gestos repetidos e engrinaldados. 

 
Figura 1.  O Bordado da Madeira. 

Fonte: VIEIRA, 1999

                                                             
3PERROT, M. Práticas da Memória Feminina. Traverses, n. 40 ("Théâtres de la Mémoire"). Tradução 
Prof. Dr. Cláudio Henrique de Moraes Batalha e Profa. Dra. Miriam Pillar Grossi. 1989. Disponível em 
< www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3846>. Acesso em 31 Ago 2015. 
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A confecção do enxoval tinha início nas rodas de fiar ou nas rocas feitas pelas próprias 

mulheres. Após o fio pronto elas realizavam os tecidos em teares manuais, e a partir daí 

começavam a bordar. De acordo com Pinto et al. (2010), este processo aconteceu antes da era 

industrial da cadeia têxtil no século XIX. O enxoval sofreu influências de acordo com a região 

e os diferentes níveis econômicos familiares. Uma condição obrigatória no casamento era o 

dote do enxoval realizado pela noiva e sua família, conservado como patrimônio da mulher na 

ocorrência de separação ou viuvez. Pinto et al. (2010) afirma que:  

Essa reclusão feminina, contudo só poderia ocorrer em famílias mais 

abastadas, visto que entre as mais humildes, as mulheres eram 

consideradas força de trabalho, costumavam trabalhar, às vezes fora 

da própria casa dos pais, sendo o trabalho, não uma experiência 

emancipadora, mas uma função extensiva à sobrevivência, delegada 

pelo poder do patriarca sem recursos. 

Com o crescimento da indústria e a entrada das mulheres no mercado, os trabalhos 

manuais começaram a aparecer como uma forma de prestação de serviço para ajuda do 

orçamento doméstico. Era habitual as mulheres reunirem-se na casa de uma delas após a 

realização dos serviços domésticos, para desenvolverem peças bordadas à mão por 

encomenda (Figura 2). Todas as mulheres eram solicitadas ao serviço, inclusive as criadas e 

as meninas que eram incentivadas na confecção do enxoval. Com a industrialização, os 

tecidos eram comprados prontos e os bordados realizados em casa pelas mulheres da família 

ou em manufaturas especializadas que cobravam pelo serviço. Os fios têxteis industriais 

tornaram os pontos de bordado mais ricos e o processo menos demorado. Conforme Vieira 

(1999), o rico detalhe nos enxovais em bordados manuais supera as barreiras naturais.  

Figura 2. As bordadeiras 

Fonte: VIEIRA, 1999
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A autora Sá (2010), notou o enxoval inserido no contexto de construção de um 

ambiente familiar que cultivasse a identidade da noiva e amenizasse as carências de lugares e 

pessoas, personalizando os ambientes do lar, ostentando um particular apego aos artefatos 

consagrados às devoções quotidianas. 

A partir do momento que a mulher ingressou no mercado de trabalho, não houve 

tempo para a produção artesanal dos enxovais, dando início à demanda do produto no 

comércio de varejo. Com a evolução industrial foram facilitados a produção e o acesso do 

enxoval pronto. Conforme Pinto et al. (2010): 

Embora inúmeras questões de gênero tenham sido derrubadas nas 

últimas décadas, o enxoval de casamento continua sendo uma 

responsabilidade feminina, sendo o noivo incumbido de questões 

como a compra de móveis e da futura moradia do casal. 

Assim, o enxoval torna-se artigo de moda no mercado com as empresas de cama, mesa 

e banho investindo em design e estilismo como fatores diferenciais nas peças, seguindo um 

conceito de tendências de moda e evolução do produto em relação ao processo têxtil e formas. 

Conforme Pinto et al. (2009), ocorre a transformação do antigo enxoval para o moderno 

conceito de Homewear ou Moda Casa.  

De acordo com Lipovetsky (2009), o curso do desenvolvimento de todas as 

civilizações referente à moda, não apenas abdica a assimilar um princípio inscrito, mas se 

fundamenta em uma constante história constituída em raízes antropológicas universais. A 

moda é um fenômeno consubstancial à vida humano-social. 

Papel da mulher na sociedade e sua influência no mercado de enxovais 

Antigamente as mulheres recebiam uma educação específica do lar como 

ensinamentos domésticos, como cuidar da casa e das crianças, cozinhar e tarefas manuais, 

como tecer e bordar. Segundo Pinto et al. (2010), 

Nas sociedades clássicas grega e romana, as mulheres eram 

educadas em casa pelas mães, avós, criadas e demais mulheres da 

família; eram mantidas reclusas, longe dos olhares masculinos, num 
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aposento da casa destinado exclusivamente a elas e denominado 

gineceu. 

No período da antiguidade relacionado ao cristianismo, as mulheres eram limitadas no 

quarto das damas, forma cristã do gineceu. Conforme Pinto et al. (2009) a clausura feminina 

ocorria em famílias mais abastadas. Nas mais humildes, as mulheres costumavam trabalhar às 

vezes fora da própria casa dos pais como um papel de sobrevivência delegada pelo poder do 

patriarca sem recursos. 

 Após alguns séculos, havendo início da ideia da narrativa de uma história individual 

de romance, mesmo assim o casamento perdurava por deveres e interesses. Segundo Pinto et

al. (2009), a partir daí, as condições das mulheres começaram a mudar e os costumes 

modificaram-se, tanto no espaço público como no privado. As mulheres começam a ter 

direitos na sociedade e se começa a propagação do ideal de busca de casamento por amor. 

Com as grandes guerras mundiais, houve a diminuição drástica da população de 

homens nos países que entraram em conflito, os quais se tornaram combatentes. Além disso, 

muitos foram mortos e alguns dos que sobreviveram ao conflito foram mutilados e 

impossibilitados de voltar ao trabalho. Segundo Probst e Ramos (2015), além de serem 

chamadas para suprir o trabalho em funções até então consideradas eminentemente 

masculinas, durante a guerra, foi nesse momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de 

deixar a casa e os filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos 

seus maridos. 

Conforme o artigo de Dalton et al. (2011), os anos do pós Segunda Guerra Mundial 

trouxeram um aumento no padrão de consumo. As mulheres não estavam dispostas a 

sacrificar a moda, apesar do foco de conservação e economia de recursos durante as guerras, 

incluindo que os produtos têxteis disponíveis fossem utilizados na produção de bens de 

guerra. Embora nesse período apoiar a causa da guerra fosse um tema dominante na educação 

do consumidor, as mulheres encontraram soluções criativas para alternativas de moda. 

Desse modo, o desenvolvimento industrial e as guerras na primeira metade do século 

XX favoreceram a mulher e suas conquistas tanto econômicas, quanto sociais. Apesar do 

trabalho industrial das mulheres ser corriqueiro desde a Revolução Industrial no final do 

século XVIII e durante todo o século XIX, foi quando chamadas a "participar do esforço de 

guerra" que houve uma conscientização maior da sua capacidade e valor como trabalhadora e 

ser humano livre e soberano sobre sua vontade. A partir desse período, houve inúmeras 
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mudanças no decorrer da história do casamento, as quais alteraram grande parte dos costumes 

e papéis sociais influenciando hábitos e tradições, dentre eles o enxoval de casamento.  

Até meados de 1960, segundo Pinto et al. (2009), a educação institucional feminina 

era restrita às famílias de classe alta e média.  Alguns colégios chegavam a receber moças em 

regime de internato. A educação feminina também incluía confecção de prendas de costura e 

bordado.  

As peças, que materializavam o enxoval de casamento, eram lençóis, colchas e viras 

das toalhas de mesa bordadas e, algumas vezes, até mesmo a camisola de núpcias e vestido de 

noiva. Assim, 

A relação entre mãe e filha, representava a transmissão de um legado de 

valores simbólicos relacionados com o papel da mulher, conhecimentos, 

habilidades e compromissos femininos (PINTO et al. 2010, p.14). 

O desenvolvimento nacional, a partir da segunda metade do século XX, favoreceu 

abertura de direitos sociais e trabalhistas às mulheres. Essas começaram a realizar estudos 

técnicos para aprimoramento do seu trabalho e obtenção de cargos melhores. Deste modo, 

Nas décadas seguintes as mudanças na condição social e econômica 

feminina, associadas ao fortalecimento da economia capitalista, a 

urbanização, os avanços tecnológicos e a redução do tempo doméstico das 

mulheres, segundo Marques (1989)4 eliminou ou simplificou muitas 

atividades tradicionalmente sob responsabilidade das mulheres, dentre elas a 

construção do enxoval, materialização do ritual do casamento. (...) As 

relações mãe-filha antes marcadas por uma intensa troca de experiência e 

contato interpessoal se veem reduzidas diante de tantas responsabilidades 

(PINTO et al. 2010 p.14). 

A consequência diante desse momento deve-se a dedicação à profissão, o 

distanciamento familiar e necessidade de praticidade na vida cotidiana. Nesses anos, a 

educação e o trabalho feminino se tornaram mais comuns e assumiram um lugar de destaque 

na trajetória de vida das mulheres. Segundo Pinto et al. (2009), as mudanças foram se 

enraizando nas gerações mais novas. O discurso sobre a educação é periódico nas décadas 

                                                             
4 MARQUES, Nerina A. C. A Produção doméstica no sistema capitalista: os espaços que ainda 
permanecem. In: Congresso Brasileiro de Economia Doméstica, 10, 1989, Piracicaba. Anais... p.95-
103.
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futuras e o término da graduação torna-se um pré-requisito para as moças e para o casamento 

cuja preparação ocorre em contínuo com os últimos anos da faculdade.  

A história da mulher no mercado de trabalho estava sendo escrita com base, 

necessariamente, em dois quesitos: a queda da taxa de fecundidade e o aumento no nível de 

instrução da população feminina. Estes fatores vêm acompanhando passo a passo, a crescente 

inserção da mulher no mercado e a elevação da sua renda (PROBST; RAMOS, 2015). De 

acordo com estudo do autor, 

A analista do Departamento de Rendimento do IBGE, Vandeli Guerra, 

defende que a velocidade com que isto se dá não é o mais relevante. O que 

estamos constatando é uma quebra de tabus em segmentos que não 

empregavam mulheres. (PROBST; RAMOS, 2015 p. 06) 

Inicia-se uma etapa importante na sociedade de grandes mudanças na vida social e 

cultural. A mulher vai conquistando seu espaço no mercado de trabalho e nas universidades, 

assumindo um destaque na trajetória de suas vidas. A partir desse fenômeno social e cultural, 

aumenta a demanda dos enxovais prontos no mercado de varejo, devido à necessidade de 

simplificação dos afazeres domésticos devido ao trabalho externo.   

Conclusão  

A estimação dada ao enxoval é associada às tradições e à cultura, dentro de uma 

distinção econômica e religiosa das mulheres. Os valores ligados ao enxoval vão desde a 

apreciação de requintes da casa à educação da mulher. A prática do enxoval era um processo 

artesanal e realizado pelas futuras noivas, familiares e empregadas. Realizava-se um contrato 

entre os pais dos noivos ou diretamente com o noivo. O Enxoval fazia parte do dote no 

casamento e era de suma importância (PINTO et al., 2009). Ao longo dos dois últimos 

séculos, diminuiu a dedicação para poder realizar o seu próprio enxoval, criando a 

necessidade da simplificação dos acabamentos e/ou de adquirir os produtos acabados no 

comércio. Conforme a demanda, houve o aumento da facilidade de encontrarem-se os 

produtos em lojas de departamento próprias de Moda Casa (ou Moda Lar), as quais 

proporcionam todos os produtos necessários para a montagem do enxoval.  

De acordo com Probst e Ramos (2015), ao entrar numa empresa nos anos 90 observa-

se que 80% das pessoas que nela trabalham eram mulheres, mas somente 10% delas 
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ocupavam cargos de destaque. De acordo com esses autores, a expectativa é de que neste 

século (XXI), pela primeira vez na história, as mulheres superem em número os homens nos 

postos de trabalho. Se aproveitar isso, capitalizando oportunidades emergentes, o impacto no 

mercado de trabalho será, de fato, singular. Significa o rompimento de uma forte estrutura de 

hierarquias empresariais moldadas pelos homens.  

Há grandes eventos de moda e exposições de tendências que passam a fazer parte de 

coleções de cama, mesa e banho, coleções essas que levam o nome de designers, arquitetos e 

estilistas em destaque. Segundo Pinto et al. (2010), a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

de Confecção) avalia que o movimento do setor implicou em um aumento de 4% nas vendas de 

2005. Os artigos de cama, mesa e banho criados por profissionais, vem se expandindo assim como 

conceito que agrega moda e personalidade para os diversos ambientes do lar. 

Novas expectativas surgem com as mulheres se fazendo mais presentes nas empresas e 

conquistando aos poucos os cargos de destaque. A economia brasileira continua passando por um 

turbilhão de mudanças em razão da inserção no novo cenário globalizado. Consequentemente, exige 

atualizações no processo de produção em desenvolvimento e marketing. Os artigos de cama, mesa e 

banho ganham nova forma e textura virando artigo de moda. O antigo enxoval transforma no 

moderno conceito de Moda Lar ("Homewear"), acompanhando tendências desenvolvidas por 

profissionais da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 Cama, Mesa e Banho...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

Referências Bibliográficas 

DALTON, L. et al. Robertson’s model: a framework for exploration of World War II 
conservation policy influence on fashion in the US. International Journal of Consumer 
Studies, v. 36, n. 6, p. 611–621, 2012.  

GORINI, A. P. F. SIQUEIRA, S. H. G. Complexo Têxtil Brasileiro. In: BNDES Setorial, 
Edição Especial, nov. 1997, p. 133-156. Brasília: BNDES, 1997. 264 p. Disponível em 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1318/1/BS%20ed%20esp_final%20A.pdf
>. Acesso em 31 Ago. 2015. 

LIPOVETSKY, G.  O Império do Efêmero. Companhia de Bolso - São Paulo. Editora 
Schwarcz LTDA. 2009. 

PEZZOLO, D. B. Tecidos: histórias, tramas, tipos e usos. 2. Ed. São Paulo. SENAC, 2007. 

PINTO, D. F.; PINTO, R. C. A.; MOTA, M. D. B. Enxoval de casamento – cultura e mercado 
na (re) significação de uma tradição. In: XX Congresso Brasileiro de Economia Doméstica 
- VIII Encontro Latino-Americano de Economia Doméstica - I Encontro 
Intercontinental de Economia Doméstica, 2009, Fortaleza. Família e Economia Doméstica. 
Fortaleza: Wave Media, 2009. v. 1. p. 1-12. 

PINTO, D. F.; PINTO, R. C. A.; MOTA, M. D. B. Enxoval de Noiva e a Moda – Da Dádiva 
ao Homewear. Modapalavra E-periódico, Ano 3, n. 6, p. 9- 18. jul-dez 2010. Disponível em 
<http://www.ceart.udesc.br/modapalavra/edicao6/arquivos/A2-MariaDolores-
Enxovaleadadiva.pdf>. Acesso em 31 Ago. 2015. 

PROBST, E. R.; RAMOS, P.A evolução da mulher no mercado de trabalho. Instituto 
Catarinense de Pós-Graduação – ICPG. Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Disponível 
em <http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev02-05.pdf>. Acesso em 31 Ago. 2015. 

SÁ, I.G.; Coisas de princesas: casamentos, dotes e enxovais na família real portuguesa 
(1480-1580) Revista de História da Sociedade e da Cultura – Universidade do Minho –
Universidade de Lisboa. Disponível em 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12122/1/rev%20port%20igsa.pdf>
Acesso em 30 Set. 2015.  

VIEIRA, Alberto. O Bordado da Madeira: Na história e cotidiano do arquipélago. Ed. 
Calaméo. Funchal. 1999. 



341

MENDES, F. D. et al.

J. P. D. Aguinelo e R. M.  Andrade.

UNIFORMES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
UNIFORMS OF THE BRAZILIAN ARMY 

AGUINELO,João Pedro Damaceno, Universidade Federal de Goiás1

ANDRADE, Rita Morais de, Orientadora, Universidade Federal de Goiás2

Resumo
Esta pesquisa versa sobre a utilização de uniformes como objeto de pesquisas científicas, em particular os 
uniformes do Exército Brasileiro no final do século XIX, com base em pesquisa bibliográfica e
documental. O objetivo é contextualizar os uniformes do Exército Brasileiro no período em que a
Instituição estava em processo de formação de sua identidade.  
Palavras-chave: Uniforme; Exército Brasileiro; História da Indumentária; Século XIX. 

Abstract
This research deals with the application of uniforms as object of scientific research, in particular the 
uniform of the Brazilian Army in nineteenth century, the results were obtained by literature review. The 
goal is to contextualize the uniforms in period in which the Brazilian Army was forming its identity. 
Keywords: Uniform; Brazilian Army; Dress History; 19th Century.
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Bacharelado em Design de Moda da Faculdade de Artes Visuais . Doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2008).
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Introdução 
 
 

Embora o surgimento do Exército Brasileiro remeta a tempos anteriores ao 

século XIX, é convencionado que a Instituição surja juntamente com a independência 

do Brasil. Ademais, as forças armadas naquele momento conseguem revelar seu poder 

organizacional no território brasileiro frente às manifestações contrárias à Proclamação 

da Independência, movimento comum às antigas colônias na América do Sul. 

Apesar dos fardamentos neste período não serem reconhecidos como 

“uniformes”, eram utilizados para fins militares estratégicos e educacionais. O Estado 

Nacional ainda não apresentava organização suficiente que permitisse a unificação do 

controle estatal em todo território, pois entre as diversas províncias a comunicação 

poderia significar um grande problema frente ao desfalque no tempo que era necessário 

para que as correspondências chegassem ao seu destino.  

Em relação às estratégias militares, as roupas e seus ornamentos são bem 

distintos da versão que observamos nos séculos XX e XXI. De acordo com Almeida 

(2009), a camuflagem não era necessária, já que as formações dos batalhões eram 

bastante rígidas, ao contrário, a identificação do combatente possibilitaria aos 

comandantes perceber quem era quem no campo de batalha. Os ornamentos ainda 

poderiam contribuir positivamente para a imagem do soldado conferindo-lhe distinção 

corpórea como, altura, e força, atributos exigidos do soldado ideal. 

 

O uniforme 

 

Quando começamos a permear o âmbito dos uniformes devemos nos atentar 

para sua história que é paralela ao surgimento dos Exércitos organizados para a guerra, 

mas como afirma Foucault (2014), nas sociedades ocidentais modernas os uniformes 

estão ligados ao surgimento do poder disciplinar para qualquer categoria. 
 
Exercer sobre eles uma pressão constante, para que se submetam todos ao 
mesmo modelo, para que sejam obrigados todos juntos à subordinação, à 
docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios, e à exata prática dos 
deveres e de todas as partes da disciplina para que todos se pareçam. 
(FOUCAULT, 2014, p. 179)  
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Em termos analíticos, o uniforme pode representar uma linguagem específica, 

o código que o uniforme apresenta nos permite identificar ou mesmo investigar meios 

de produção, das ocasiões de uso, da regulamentação e, se estudados em sua 

historicidade (o teor de objeto histórico), permitem o desenvolvimento de uma história 

da indumentária que vai se firmando como campo de pesquisa. Almeida (2009) afirma 

que no âmbito dos estudos sobre uniformes se encontram as indumentárias que, embora 

não designadas com o termo “uniforme”, têm efeitos uniformizantes. O uniforme pode 

se tornar meio eficiente na diminuição de características individuais, provocar afeição às 

ideologias defendidas pelo grupo e representar status social. 

 

O uniforme no Exército Brasileiro 
 
  

Os uniformes do Exército Brasileiro passaram por diversas mudanças no 

decorrer do século XIX e, diferente da Guarda Nacional cujos membros eram 

responsáveis pela aquisição do próprio fardamento. Castro ([s. d.], p.8) pontua que para 

o Exército as despesas com os uniformes eram elevadas, dentre os 89.910 réis 

necessários para gastar com um fuzileiro em 1850, 61.620 réis eram para a despesa do 

fardamento. Os fardamentos eram produzidos em um sistema pré-industrial, os tecidos 

eram cortados nas oficinas do Arsenal e então entregues a costureiras empreiteiras que 

faziam o acabamento da farda, na maior parte das vezes manualmente. A compra de 

diferentes lotes, a falta de transporte são outras considerações. Castro nos informa que:  

 
O exército no Paraguai, então, era uma força que, em suas fardas, refletia 
a sociedade do momento, em termos socioeconômicos e até culturais – as 
fardas simplificadas, adotadas em 1866 e que estão bem dentro da moda 
do período, podem ser vistas como um reflexo de uma sociedade que 
oprime o homem, roubando sua identidade, transformando-o em uma 
pequena peça, descartável, de uma máquina mais complexa – um pouco 
que seria enfatizado nos exército de massa do século XX. (CASTRO,[s. 
d.], p.13)  

 

Ao corpo dos soldados, assim como Almeida (2009), podemos atribuir as 

mesmas relações da sociedade geral, imersos ainda em um momento de transição, seja 

ela em relação à escravidão ou aos novos costumes da revolução industrial. A hipótese 

de Almeida (2009) é que nos séculos XIX e início do século XX, o padrão corporal 

estabelecido é relacionado a senhores e dependentes, e até 1888 também entre senhores 
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e escravos, pois o Exército estava inserido em uma sociedade patrimonialista e 

escravagista, ou seja, a corporação seguia os moldes da sociedade privilegiando a mão 

de obra, e consequentemente a força. Na estrutura do Exército que corresponda a este 

modelo, a prática da punição corporal como método de disciplina torna-se comum. 

 
Os modos como as forças armadas recrutavam, treinavam e disciplinavam 
os homens constituíam práticas de organização e ação militares que se 
desenvolviam segundo um padrão corporal que regulava as formas de 
apropriação pelo estado das capacidades físicas dos homens para atuação 
armada. (ALMEIDA, 2009, p. 2)  

 

Mas apesar de responder a estas exigências, o principal objetivo do uniforme 

era a disciplina do corpo do soldado. O uniforme deveria constituir instrumento de 

moldagem dos gestos e posturas, estimulando disciplina e autocontrole. O soldado deve 

cuidar da sua própria farda, higienização e condicionamento adequado para a sua 

manutenção. Através da farda os soldados adquirem o senso de coletividade, 

compartilhamento dos mesmos ideais e submissão diante dos seus superiores.  

O hábito de cópias de modas estrangeiras não é exclusividade da sociedade 

civil, segundo Barroso e Rodrigues (1922, p.44) “Já é velho, no Brasil, o habito de dar 

aos soldados cores, linhas e emblemas alheios, inteiramente desvirtuados, o que mostra 

a profunda ignorância dos copistas...”. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo de uniformes pode se tornar meio eficiente que contribua para a 

consolidação de um campo de pesquisa, o de estudos sobre indumentária, quando 

consideramos a dinâmica dos atores que compõem o objeto de pesquisa,ou seja, sua 

historicidade. Para Almeida (1999, p.22) o uniforme é “[...] traço visual que permite a 

visibilidade de uma posição social superiormente elevada e traço material que permite 

evidenciar fisicamente diferenças excludentes e hierarquizadas”. 

O uniforme como artefato cultural e visual dentro da corporação militar é capaz 

de nos revelar sentidos políticos associados à cultura de seus membros. Como convém 

lembrar, o positivismo influenciou nossos oficiais na transição para o período do Brasil 

República. Quando analisamos a história do Exército Brasileiro na segunda metade dos 

oitocentos nos deparamos com as ideologias positivas de Comte inseridas ao modelo 
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militar daquele período. Resquícios do positivismo poderão ser observados nos 

uniformes do Exército Brasileiro na transição Brasil Império para Brasil República. 

Ainda assim, e apesar da representatividade coletiva usualmente associada aos 

uniformes, há de se lembrar que toda indumentária está sujeitas às alterações do 

indivíduo que busca, à medida do possível, incrementar seus trajes com elementos que 

representam sua individualidade e até sua subjetividade. Este é um aspecto de merecerá 

futuras investigações. 
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A EXPRESSÃO DA CULTURA COMUNICADA ATRAVÉS DE UM PRODUTO TÊXTIL
CULTURAL EXPRESSION COMMUNICATED THROUGH A TEXTILE PRODUCT
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Resumo
A cultura é um dos maiores legados do Homem, e a comunicação é a ação que mais consegue reproduzi-la. A 
indústria têxtil por sua vez é um dos segmentos que mais reproduz esta cultura e, através da comunicação, 
consegue perpetuá-la. O presente artigo busca utilizar como principais objetos de estudo a cultura e a 
modernidade na comunicação, através de tecnologias como a internet, para apresentar, divulgar e vender um 
produto. O elemento cultural neste caso é o produto que foi desenvolvido para a disciplina de Materiais e 
Tecnologia Têxtil, do curso de Design de Moda, cujo tema era utilizar obras da artista plástica brusquense 
Márcia Cardeal como inspiração, para criar um tecido jacquard. O projeto foi denominado Lupa-lupa e os 
desenhos seriam utilizados para estampar tecidos para forração de sofás, almofadas, paredes, entre outros. A 
comunicação digital Online e Offline foram os meios escolhidos para a divulgação comercial, pois buscariam
apresentar o produto em destaque e facilitar a venda através das redes sociais. A pesquisa tem como objetivo 
principal analisar quais as melhores estratégias de Comunicação Online e Offline para alavancar a divulgação do 
produto desenvolvido e conseqüentemente as vendas do mesmo. O Facebook seria a rede utilizada como base 
para a comunicação Online e os meios tradicionais como rádio, TV, feiras, eventos, etc., serviriam como base 
para a comunicação Offline. Esta pesquisa mostrou a importância deste tipo comunicação para a divulgação de 
um produto, de qualquer segmento. Contudo, é a comunicação Online que atualmente gera maiores 
oportunidades, pois a globalização e a internet contribuem para que este fenômeno se propague diariamente e 
atinja uma grande quantidade de consumidores.
Palavras-chave: Cultura; Produto Têxtil; Comunicação.

Abstract
Culture is a major legacy of Man, and communication is the action that can mostly reproduce it. The textile 
industry is one of the segments that reproduces this culture and through communication can perpetuate it. This 
article seeks to use as main objects of study the culture and the modern communication, through technologies 
such as the Internet, to present, promote and sell the product. The cultural element in this case is the product 
that was developed for the discipline of Textile Materials and Technology, whose theme was to use works of the
artist Marcia Cardeal, from Brusque, as inspiration to create a jacquard fabric. It was called Lupa-Lupa
Project, and its designs would be printed on fabrics for upholstery of couches, curtains and others. Digital 
communication online and offline were the chosen means for commercial release, presenting the product 
through social networks and therefore facilitating sells. The research aims to analyze what are the best Online
and Offline communication strategies to boost the communication of the developed product and consequently
boost sales as well. Facebook is the network used as the basis for Online communication and traditional media 
such as radio, TV, fairs, events, etc. serve as a basis for Offline communication. This research shows the 
importance of this kind of communication for the release of a product, in any segment. However, its the Online 
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2 Professora do Bacharelado em Design de Moda e Publicidade e Propaganda. Mestre e Especialista em Gestão de Design pelo 
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communication that currently generates a multitude of opportunities for globalization and the Internet 
contribute to this phenomenon from spreading daily and reach a lot of consumers. 
Keywords: Culture; Textile product; Communication. 
 
Introdução 

A indústria têxtil nos últimos anos tornou-se uma das áreas de maior relevância no 

cenário industrial nacional. Além da diversidade de produtos, este segmento busca 

proporcionar o bem-estar e conforto às pessoas, passando a utilizar também elementos 

culturais para torná-los mais atrativos aos olhos do consumidor. 

        Um desses elementos é a estampa, que faz uso de diversas técnicas do campo das artes 

visuais e do design gráfico para aumentar o desejo do consumidor através da beleza, levando-

o à compra. Neste âmbito, o trabalho de estamparia pode ser inspirado em obras de artistas 

populares, famosos ou não. Para isso, as indústrias contam com as novas tecnologias têxteis, 

que proporcionam transformar o que até então era visto somente como um elemento artístico 

cultural, em um produto acessível. 

        Entretanto, tornar este tipo de mercadoria aceito pelo público requer estratégias 

convincentes a fim de atingir seu principal objetivo, a venda. 

        Na atualidade, a comunicação digital, tornou-se um dos mais importantes instrumentos 

de marketing de vendas. A Internet, por exemplo, é o tipo de instrumento utilizado para 

atingir a todos os públicos, pois apresenta os produtos em diversos sites, blogs, redes sociais, 

entre outros. Assim, “ao tornarem-se cada vez mais criativos, os sites servem para promover a 

imagem da marca, segmentar, oferecer promoções, comunicar, disponibilizar informação 

detalhada e permitir a venda de produtos/serviços” (BELCH & BELCH, 1998 apud 

KUNSCH, 2002, p. 45). 

Entretanto, é preciso planejamento, para que o marketing desenvolvido através das 

mídias possa oferecer ao consumidor o que ele deseja, e à empresa o bom desempenho no que 

pretende atingir. De acordo com Kunsch (2003) hoje é necessário um planejamento 

estratégico e outros tipos de planejamentos que envolvam todas as áreas da organização, 

inclusive a da comunicação, a fim de direcionar os rumos e contribuir para a sobrevivência e 

competitividade. 

O presente artigo busca utilizar como principais objetos de estudo dois elementos: a 

cultura e a modernidade na comunicação através de tecnologias como a internet, para 

apresentar, divulgar e vender o produto. O elemento cultural neste caso é o produto que foi 

desenvolvido para a disciplina de Materiais e Tecnologias Têxteis do curso de Design de 

Moda da Uniasselvi Assevim, em Brusque, cujo tema era utilizar obras da artista plástica 

brusquense Márcia Cardeal como inspiração, para criar um tecido jacquard, denominado 
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Projeto Lupa-lupa. Já o elemento tecnológico será a internet que através das mídias sociais 

promoverá o produto. 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar quais as melhores estratégias de 

Comunicação Online e Offline para alavancar a divulgação do produto desenvolvido e 

conseqüentemente as vendas do mesmo. 

É preciso esclarecer que embora a internet seja um local sem limites para exploração, 

o marketing por meio da comunicação, é utilizado como estratégia para divulgar e vender um 

produto.  A opinião pública é determinante e exigente, assim, é necessário planejamento para 

inserir informações, transmitindo credibilidade e alcançando as metas traçadas. 

A metodologia aplicada nesta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de natureza 

básica e exploratória. Para Gil (2002) este tipo de pesquisa visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema no intuito de explicitá-lo ou construir hipóteses. 

Neste artigo, quanto aos procedimentos metodológicos, à pesquisa é baseada em fontes 

bibliográficas, pois segundo Gil (1999) utiliza-se material já publicado, os quais são 

constituídos principalmente de livros, artigos de periódicos e na atualidade com informações 

disponibilizadas na internet. Para o autor quase todos os estudos fazem uso de levantamento 

bibliográfico e algumas pesquisas são desenvolvidas exclusivamente dessas fontes. 

 

1. Cultura, modernidade e a comunicação: satisfação do consumidor 

        A cultura faz parte das tradições humanas, é baseado nelas que parte dos produtos é 

desenvolvida. Ainda que o ser humano seja um consumidor nato, a atividade de consumir 

deve ser sempre compreendida no contexto cultural onde ocorre (SALOMON et al. 2013 

apud MARQUES, 2014). 

Para tanto, precisamos compreender o conceito do que é cultura, modernidade e 

comunicação e mostrar como ao longo do tempo acabaram tornando-se interligadas. 

Rodrigues (2015, p.1) cita que a cultura, do ponto de vista da sociologia, 
[...] se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato 

social, adquire ao longo de sua convivência. Esses aspectos, compartilhados entre os 

indivíduos que fazem parte deste grupo de convívio específico, refletem 

especificamente a realidade social desses sujeitos. Características como a linguagem, 

modo de se vestir em ocasiões específicas são algumas características que podem ser 

determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a 

cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte. 

O autor também coloca que a cultura pode ter aspectos tangíveis, nos quais objetos ou 

símbolos fazem parte do seu contexto e os intangíveis que são considerados as ideias, normas 
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que regulam o comportamento, formas de religiosidade. Esses aspectos constroem a realidade 

social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e 

normas. 

Para Marques (2014, p.8) 
No estudo do comportamento do consumidor é essencial perceber que muitas vezes 

os consumidores não compram os produtos apenas com base na sua função, mas 

também no seu significado. A forma como uma necessidade de um indivíduo é 

satisfeita depende da sua história, das suas experiências de aprendizagem e do seu 

ambiente cultural. Parte das necessidades dos indivíduos é também moldada pela 

cultura dos mesmos. Certos elementos, como água, comida e abrigo, são necessários 

à sobrevivência. São designados como necessidades biogênicas. Há outro conjunto 

de necessidades que não são inatas como as anteriores, designam-se necessidades 

psicogênicas. Estas são adquiridas à medida que nos tornamos membros de uma 

cultura específica e refletem as prioridades dessa cultura, tendo um efeito muito 

variável entre os vários ambientes (SALOMON et al. 2013 apud MARQUES, 

2014). 

A cultura é uma das ações do homem mais estudada, pois como não é algo estático 

está sempre sofrendo mudanças, tudo depende do momento em que se está vivendo. Este é 

um dos aspectos ao qual se pode relacionar a modernidade, pois a cultura não para de ser 

produzida, e o que é moderno também faz parte da mesma. Em poucas palavras a cultura é um 

período temporal, ou seja, uma era. Por sua vez, a modernidade pode ser caracterizada pela 

realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. E ambas estão vinculadas pela 

comunicação que é uma das ações humanas utilizadas em todos os tempos, pois é através dela 

que conseguimos obter todas as informações, sejam visuais, verbais ou escritas. (MARQUES, 

2008) 

Pode-se dizer que a comunicação não tem fronteiras, está em tudo que fazemos. De 

acordo com Pallares (2010, p. 1), 
[...] é partindo dessa nova realidade que a comunicação deve trabalhar a sua Marca, 

sem fronteiras ou limites, não importando quais as ferramentas, quais os públicos. O 

ato de comunicar deve ser capaz de criar um vinculo entre a Marca e seu público seja 

por meio das mídias de massa: TV, rádio, jornais e revistas; ou por meio de mídias 

interativas como blogs, redes sociais, ou celulares, unindo comunicação off-line e 

on-line e seus diversos públicos, em uma mesma plataforma. Não ter fronteiras é a 

capacidade de relacionar públicos internos, intermediários e consumidores. Não ter 

limites é a capacidade de realizar tudo isso sem limitar as ferramentas, procurando o 

melhor resultado com o menor custo. 
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2.  Comunicação Digital ou Marketing Digital 

        A comunicação em todas as suas variações é uma das ações mais eficazes para 

qualquer tipo de propaganda e venda de produto. Mas a comunicação aliada à tecnologia 

tornou-se ainda mais eficiente, pois conseguiu atingir todos os tipos de público em qualquer 

lugar do mundo. 

        Santana Júnior (2015, p. 3) coloca que as redes sociais constituem a nova mediação 

comunicativa, instituída pelo avanço tecnológico. O autor afirma que “as plataformas para 

redes sociais impõem um novo modelo de comunicação: horizontal, em tempo real, interativo, 

digital, de múltiplos fluxos. Um modelo em que o receptor, livre de intermediários 

tradicionais, tem papel ativo no retorno, propagação e crítica da mensagem recebida.” 

        A comunicação digital ou marketing digital acabou se tornando essencial e 

indispensável nos dias de hoje. Porém, ainda é um tipo de comunicação que aos poucos está 

sendo implantada pelas empresas. Mas estas já reconhecem que os produtos inseridos nas 

redes sociais conseguem alavancar as vendas dar bons resultados, bem como proporcionar o 

acesso direto aos clientes. 

De acordo com a Sekai (2015, p. 1) 
O Marketing Digital é uma ferramenta de comunicação com clientes em potencial, 

onde se utiliza as principais funcionalidades da internet, para a divulgação de 

serviços e produtos. Ao optar pelo Marketing Digital, a empresa consegue aumentar 

sua rede de relacionamentos, e em conseqüência faz a captação automática de 

diversos clientes de forma extremamente eficaz, rápida e moderna. 

        Pode-se a afirmar que comunicação digital é um tipo de comércio “boca a boca”, pois 

conforme a opinião do público, a empresa passa a perceber e a identificar se o produto 

oferecido está sendo bem aceito ou não, e desta forma poderá aprimorá-lo e atender ao cliente 

da melhor maneira possível. Sekai (2015, p. 1) ainda demonstra que “[...] pesquisas revelam 

que muitos consumidores mudaram de opinião sobre uma compra ao verificar as qualificações 

negativas de outros internautas”. Portanto, fica evidente a influência da internet no 

comportamento do consumidor, evidenciando também a importância da presença dos 

negócios atuais na rede mundial de computadores, pois a internet possui um espaço relevante 

no mundo globalizado. (SEKAI, 2015) 

O termo Online, em termos de mercado, expressa que o cliente está conectado a rede, e 

que conseqüentemente vai ver todos os produtos que estão sendo oferecidos. Isso lhe dá uma 

variedade de opções para compras. Como as redes sociais são vistas em todos os lugares do 
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mundo, a propaganda do produto torna-se viral, porque são compartilhadas por milhares de 

pessoas ao mesmo tempo. 

Segundo Ramos (2011, p. 10) 
O marketing viral é a disseminação de uma informação de forma espontânea onde o 

próprio público que recebe a mensagem se encarrega de enviar para sua lista de 

contatos e assim por diante tal como um vírus. A grande vantagem é o custo mais 

barato comparado a outras publicidades on-line. 

        A estratégia de se utilizar o marketing Online é uma das mais eficazes quando o 

assunto é redes sociais, pois além do produto estar sendo apresentado a milhões de pessoas, o 

retorno financeiro rápido e de baixo custo, pois o vírus é uma técnica que explora as redes 

sociais de uma maneira muito significativa, mexendo com a emoção das pessoas e captando a 

atenção direta do consumidor. (RAMOS, 2011). Geralmente mensagens virais são aquelas 

que trazem um apelo emocional, principalmente os que mexem com o humor do usuário.  

É importante ressaltar que a comunicação digital ou marketing digital possui o mesmo 

conceito do marketing tradicional, o que os diferenciam são as ferramentas de comunicação 

utilizadas, como também a distribuição das informações, que são realizadas por meios de 

recursos digitais, através de ferramentas como: Web Sites, Blogs, Mídias Sociais, E-

commerce, Mobile Marketing, entre outros que surgem todos os dias (OLIVEIRA, 2010). 

As redes sociais, por exemplo, são as que mais estão em ascensão, pois se tornaram 

uma febre entre os internautas, fazendo do Facebook, Twitter e Blogs ferramentas utilizadas 

por milhões de cidadãos em todo o mundo. 

 O Facebook é atualmente a rede social que mais atrai usuários por todo mundo. Criado 

no dia 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, 

alunos da Universidade de Harvard, é uma rede social que desde o início tem como objetivo 

constituir um espaço no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, dividindo opiniões 

e fotografias. 

De acordo Santana Junior (2015) 
O Facebook é a Plataforma digital para redes sociais que permite a propagação de 

conteúdo multimídia (fotos, áudio, vídeo, texto, aplicativos de interação) entre 

pessoas relacionadas por vínculo de compartilhamento (amizade) previamente 

aceito. O Facebook apresenta ainda recursos como criação de páginas institucionais, 

eventos, grupos/comunidades de discussão e compartilhamento de conteúdo. Além 

do aspecto relacional, a plataforma agrega o serviço de “microblogging”, por meio 

do qual o usuário pode publicar mensagens e divulgar conteúdos multimídia. Esses 

conteúdos são mais ou menos propagados de acordo com uma hierarquização 
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definida pelo voto dos usuários por meio do botão “Curtir”. É preciso ser cadastrado 

à plataforma – com usuário e login – para ter acesso aos conteúdos. 

As organizações passaram a ver esta rede social como um tipo de comunicação digital 

extremamente viável a expansão dos negócios. E passaram a investir maciçamente nas 

páginas da rede. “Por isso, se torna necessário que todo negócio que se preocupe com 

Marketing Digital possua uma página no Facebook e trabalhe ativamente para interagir com 

seus contatos nesta rede social. Logo, todos os esforços deste negócio com o Facebook, 

podem ser denominados de “Facebook Marketing” (NEGÓCIOS MILIONÁRIOS, 2015, p. 

1). A plataforma tornou-se uma rede social de longo alcance, ou seja, qualquer país do mundo 

que tenha sinal de internet tem acesso, é a rede mais globalizada existente e é um dos meios 

mais fáceis e baratos para se fazer propaganda de qualquer tipo de produto. 

 

3. Projeto Lupa-Lupa 

        O produto mostrado nesta pesquisa foi produzido para atender a um projeto da 

disciplina de Materiais e Tecnologia Têxtil, do curso superior em Design de Moda da 

Uniasselvi/Assevim, em Brusque. Com o objetivo de desenvolver, por meio das matérias 

têxteis previamente estudadas, um produto que fosse baseado em obras criadas por artistas 

plásticos locais. Então, buscou-se desenvolver um produto baseado nas obras da artista 

plástica brusquense Márcia Cardeal. Esta artista foi escolhida por utilizar em seus desenhos 

formas coloridas e voltadas para crianças. 

        Márcia Cardeal nasceu no município de Brusque, é professora universitária, tendo 

iniciado sua carreira de ilustradora ainda na adolescência. Sua estréia aconteceu com a 

ilustração do livro, intitulado Verde Vale da também catarinense Urda Klueger. 
Figura 1: Ilustração de Márcia Cardeal utilizada como inspiração para o projeto.  

 

Tema de inspiração-Uma Cavalo para Eduardo.
Artista Plastica-Marcia cardeal

 
Fonte: http://mundomestre.blogspot.com.br/2013/08/um-cavalo-para-eduardo.html  

Acesso em 10 nov. 2015 
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        Após a pesquisa sobre as obras da artista brusquense, iniciaram-se os procedimentos 

técnicos. O tema para o Projeto foi Lupa-Lupa, consistia em desenvolver um tecido para 

forração, sendo este fabricado através de tecelagem usando a técnica jacquard.  

De acordo com a Companhia Industrial Cataguases (2002) jacquard é um método 

complexo de tecelagem no qual são tecidos desenhos decorativos mediante entrelaçamento de 

fios. Essa técnica é a única forma capaz de usar mais de dois fios, pois é usada uma cor para o 

urdume ou duas cores para as tramas, sendo assim uma sempre fica do avesso e outra fica do 

direito. Esse tecido é usado para forração de sofás, colchões, almofadas, paredes e inúmeros 

tipos de decorações. 

A estrutura do desenho foi desenvolvida através de uma técnica chamada Rapport, que 

é um “tipo especial de repetição de um módulo, com encaixes perfeitos, projetado para 

alcançar um resultado específico.” (ROCHA, 2014). Do ponto de vista técnico o Rapport está 

no encaixe entre os módulos. 

O tecido fabricado para o projeto Lupa-Lupa foi produzido através desta técnica e 

possui largura 1,45 m, gramatura de 250 g/m2 e sua composição é 100% poliéster. 
Figura 2: Estampas do tecido o produzido para o Projeto Lupa Lupa  

 
Fonte: Fonte: produção do(s) próprio(s) autor(es). 

 

5. Comunicação Online e Offline do produto 

        Vender pela internet tornou-se um dos grandes negócios da atualidade, sabe-se que 

existem muitos produtos e que uma infinidade de empresas busca entrar neste mercado para 

lançar seus produtos. 

        A proposta de comunicação Online para o produto desenvolvido seria através da 

utilização da rede social Facebook, visto que é a rede mais acessada pelo mundo, conforme já 

explicado no embasamento acima. Como esta rede social tem uma série de ferramentas, 

primeiramente seria criada uma fanpage, para que se possa inserir imagens do produto e 

compartilhá-las com todos. 
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Será criado um folder5 com os desenhos do produto inseridos em objetos como sofás, 

almofadas entre outros, (conforme figura 8), divulgando também o nome da artista e um 

pouco de sua história. Através deste folder que será disponibilizado através do Facebook, o 

cliente poderá clicar nas páginas e visualizar os desenhos, que poderão ser animados, pois este 

tipo de animação é capaz de captar a atenção do usuário com maior facilidade. É preciso 

esclarecer que o folder será colocado no Facebook para que os usuários tenham acesso, porém 

esta criação passa por um processo gráfico. 

Os folders são criados para fazer uma propaganda direta ao consumidor, devem ser 

dispostos de maneira que o usuário se apaixone pelo produto, neste caso serão os desenhos da 

artista brusquense, que trarão o apelo emocional, pois os temas são infantis e que trazem 

mensagens sentimentais. 

Com a fanpage criada na rede social Facebook, os usuários conhecerão o contexto do 

Projeto Lupa-Lupa, o qual será descrito em um pequeno texto, como também a apresentação 

do contexto mais completo através do folder, buscando apresentar o produto e mostrar os 

tipos de tecidos que foram produzidos e assim compartilhar com os usuários da rede. 

        É importante lembrar que o Facebook possui mais de 37 milhões de usuários e que é 

um dos meios mais simples e rápido para se fazer uma propaganda. Através da fanpage o 

usuário poderá conhecer mais sobre a artista e verificar que o tecido produzido pode ser 

utilizado na decoração de vários objetos, como também na forração de sofás, como 

almofadas, estampas de papeis de parede e uma grande variedade de aplicações, pois além de 

coloridos, são desenhos significativos que cativam o público infantil. 

A página será alimentada sempre que houver novidades e será acessada diariamente 

para acompanhamento das opiniões dos possíveis consumidores. Conforme a aceitação, serão 

criadas novas estratégias para que a página continue sendo visualizada com maior 

assiduidade. 

     A comunicação Online trata da publicidade através das redes sociais, enquanto a 

Offline trabalha a mesma publicidade fora das redes sociais, enfatizando o produto em 

diversos tipos de mídias, ou seja, utiliza-se da comunicação tradicional principalmente junto 

ao público que a internet não alcança. 

É preciso compreender que mesmo com a popularização da internet e das redes 

sociais, muitos lugares ainda não possuem acesso a alguns meios de comunicação. Desta 

forma, propagandas feitas em outdoors, por exemplo, conseguem chamar a atenção do 

                                                 
5 Folder é o nome utilizado no Brasil para designar um tipo de impresso publicitário parecido com o flyer*, só com dobras. (AGÊNCIA 

ESPAÇO PUBLICIDADE, 2015) 
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público com a mesma eficiência das redes sociais, afinal também são redes, porém de médio 

alcance, dependendo do local. 

Para Medeiros (2013, p. 1) 
O marketing Offline é constituído de todas as práticas utilizadas por uma empresa 

para divulgar sua marca e aumentar o número de vendas sem utilizar a internet. 

Muitas dessas práticas têm sido adotadas há décadas e algumas até há séculos, são 

estratégias de marketing bem tradicionais e continuam sendo muito importantes para 

empresas. 

Conceituar a comunicação Offline é simples, pois é utilizada em todas as formas de 

propaganda possível. A dificuldade se encontra na definição de estratégias para colocá-las em 

prática e atingir o objetivo que é apresentação do produto ao público e conseqüentemente a 

venda. De acordo com a Editora Casa da Consultoria (2015) as formas mais comuns de 

marketing Offline podem ser vistas através da propaganda impressa, como panfletos, revistas, 

jornais; propaganda em televisão e rádio; ligações diretas para uma base de contatos; 

promoções, vouchers, etc. Porém, existem outras formas de se fazer a apresentação e vender o 

produto através dos meios Offline. Um deles é apresentar o produto em feiras e eventos de 

produtos têxteis. 

O tecido criado para o Projeto Lupa-Lupa poderá ser apresentado em feiras de tecidos 

têxteis e decorações. Será apresentado através das forrações em sofás e almofadas, desenhos 

para papel de paredes, e outros artigos, sempre buscando um novo nicho para vender o 

produto. 

 

Considerações Finais 

        A presente pesquisa foi realizada com o objetivo principal de analisar quais as 

melhores estratégias de Comunicação Online e Offline para alavancar a divulgação do produto 

desenvolvido e conseqüentemente as vendas do mesmo. 

O que se pode observar é que ambas são importantes quando se trata de marketing, 

pois a comunicação Online utiliza-se de meios como redes sociais para divulgar e vende o 

produto, e atualmente é a que mais está em ascensão, pois com as redes sociais, o produto 

consegue ser visto em todos os lugares do mundo, proporcionando melhores resultados nas 

vendas. E a comunicação Offline continua fazendo o seu papel, pois se utiliza de diversas 

estratégias para vender o produto, e principalmente dos diversos meios de comunicação como 

rádio, TV, feiras e eventos. 



359

MENDES, F. D. et al.

N. Gularte et al.

 
 

Nesta pesquisa criou-se um ambiente Online – uma fanpage através da rede social 

Facebook para oferecer e divulgar o produto – tecido jacquard com desenhos da artista 

brusquense Márcia Cardeal – produzido na disciplina de Materiais e Tecnologia Têxtil, com o 

intuito de valorizar obras de um artista local. 

Este produto foi criado para ser utilizado em forrações, almofadas e outros tipos de 

produtos idealizados para indústria de móveis e decorações. 

O que se pode observar é que existe uma infinidade de estratégias que podem ser 

utilizadas para apresentá-lo e conseqüentemente, vendê-lo. Entretanto, nesta pesquisa buscou-

se utilizar algumas das estratégias mais empregadas, sendo uma fanpage na rede social 

Facebook, utilizando um folder para divulgar o produto e assim verificar a aceitação do 

mesmo na rede. 

Como a rede passa por um processo viral, espera-se através da página atingir os 

usuários através da emoção, humor e da beleza dos desenhos. 

Quanto à comunicação Offline, também são inúmeras as estratégias existentes, porém 

optou-se pela divulgação em feiras de decoração, visto que os móveis serão as peças 

escolhidas para utilizar os desenhos, como também cortinas e papeis de parede. Através da 

aplicação em peças o consumidor conseguirá basear-se no tipo de estampa que quer e assim 

poderá escolher o que mais lhe atrai. 

A experiência de fazer o produto e divulgá-lo foi esclarecedora, pois permitiu 

identificar a diferença entre os tipos de comunicação e principalmente compreender que, 

embora sejam divulgados de formas diferentes, precisam das mesmas manobras estratégicas 

para se desenvolver e atingir os objetivos da empresa. 
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Resumo 
O projeto de extensão Moda e Identidade em Goiás – Cultura, Design e Processos Produtivos 
propôs desenvolver metodologias no âmbito da moda e do design para a população do 
município de Itapuranga, Goiás, envolvendo as cadeias produtivas de moda, do design, da 
economia criativa, da cultura e dos serviços existentes no município e região. Os conceitos e 
técnicas de moda foram utilizados para fortalecer a contextualização e a valorização da 
cultura local, permeados pela ressignificação do fruto do Xixá. O projeto conta com o apoio 
da UFG desde 2013, e está integrado ao curso de design de moda da Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Goiás.

Palavras chave: design, moda, cultura

Abstract
The extension project Fashion and Identity in Goiás - Culture, Design and Production 
Processes proposed to develop methodologies in the context of fashion and design for the 
population of the municipality of Itapuranga, Goiás, involving the production of fashion 
chains, design, creative economy, culture and existing services in the municipality and region. 
The concepts and fashion techniques were used to strengthen the contextualization and the 
appreciation of local culture permeated by reframing the fruit of xixa. The project has the 
support of UFG since 2013 and is integrated into the course of fashion design from the 
School of Visual Arts of the Federal University of Goiás.

Keywords: design, fashion, culture
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INTRODUÇÃO 

 O Projeto de extensão Moda e Identidade em Goiás – Cultura, Design e Processos 

Produtivos subsidiado pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás deu 

início a seus trabalhos em 2013. O projeto surgiu da intenção da universidade em articular 

teórica e praticamente os diversos campos da moda em um polo de confecção situado no 

município de Itapuranga, Goiás. Uma cidade com 27 mil habitantes, e mais de 600 empresas 

direcionadas ao setor do vestuário/moda, mas com baixa renda per capita e escassez em 

cursos profissionalizantes. Tal articulação reafirma o compromisso social da universidade 

aplicada na busca de melhorias na formação profissional, fortalecimento da cultura local e 

superação de formas de exclusão. O projeto constitui-se como um programa de 

desenvolvimento local e coordena cursos concentrados em três eixos: cultura, 

desenvolvimento de processos produtivos e criativos voltados à área de moda, realizando 

encontros semanais para desenvolver atividades de ensino/aprendizagem.  

 A proposta do projeto é contribuir com a abertura e a consolidação de novos campos 

de atuação para os profissionais da moda e suas múltiplas possibilidades, considerando a sua 

interação com práticas tradicionais próprias a cultura local. Apresentamos nesse artigo alguns 

resultados alcançados durante as atividades propostas durante a vigência da primeira etapa do 

projeto. 

 A equipe de trabalho foi composta por uma professora mestre em Arte e Cultura 

Visual/UFG; uma professora doutora em Arte e Cultura Visual/UFG; um professor mestre em 

Arte/UnB; duas artesãs da cidade e duas professoras mestres convidadas de outros Estados.

O projeto foi organizado na forma de oficinas distribuídas em módulos temáticos: 

fundamentos da moda, desenho de moda, processos criativos na criação de coleções autorais, 

introdução à estamparia e estamparia avançada, bordado manual. Estes módulos foram 

desenvolvidos seguindo metodologias da moda, das artes e do design baseadas na elaboração 

de coleções de moda e no intuito de aprimorar as técnicas habilitadoras para as cadeias 

produtivas em questão: cultura, design, moda e prestação de serviços. Vimos que estas 

oficinas contribuíram na capacitação da mão de obra e na reestruturação das confecções 

locais. Houve aumento da autoconfiança dos alunos participantes na exposição das suas 
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propostas e agregação de valores de design: processos criativos e produtivos permeados por 

oficinas de desenho e marketing. Durante as oficinas buscamos a ressignificação cultural 

permeada através do Xixá, fruto bastante comum na região que tem nome de origem indígena, 

que significa “fruto semelhante a mão ou punho fechado”. É o nome dado ao fruto de algumas 

árvores do gênero Sterculia. A árvore do Xixá chega a medir até 25 metros de altura. Os frutos 

surgem de agosto a setembro e são encobertos por folhas grandes, aveludadas e de cores 

fortes. As sementes do Xixá podem ser consumidas cruas, cozidas ou torradas. Nosso 

interesse recai, sobretudo, nas questões simbólicas que permeiam o campo. 

Segundo White (1978) todo comportamento humano se origina no uso de símbolos, 

sendo que o exercício da faculdade de simbolização que cria a cultura e o uso de símbolos é 

que torna possível a sua perpetuação. Partindo desse pensamento, podemos dizer que o Xixá 

foi perdendo seus significados no decorrer do tempo, não havendo ações de perpetuação de 

seu caráter simbólico e cultural na cidade de Itapuranga. Atentos a essa problemática, os 

professores do projeto tiveram a iniciativa coletiva de ressignificação cultural permeada pelo 

Xixá em Itapuranga através do projeto de extensão Moda e Identidade em Goiás – Cultura, 

Design e Processos Produtivos.  

(Re) Inserindo o Xixá 

Figura 1 - Xixá 

Foto: Abadia Maria de Oliveira
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Durante as oficinas profissionalizantes desenvolvidas no projeto, o Xixá foi 

apresentado e reapresentado aos alunos buscando tecer uma relação entre eles. Para Damazio 

(2008), os artefatos não existem fora das relações sociais. A relação entre usuário e objeto 

sempre inclui o outro, seja fisicamente, seja em pensamento, e, assim então, os objetos são 

mediadores de relações sociais. 

Pensando nessa capacidade humana de criar relações e dar a elas um significado 

especial, e ao mesmo tempo da capacidade de torna-las obsoletas e esquecidas, podemos 

perceber claramente o poder que temos de alterar os significados que determinado objeto já 

possui, atribuindo novos significados aos que já existiam. Neste sentido, acreditamos que o 

ato de “designar” novos significados a símbolos já existentes está diretamente ligado aos 

processos sociais e culturais aos quais somos submetidos. 

Foi possível notar que uma grande parcela da população local tem a percepção de que 

o Xixá é algo pejorativo, de baixo valor agregado, com uma estética um pouco diferente, até 

mesmo estranha em relação a outras que estão acostumados a ver na mídia globalizada. Mas 

os problemas desta questão podem não estar no fruto do Xixá em si ou muito menos nos 

produtos que são oriundos dele. Os problemas podem estar na relação de percepção que a 

população tem quando entra em contato com estes objetos e também na comunicação que é 

feita neste sentido. A percepção determina o que os nossos sentidos nos revela e assim

identificamos como algo vindo do ambiente externo. A percepção de um mesmo

acontecimento pode diferir para duas pessoas que acompanham o mesmo evento. Essa 

diferença de percepção de uma pessoa para outra em relação a algo que atinge nossos sentidos 

se faz presente, também, no processo de contato com os objetos. É através da percepção que e 

dos sentidos que buscamos estabelecer vínculos entre os alunos durante o projeto. O Xixá é 

passado de mão em mão, assim como suas folhas e seus frutos, permitindo uma troca de 

informações entre os envolvidos. Nesta interação os autores Abreu e Passos (2003) nos 

informam que sempre estarão envolvidos na comunicação filtros fisiológicos (acuidade de

percepção), filtros culturais (ambiente, experiência individual) e filtros emocionais (atenção, 

motivação), que influenciam diretamente na percepção da linguagem. São estes filtros que 

estabelecem a comunicação entre objeto-homem-objeto. 
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Ao buscarmos a perpetuação do simbolismo histórico da cidade de Itapuranga através 

do Xixá, é possível compreender que uma das atribuições do projeto é a de tentar estabelecer 

uma relação entre o objeto e o indivíduo. Para Denis (1998, p.33) “os objetos só podem 

adquirir significados a partir da intencionalidade humana”. Buscamos através do projeto 

propor um novo sentido para o Xixá, alterando seu conceito, percepção ou interpretação 

original, e ao mesmo tempo resgatando seu simbolismo histórico através da moda, tornando-o 

coerente, sob um novo olhar, trazendo-o para o contexto vigente.  

Moda: conceito, criação e desenvolvimento de produtos de vestuário e acessórios  
 
 A consciência crescente diante da necessidade de preservação cultural e dos recursos 

ambientais nos levou a reintroduzir o fruto do Xixá durante as oficinas desenvolvidas no 

projeto de extensão. Isso possibilitou com que os alunos pudessem tecer um novo olhar, 

combinando o desenvolvimento de peças de design de vestuário e acessórios aos elementos 

do fruto.  

 Observamos na figura abaixo, os croquis desenvolvidos pelas alunas durante as aulas 

de Desenho de Moda no projeto ministrada pela professora Ana Carolina Custódio. Foi 

possível observar certa resistência ao pedido da mesma para que fosse incorporado nos 

desenhos os Xixás, bem como suas cores e formas. Resistência essa, possivelmente fruto da 

globalização midiática, acarretando um enfraquecimento identitário local. 

Por um lado, as forças da globalização e do capitalismo transnacional tendem a 
tornar a cultura homogênea, produzindo um “nomandismo cultural”, um ecletismo 
estilístico feito por artistas vagando no “deserto”global (...) Por outro lado, os efeitos 
da tal globalização têm provocado um retrocesso nas posições essencialistas, 
particularistas, étnicas e nacionalistas, que são não apenas reacionárias às forças 
homogeneizantes da globalização (...) (JOGODZINSKI, 2005. p. 662.) 

Verificamos esta afirmação ao analisarmos o que acontecia durante as aulas. Por 

exemplo, a valorização do design de marcas internacionais versus a desvalorização do Xixá 

como elemento de moda. A partir da observação desse e de outros fatores, foi possível 

desenvolver aulas dentro desse panorama, através de uma metodologia artística de observação 

e abstração de formas, onde os alunos criavam a partir dos elementos culturais que o 

cercavam. A estética representada pelo desenho do Xixá passou a ser valorizada aula após 
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aula. O Xixá, por sua vez, havia sido transportado para dentro do contexto do cotidiano de 

todos os envolvidos no projeto, tanto professores quanto alunos.

Figura 2 – Croquis desenvolvidos pelos alunos do Projeto Moda e Identidade em Goiás 

Fonte: acervo pessoal

Na imagem abaixo, alunas se reúnem para observar os desenhos criados na oficina de 

Desenho de Moda durante o projeto. O resgate da memória coletiva aqui é de grande valia 

para que os elementos da cultura itapuranguense sejam valorizados através da moda. Foram 

criadas coleções de lingerie, moda praia, vestidos de noivas e de festas usando as formas e 

cores do Xixá. Conforme Halbwachs (1990, p.15), “a memória de uma sociedade estende-se 

até onde pode, quer dizer, até onde atinge a memória dos grupos dos quais ela é composta”. 

Além de termos em vista o resgaste da memória dos habitantes de Itapuranga, compõe nossos 

objetivos também a ressignificação dessa memória, numa perspectiva que não poderia deixar 

de considerar as relações mercadológicas que se apresentam no município, um polo de 

confecções. Por esse motivo nos lançamos através da moda para contribuir com esse resgate 

histórico e cultural como também para capacitar profissionalmente essas pessoas para o 

mercado local. 
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Figura 3 - Alunas do Projeto Moda in Xixá 

Foto: Acervo pessoal 

Nas oficinas de Fundamentos da Moda, que era uma oficina introdutória sobre o Sistema da 

moda e suas conexões, as atividades se iniciavam com uma questão problema que buscava levar os 

alunos a apontar soluções criativas e simples que poderiam ser usadas no cotidiano. O objetivo desta 

oficina era fazer aflorar a criatividade dos participantes, através de exercícios criativos, que os faziam 

pensarem sobre o sistema da moda e suas conexões com o cotidiano. Para além de fomentar a 

criatividade nas participantes, em sua grande maioria mulheres da zona rural dos municípios de 

Itapuranga, Guaraíta, Heitorai e Itaberai, as ações desenvolvidas ao longo de dois anos levou as alunas 

a se posicionarem e perceberem que poderiam realizar alguma atividade que lhes gerasse renda, além 

de aprenderem sobre algumas das áreas de atuação no campo da moda. 

Nas imagens abaixo, algumas das alunas em uma das aulas de Fundamentos da Moda. Nas 

oficinas, a maioria dos materiais eram reaproveitados, levando os alunos a perceberem, também, a 

importância do uso consciente dos recursos, ademais de perceberem o seu contexto e como ele pode 

dialogar com outros contextos diversos. 
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Figura 4 – Alunas na oficina de Fundamentos da Moda

 
Foto: Acervo pessoal 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos através do projeto de extensão Moda e Identidade em Goiás –

Cultura, Design e Processos Produtivos, nos revelaram uma série de informações que podem 

direcionar novos projetos que tratem da ressignificação cultural e histórica. De posse das 

atividades desenvolvidas pelos alunos durante o projeto, que tiveram como objetivo, além do 

caráter profissionalizante, a ressignificação do Xixá em Itapuranga/GO, pudemos notar a sua 

utilização na criação de peças de vestuário, desde lingerie até vestidos de noivas trabalhados 

com as cores e as formas do Xixá, alterando a percepção acerca de seu significado. 

Nestes dois anos de projeto foram atendidas mais de 200 pessoas, em sua grande 

maioria mulheres da zona rural dos municípios de Itapuranga, Heitoraí, Guaraíta, cidade de 

Goiás e Goiânia, o que refletiu positivamente na qualidade dos processos e produtos 

desenvolvidos por esses atores sociais. Além de trabalhar a autoestima desses sujeitos, o 

projeto trouxe para o município novas perspectivas de trabalho e renda, impulsionadas, 

sobretudo pelos elementos culturais locais e sua conexão com o global. 
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ECONOMIA CRIATIVA EM GOIÂNIA: 
UMA ALTERNATIVA DE MERCADO 

CREATIVE ECONOMY IN GOIÂNIA:  
A MARKET ALTERNATIVE 

 
LIMA, Paloma Gomes de, Universidade Federal de Goiás1 
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Resumo 
 
Esse pôster é resultado das primeiras observações do cenário da Economia Criativa no município de Goiânia, 

capital do estado de Goiás. Consideraremos o atual nicho de mercado local, mapearemos os eventos que ocorrem 

na cidade e que possuem como característica principal trabalhos criativos com desenvolvimento e divulgação 

colaborativa, como festivais musicais; cooperativas; pequenos empreendedores; e feiras livres. Estamos 

utilizando como metodologia a aplicação de questionários estruturados e semi estruturado para consumidores, 

expositores e organizadores para análise qualitativa e quantitativa. Com a aplicação dos questionários podemos 

realizar o mapeamento das atividades econômicas criativas dentro do fluxo econômico local. Os autores base da 

pesquisa são Ana Carla Fonseca, John Howkins e relatórios sobre a Economia Criativa.  

Palavras-chave: Economia Criativa; Design; Moda; Coletivo; Consumo. 
 
Abstract 
This poster is the result of the first observations of the Creative Economy scenario in the city of Goiania, capital 
of Goias state. We will consider the current local market niche, we will map the events that occur in the city and 
have as main feature creative works with the development and dissemination collaborative, such as music 
festivals; cooperatives; small entrepreneurs; and free markets. We use as methodology the application of 
structured and semi structured questionnaires to consumers, exhibitors and organizers for qualitative and 
quantitative analysis. With the questionnaires can perform the mapping of creative economic activities within 
the local economic flow. The authors based the research are Ana Carla Fonseca, John Howkins and reports on 
the Creative Economy. 
Keywords: Creative economy; Design; Fashion; Collective; Consumption.  
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Conceituando a Economia Criativa 

  Howkins (2012) sustenta a ideia de que a economia criativa se assenta sobre a relação entre a 

criatividade, o simbólico e a economia. Ana Carla Fonseca (2013) diz que a Economia 

Criativa reúne economia, cultura e negócios. Segundo o Departamento de Economia Criativa 

da UNCTAD¹ (2010, p.8), a atuação da Economia Criativa se manifesta no cruzamento das 

artes, cultura, negócios e tecnologia. Compreendem, deste modo, o ciclo de criação, produção 

e distribuição de bens e serviços que utilizam o capital intelectual como matéria-prima. 
  A Unesco desenvolveu pesquisas sobre o setor cultural, estruturando a Rede de Cidades 

Criativas² que tem como objetivo promover a cooperação internacional entre cidades 

comprometidas em investir na criatividade como uma propulsão para o desenvolvimento 

urbano sustentável, a inclusão social e aumento da influência da cultura no mundo, com 

representantes brasileiras, Curitiba (design), Florianópolis e Belém (gastronomia), Santos 

(filmes), Salvador (música). 

 

Panorama da Economia Criativa em Goiânia 
  Na primeira etapa dessa pesquisa, estamos mapeando atividades criativas goianas, 

compreendendo sua relação com a cidade e consumo local. Setorizamos os diferentes 

modelos dessa economia para facilitar o entendimento de como funciona a relação de cada 

setor com a população local, dividindo-se em: festivais; coletivos; pequenos empreendedores; 

e feiras livres (figura 1). Deixando claro que a divisão é uma forma de tecer os comentários de 

forma organizada, já que entre as partes há integração na realização de ações, eventos, entre 

outros, o que também será explorado durante a pesquisa. 

  O desenvolvimento das atividades econômicas criativa é uma condição fundamental para 

promover a integração e participação da população, além de ampliar o aproveitamento das 

potencialidades locais. Analisamos que, hoje no cenário goiano, há inúmeros 

empreendimentos criativos que se integram em ações visando maior alcance comercial, troca 

de experiências, ações dinâmicas e diversas. 

 

 

 

________________________ 
¹ UNCTAD, Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento  
² http://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map 
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Figura 1: Produção das próprias autoras 

 

  Seguindo uma ideia crescente em Goiânia com a proposta de ocupar toda a cidade, festivais 

como o Bananada e Vaca Amarela, que são destaque em festivais independentes no Brasil, 

movimentam a cena musical local. O Festival Bananada, produzido pela A Construtora 

Música e Cultura, completa em 2016 sua 18° edição, num formato que desde 2011 integra 

inúmeras outras ações durante o mês de realização do evento, como ‘Quanto Vale o Show?’, 

onde o público assiste ao show e ao final da festa, paga o que achar justo pela apresentação; 

Bananada Party que são apresentações pré evento que acontecem em outros ambientes da 

cidade como o Centro Cultural UFG, El Club, Centro Cultural Martim Cerere, Suqueria, 

Diablo Pub entre outros; algumas edições acontecendo em parceria com Circuito 

Gastronômico da Goiânia Rock City, onde promovem juntamente com 

restaurantes/bares/cafés uma semana com cardápio especial, drinks, preços acessíveis ao 

público e DJs sets que servem como ‘esquenta’ e promoção do próprio Festival Bananada; 

ações também como o The Flash Day Tattoo em parceria com o Casulo Moda Coletiva, um 

espaço voltado ao mercado de moda, e Retrô Food & Drinks, tornando um evento enraizado 

em estúdios de tatuagem em um evento dinâmico com bebidas, músicas, conversas entre em 

amigos em um ambiente descontraído. As inovações refletem, portanto, uma mudança de 

olhar, uma cidade criativa (Fonseca, 2011) está em permanente busca de algo novo, 

impensado, interessante, o que lhe dá ambiência de viver em estado de transformação, além 

do desenvolvimento de projetos que conectem áreas da cidade, que promovam a mobilidade 

urbana e mergulhem a cidade em si mesma. 

  O Coletivo Centopeia é um espaço que vivencia a coletividade, onde se baseiam em três 

alicerces: a Escola Criativa, com palestras, cases, workshops onde o aluno é protagonista no 

processo de construção do conhecimento; o Espaço Plural com disponibilização para locação 
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de estações de coworking 24 horas com pacotes diferentes; e a Potencializadora de Negócios 

é uma forma de prestar um serviço específico e de qualidade para cada empresa ou cliente.  

  O Casulo Moda Coletiva, que tem parcerias constantes com outras ações como já citamos, se 

enquadra também no setor dos Coletivos. Atuante há mais de 5 anos, fomentando um 

processo colaborativo e criativo, posicionando-se no mercado como uma plataforma 

inovadora de trabalho, vendas e entretenimento, ligados ao setor criativo. Consolida-se então 

uma nova proposta de consumo, dando abertura para recém formados e novos 

empreendedores, como NOD, QUIM para Homem, BASTOS, Naya Violeta entre outros. 

Além de realizar oficinas e eventos que integram alguns setores da economia criativa, como 

no The Flash Day Tattoo, que além de tatuadores de todo país, traz hair stylist, bodypiercing e 

DJ’s; o Bazar de Trocas onde os participantes levam seus itens e trocam entre si, juntamente 

com intervenções de grupos de dança contemporânea e música, como o ¿por quá? e o Vida 

Seca; Happy Hour temáticos desde lançamento de coleção dos seus parceiros até ações 

especiais de fim de semana; além de ter papel atuante na criação e produção do Projeto 

PicniK. 

  Dentro do setor de Pequenos Empreendedores goianos, destaca-se a Lara Vaz que é 

graduada pela na Universidade Federal de Goiás, jovem empreendedora a frente da marca 

QUIM pra Homem, baseada numa nova proposta de design para peças clássicas do vestuário 

masculino juntamente a parcerias constantes com outros artistas, como Emilia Simon, Mateus 

Dutra, Bicicleta Sem Freio, ARXV, POMB. Sem loja física própria, que tem sido um 

recorrente dentre as novas marcas de moda, expõe suas peças em loja online e em espaços 

coletivos pelo Brasil, como Casulo Moda Coletiva em Goiânia, o Endossa BSB em Brasília, 

parceria especial com a Garimppo do Rio de Janeiro, também é expositora frequente em 

festivais e feiras livres. A economia criativa promove a diversificação econômica, de 

comércio, de criatividade e inovação, que podemos observar que a marca QUIM traz a 

mudança dos padrões em design com parcerias e as novas formas de comércio e distribuição. 

  Aderidos nesta alternativa de comércio, temos em Goiânia feiras livres que se destacam pela 

sua natureza de coletividade. São iniciativas que abraçam boa parte dos setores da Economia 

Criativa, como, por exemplo, as artes performáticas, artesanato, design, moda, publicidade e 

gastronomia. São eventos que surgiram da necessidade de uma dinâmica que permitisse a 

venda e troca de produtos e serviços de natureza artesanal, sem que haja necessariamente o 

foco no consumo, mas, sim, na experiência, recorrendo à coletividade como forma de dividir 

os custos, agregar valores e atrair o maior número possível de consumidores baseado na 

diversidade. Focaremos nessa ramificação mercadológica para apresentar essas feiras livres, 
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analisar seu contexto, seus pontos positivos e negativos, seu impacto na produção e consumo 

local, que será o conteúdo de um estudo mais profundo. 

 
Considerações finais 
Podemos afirmar com o estudo, até o momento, que o cenário local é ativo, dinâmico, 

numeroso em ações baseadas na coletividade e Economia Criativa. Todos os setores se 

correlacionam no desenho urbano goiano - que faz parte do conceito de Fonseca de Cidade 

Criativa - impulsionados por novos empreendedores, jovens com visão arrojada, 

movimentando ações de integração entre as áreas de conteúdo simbólico.  
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JORNALISMO DE MODA NA BAHIA: A VEICULAÇÃO VIRTUAL DE MODA 
NO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA 

FASHION JOURNALISM IN BAHIA: THE VIRTUAL AIRNG SETS IN THE NEWSPAPER TRIBUNA DA 
BAHIA 

 

Resumo: 

Ao passo de temas gerais, o jornalismo de moda tem ampliado seus horizontes e se posto cada vez mais 
presente nas mídias, especialmente na internet seguindo a ascensão dos blogs de moda. Em decorrência 
desta "explosão", jornais antes exclusivamente impressos têm atualizado seus modelos para atuar 
concomitantemente em plataformas digitais, seja com versões impressas das suas tiragens, ou veiculando 
conteúdo exclusivo em seus sites de forma que esse novo modo de fazer jornalismo têm crescido e se 
tornado tão presente e aceito quanto os meios tradicionais. Pensando nisso, o trabalho "Jornalismo de 
moda na Bahia: a veiculação virtual de moda no jornal Tribuna da Bahia" procura explanar o conteúdo de 
moda presente na plataforma online do jornal Tribuna da Bahia durante o inverno de 2015 (21 de junho a 
22 de setembro) a fim de entender como o conteúdo é produzido dentro dos novos moldes virtuais. O 
levantamento apresenta também uma breve análise geral do jornalismo de moda e jornalismo de moda na 
Bahia, atentando para o pós-inauguração do jornal em questão e sua convergência com a nova mídia. 
Identificado este jornalismo como ponte e voz da necessidade do corpo e também dos seus ornamentos, e 
considerado que a vestimenta há tempos deixou de ser apenas uma proteção, mas também a expressão de 
um conjunto de signos de autenticação e identificação do indivíduo, sua cultura, sua classe, postura, etc. 
Nessa perspectiva a moda se faz sistema de comunicação com o mundo; e os jornais, uma das suas 
principais plataformas de sua expressão, exposição e legitimação. 

 

Abstract:  

While general themes, fashion journalism has expanded his horizons and put more and more present in 
the media, especially on the internet following the rise of the fashion blogs. As a result of this explosion, 
newspapers printed prior to writing have updated their models to act concurrently on digital platforms, 
whether with printed versions of their print runs, or publishing unique content on their sites so that this 
new way of doing journalism have grown and become so present and accepted as the traditional media. 
With that in mind, fashion journalism work in Bahia: the virtual airing sets in the newspaper Tribuna da 
Bahia seeks to explain the content of this online platform fashion newspaper Tribuna da Bahia during the 
winter of 2015 (21 June-22 September) in order to understand how content is produced within the new 
virtual templates. The survey also presents a brief overview of the fashion journalism and fashion 
journalism in Bahia, paying attention to the after the unveiling of the newspaper in question and their 
convergence with the new media. Identified this journalism as bridge and voice the need of the body and 
also of their ornaments, and considered that the garment has long stopped being only a protection, but 
also the expression of a set of signs of identification and authentication of the individual, their culture, 
their class, posture, etc. In this perspective the sets you do system of communication with the outside 
world; and newspapers, one of the main platforms of his expression, exhibition and legitimation. 
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Moda; Jornalismo digital; Bahia; Internet 
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Introdução: 

Seguindo o ritmo nacional, o jornalismo de moda tem ampliado seus horizontes e se 

tornando cada vez mais presente. No jornal em questão, trata de problematizar o corpo e 

posicionar consumidores à frente do consumo para além das tendências de fashion week 

até a identificação do estilo pessoal e uso da indumentária como forma de expressão. 

Pois “se a moda é ‘uma instituição que se enquadra na dimensão comunicativa do 

mundo’ é nos jornais que ela tem um dos principais canais de sua expressão, difusão e 

busca de legitimidade para uma fugaz permanência” (PALACIOS, 2011 apud 

CIDREIRA; CIDREIRA, 2011, p.11). 

O conteúdo de moda da plataforma digital do Jornal Tribuna da Bahia encontra-se na 

aba “Moda e beleza”, contabilizando cerca de 25 publicações no mês1. Mas também é 

presente nas abas “Comportamento” e “Curiosidades” com matérias pontuais que 

relacionam ambos assuntos, tratando inclusive da moda masculina. Neste levantamento 

a análise se volta para o conteúdo publicado nas datas referentes ao inverno afim de que 

seja explanada a participação da moda no jornalismo baiano sob a perspectiva do jornal 

em uma estação que, no estado, se apresenta de maneira peculiar e destoante das 

principais regiões do país. 

O jornal: 

A moda sempre esteve ligada ao social e a cultura de cada povo e data, atribuindo um 

valor estético à vida e uma identidade visual a cada pessoa e a partir do momento que 

em passou a apresentar valor de produto, chamou a atenção de meios de comunicação, 

logo, apresentando sua função comunicativa e servindo como forma de atração do 

publico feminino a estes meios, pois a ele eram voltadas as matérias. Cidreira (2011) 

apresenta em seu estudo a ascensão do jornalismo de moda baiano, especialmente após 

a década de 1970: 

A escolha da década de 70 fortificou-se ainda mais por este se um 

período rico no universo fashion, pois o Prêt-à-Porter já se encontra 

consolidado e a indumentária democratizada; assim como também o 

jornalismo baiano vive um momento de efervescência com a 
                                                           
1 Tomando como base de cálculo agosto de 2015 



379

MENDES, F. D. et al.

J. Batista e R. P. Cidreira.

 

inauguração de um novo jornal, Tribuna da Bahia, que reivindica um 

discurso mais liberal para a produção jornalística da época. 

(CIDREIRA; 2011; p. 15) 

Desde sua criação, o jornal Tribuna da Bahia já trazia informações de moda, vindo a se 

tornar um nome referencial baiano. Já em suas tiragens do século passado observa-se 

matérias informativas com indicações de tendências, modelagem e sugestões de 

combinações de roupas, bem como a adequação da indumentária e o tipo físico da 

leitora de acordo com as modelagens e estampas; também instruções de quando e onde 

usar cada tipo de roupa. Suas matérias não eram obrigatoriamente escritas por 

jornalistas, mas também por colunistas sociais, estilistas, professores universitários, 

entre outros; característica que refletia nos enfoques dos assuntos. 

Na década de 1970, sua disposição gráfica privilegiava a verticalidade, apresentando 

fotos sem legenda, e se situava junto a outros temas como culinária, horóscopo e 

história da arte, evidenciando, segundo Cidreira (2011), uma diversidade de interesses e 

a ausência de um público alvo. 

Durante os anos 80 até os 90 as matérias tinham o caráter informativo sobre tendências, 

lançamentos e eventos; também apresentavam textos reflexivos que não falavam apenas 

sobre uma roupa, mas sobre a posição da moda na vida das pessoas: para além da 

função inicial de cobrir e proteger o corpo, a indumentária passou a funcionar como um 

mecanismo sociológico e ideológico. No entanto, em 1996 o espaço fixo destinado à 

moda deixou de existir e suas publicações migraram para eventuais matérias tratadas 

como especiais. 

Hoje, o jornal tem um caderno de moda que conta com uma única página semanal 

(veiculada aos sábados) escrita pelo colunista Estevão Terceiro2 intitulada Moda & 

Beleza. O caderno é diagramado em duas ou três colunas, contando com imagens, 

ilustrações, fluxogramas e boxes. Seus textos tratam de tendência, comportamento, 

lançamentos, eventos e beleza de forma que coloca em foco o público baiano e suas 

condições de clima, ritmo de vida e posição social diante dos cenários mundial, nacional 

e regional. Estevão dá orientações tanto para homens como para mulheres de como 

                                                           
2 Assessor de Imprensa, editor e colunista no jornal Tribuna da Bahia e no site MundoVipBahia. 
http://www.mundovipbahia.com.br/ 
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consumir da melhor forma possível, afinal “moda é consumo. Beleza também é 

consumo”, diz3. 

Para além do caderno de moda, matérias referentes ao tema aparecem também nos 

cadernos de cidade e de variedades, o Dia & Noite; nestes casos, o material é escrito por 

jornalistas outros que não se dedicam exclusivamente à moda, mas que tratam de iguais 

temas. 

A análise: 

A categoria de moda e beleza do Jornal Tribuna é direcionado prioritariamente ao 

público feminino com posts sobre roupas, sapatos, maquiagem e cabelos, mas também 

com dicas de beleza em geral, comportamento, serviço e participação de nomes da área. 

O discurso é direto e casual, obedecendo a linguagem usual na internet. O site é 

alimentado pelo material adaptado do jornal impresso e por agências terceirizadas. Os 

nomes dos seus autores quase todas as vezes não ficam explícitos, ao invés disso, a 

autoria é atribuída à agência conforme o estado. 

Segundo Ruth Joffily (JOFFILY, 1991 apund CIDREIRA, 2013, p. 06) o jornalismo de 

moda deve apresentar os lançamentos e orientar o público ao melhor uso e consumo da 

produção de moda, levando em conta as particularidades dos leitores tal como suas 

regionalidades, condições de vida, clima de onde moram e posição social. Para Joffily o 

jornalismo de moda está subsegmentado em três nichos que, segundo ela, não são tão 

rígidos, mas dialogam entre si em uma mesma matéria e dificilmente aparecem 

sozinhos: as matérias de tendência são as que orientam o leitores acerca das apostas e 

lançamentos da estação, trazendo informações de cores, materiais, etc a serem 

ponderadas para o consumo; o nicho sobre serviço fala sobre, depois de apresentadas as 

tendências, como colocar essas informações em prática e aproximar as apostas para a 

vida real de cada um, indicando onde encontrar e como usar as peças da estação de 

forma que o leitor economize tempo e dinheiro, mas que consiga adaptar a oferta à sua 

identidade; já o material de comportamento, os mais difíceis de serem encontrados, 

segundo a autora, situam os produtos de moda num contexto, apontando para vertentes 

sociais e culturais vigentes e que afetam determinada tendência. 

Enquanto que Cidreira (2011, p. 218 a p. 221) organiza o material jornalístico de moda 

em quatro seções: matérias que apresentam desfiles de lançamentos de tendências e 
                                                           
3 Em entrevista concedida em 27 de novembro de 2015 
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descobertas de nomes e talentos são classificadas como Moda Fashion e costumam ser 

comuns nos materiais de jornalistas e colunistas sociais; matérias que aproximam as 

tendências ao público apresentando a oferta e orientando o consumo, são de Moda 

Moldes; a Moda Ostentatória trata de produções que apresentam a moda apenas como 

uma forma passageira de vestimenta e muitas vezes a tratam como futilidade e com 

certo ar de menosprezo; e matérias que problematizam a moda como modo de 

manifestação simbólica e aproximação do seu consumidor fazendo parte da identidade 

de uma cultura, são classificadas aqui como Moda Cultural. 

Entendido os modelos de análise proposto por cada autora, pode-se então classificar e 

comparar o material referente à moda veiculado no campo de amostra: 

 

Em geral, os posts carregam uma postura de serviço para a classificação de Joffily ou de 

Moda Moldes para Cidreira por apresentar dicas de como as mulheres podem poupar 

dinheiro ao se cuidar e se produzir em casa, também alertando para cuidados com a 

saúde e bem estar. Algumas vezes, aproxima-se dos textos de comportamento/Moda 

Cultural quando relaciona o homem X mulher e incentiva o empoderamento das 

leitoras. E também pode apresentar convidados que complementam o texto com 

informações específicas. 

Considerações finais: 

Com o estudo, observa-se que a plataforma digital do jornal Tribuna da Bahia não dá 

enfoque e cobertura aos eventos mundiais de moda; este conteúdo aparece apenas na 

versão impressa do jornal, tal como textos de cunho crítico que são veiculados 

exclusivamente na coluna de Estevão, por, segundo ele, esse tipo só caber neste espaço, 

já que o site suportaria apenas textos mais curtos e superficiais, enquanto que o jornal-

Índices de categorias de acordo 
Joffily

Serviço 

Tendência 

Comportamento 

Serviço/ 
Tendência 

Índices de categorias de acordo 
Cidreira

Moda Moldes 

Moda Fashion 

Moda Cultural 

Moda Ostentatória 

Moda Moldes/ 
Moda Fashion 
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papel carrega consigo uma credibilidade tradicional que valora melhor o conteúdo 

crítico.  

Apesar de instruir regras e padronizar o belo, as matérias do Jornal têm, desde as 

tiragens exclusivamente impressas, muitas vezes, embutidas em si uma tendência de 

posicionar seu público à frente do modismo numa tentativa democrática e não 

segregadora, seguindo a noção de moda definida por Simmel (1944 apund CIDREIRA, 

2011, p. 209): um modelo a ser imitado e aceito socialmente como uma regra, sem, 

contudo, deixar de ser quebrada pela necessidade de distinção entre os demais, sendo 

então uma moda indenitária. Dicotomia que relaciona a necessidade de integração que 

cada pessoa tem de se aproximar de seus grupos culturais e sociais para alimentar a 

sensação de inclusão e de pertencimento versus a identificação do indivíduo singular 

que busca se afirmar por si próprio e criar uma impressão e uma identidade pessoal 

através da vestimenta. 
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COMUNICAÇÃO IMPLÍCITA: UMA ANÁLISE NO VAREJO DA CIDADE DE 
SÃO PAULO (BRASIL) 

IMPLICIT COMMUNICATION: A FASHION RETAIL ANALYSIS IN THE CITY OF SÃO PAULO 
(BRAZIL) 

CESA, Flávia Salvador, Universidade de São Paulo1

BARUQUE-RAMOS, Júlia, Universidade de São Paulo2

MENDIZABAL-ALVAREZ, Francisco, Universidade de São Paulo3

Resumo
O ambiente de varejo pode ser entendido como uma forma de mídia. Por um lado funciona como uma 
fonte de informação para o cliente que interage com as diversas faces de determinada marca. Por outro, 
captura pistas importantes sobre o comportamento do cliente para os donos das marcas e os varejistas. 
Neste sentido, a relação entre as partes opostas pode ser estreitada. Isto ocorre principalmente se todos os 
elementos presentes no ponto de venda são orquestrados para melhorar a experiência de compra. Além do 
uso de ferramentas de comunicação direcionadas propositalmente ao cliente, existem fatores de 
comunicação implícita que, mesmo que inconscientemente percebidos, dizem algo ao indivíduo. O 
comportamento da equipe de vendas e a limpeza do ponto de venda são apenas alguns exemplos de 
elementos que, se não corretamente direcionados, podem influenciar negativamente a percepção sobre a 
experiência com uma marca. Isto ocorre especialmente no mercado de moda, onde o a experiência como 
um todo é extremamente emocional. Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho foi identificar 
elementos relevantes de comunicação implícita em cinco pontos de venda de moda, na cidade de São 
Paulo. Resultados mostraram que cada loja observada apresentou elementos negativos de comunicação 
implícita com prováveis consequências negativas ao cliente. A exploração e adaptação destes elementos 
pode melhorar a relação como um todo, a partir de baixos investimentos. 
Palavras-chave: Varejo, Comunicação Implícita, Mercado de Moda, Experiência de Compra. 

Abstract 
Retail environment can be understood as a way of media. In one hand it works as a source of information 
for the client, which interacts with many faces of a brand. On the other, it catches important clues about 
customer behavior for the brand and retailer owners. In that way, the relationship between this opposite 
parts could be straightened. It is especially true if all elements present in the point of sales are 
orchestrated to improve the customer experience. Above the use of communication tools directly 
conveyed to the client, reside implicit factors that, even if unconscious perceived, tell something to the 
customer. Sales person behavior and store cleanliness are just a few examples of elements that, if not 
taken care, can negatively influence the overall perception about the experience with one brand. In 
fashion markets, this is strongly true as the whole experience is extremely emotional. In this context, the 
main objective of this research was to identify relevant elements of implicit communication present in five 
fashion stores located in the city of São Paulo. Results show that every inspected store presented negative 
elements of implicit communication with probable negative impacts in the customer. The exploration and 
adaptation of these elements can improve the overall relationship with low investments. 
Keywords: Retail; Implicit Communication; Fashion Market; Customer Experience.
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1. Introdução 

O cliente está cada vez mais informado, seletivo e demanda mais valor por seu 

tempo e dinheiro (ZORRILLA, 2002). Há mais de quinze anos, Schultz & Schultz 

(1998) discutiam um mercado dominado pelos consumidores, com ampla utilização da 

tecnologia da informação.  Diante dessa transição, o ato de comprar ficou mais próximo 

à experiência proporcionada, do que ao produto propriamente dito. O cliente fica mais 

exigente e busca satisfazer necessidades mais amplas, intrínsecas e extrínsecas 

(BRITTO, 2012; LIMA; KOSMINSKY, 2010; PUCINELLI et al., 2009). Em mercados 

amplamente dominados por aspectos emocionais, como é o caso do varejo de moda, a 

evidência sobre a oferta de valor da empresa fica ainda mais complexa.  

Autores como Gatto (2002) e Zorrilla (2002) ressaltam que o ambiente 

comercial é um dos principais instrumentos de comunicação para diferenciação e 

posicionamento das marcas. A comunicação no ponto de venda aproxima a relação 

entre distribuidor e consumidor (BAILÓN, 2009) e quanto mais personalizada a 

experiência, maior o envolvimento do cliente e melhor a captação da informação 

fornecida pelo varejista (PUCINELLI et al., 2009). Quaisquer itens do cenário do varejo 

agem como sinais implícitos e explícitos sobre a comunicação da empresa. Tanto as 

relações com o ambiente, quanto as interpessoais dizem algo a respeito do serviço 

prestado (LOVELOCK et al., 2011; BATESON; HOFFMAN, 2001). Nesse sentido, 

Schultz & Schultz (1998) lembram a importância de perceber a comunicação na forma 

em que o cliente a vê: como um fluxo de informações de fontes indistinguíveis.   

Nesse contexto, surge o foco deste trabalho que visa identificar os fatores 

relevantes da comunicação implícita no varejo de moda e avaliar a qualidade deste tipo 

de  informação. Além da introdução e considerações finais, quatro seções compõem este 

estudo. A primeira trata dos tópicos relevantes visitados na literatura, a segunda da 

metodologia, a terceira dos resultados obtidos e a quarta da análise da informação 

coletada, traçando um paralelo com a literatura visitada. 

 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Experiência de Compra e Varejo de Moda 

Diante da ineficácia do marketing tradicional, da mudança no comportamento de 

compra e consumo e do endurecimento da concorrência, empresários e varejistas 

precisaram criar novas formas de se relacionar com o cliente (PANTANO; LARIA, 

2012; SCHULTZ; SCHULTZ, 1998; ZEN, 2005; ZORRILLA, 2002). Neste sentido, 
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uma experiência ocorre quando uma organização intencionalmente utiliza serviços 

como palco e produtos como suporte para engajar individualmente clientes, criando um 

evento memorável e pessoal (PINE; GILMORE, 1998). Quem vai às compras pode 

querer atingir objetivos alheios a um produto, buscando satisfação por entretenimento, 

interação interpessoal, estímulo intelectual e outros. Estes objetivos funcionam como 

um filtro para a percepção sobre o ambiente e seus elementos (BRITTO, 2012; 

PUCINELLI et al., 2009). Assim, uma série de “pistas” compõem a experiência total ao 

cliente: o produto ou serviço à venda oferecem uma pista, a disposição física do 

ambiente oferece outra e os funcionários - por seus gestos, comentários, formas de 

vestir e tom de voz - mais algumas (BERRY et al., 2002). 

 Em ambientes como o varejo de moda, onde a compra é altamente influenciada 

por aspectos emocionais, a experiência cumpre um papel fundamental. Neste contexto, 

a aquisição de um produto de moda vai além da necessidade de vestir para questões 

como bem estar, desejo de compra e satisfação (GOMEZ et al., 2011; ZAMBERLAN et 

al., 2009) onde o vestuário expresse valores sociais, ideais e estilos de vida (PENNA; 

MIRANDA, 2006). A partir do momento em que um consumidor estabelece uma boa 

experiência com o objeto de moda, cria-se um vínculo afetivo (LIMA;KOSMINSKY, 

2010), pois “a moda exerce sua influência de forma simbólica, possibilitando que as 

pessoas se transportem para mundos possíveis, onde a marca [...] supre os valores 

projetados pelo consumidor.” (PENNA; MIRANDA, 2006, p.3). Para Lima & 

Kosminsky (2010) a carga emocional com que uma roupa ou acessório são vistos por 

um usuário levam a cuidados que vão desde sua projeção até a forma como são 

vendidos. Nesse sentido, Sá & Marcondes (2010) defendem que o varejo de moda está 

pautado na prestação de serviço.  
Questões específicas de cada tipo de varejo precisam ser investigadas, pois cada 

consumidor é único em sua experiência de compra [...], passando a existir uma tendência 

das marcas de moda em se adequar ao estilo de vida de seus consumidores, levando em 

conta gostos, desejos, e suas impressões sobre o ambiente em que compram (PENNA; 

MIRANDA, 2006, p.1). 

2.2. Processo de Comunicação no Varejo 

Para que o cliente perceba valor na experiência de compra, é essencial que haja 

um alinhamento da comunicação com as estratégias de mercado. Nesse sentido o 

conceito de Comunicação Integrada de Marketing (CIM), que rompe com o método 

tradicional, defende que cada ferramenta possua mensagens com objetivos específicos 
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que impactem de forma conjunta (BRITTO, 2012). Na visão integrada, todas as 

ferramentas trabalham sinergicamente (BAILÓN, 2009), com o mix de comunicação - 

conjunto de ferramentas como a propaganda, o merchandising e a venda pessoal - 

influenciando o cliente de forma holística (BRITTO, 2012; CARRATORE, 2012; 

IKEDA et al., 2004; REHMAN & IBRAHIM, 2011). A exposição do indivíduo a 

diferentes estímulos produz efeitos cognitivos e afetivos mais favoráveis, tornando-o 

mais propenso a processar, se envolver e prestar atenção. O resultado é um contato mais 

individualizado com o cliente (BAILÓN, 2009; BAILÓN et al., 2009). 

Conforme Britto (2012) o varejo é uma forma de mídia. Se por um lado, concede 

valiosas informações para a indústria manufatureira, por outro, e no contexto da 

experiência de compra, permite a interação do comprador com marcas e produtos dos 

distribuidores (AILAWADI et al., 2009; GATTO, 2002; SILVA et al., 2010; ZEN, 

2005). Segundo Bagdare (2013), as lojas de varejo modernas são desenhadas para 

interação, envolvimento e imersão do cliente no processo de compra. Lovelock et al. 

(2011) lembram que sinais do ambiente de serviços, sejam eles implícitos ou explícitos 

chegam ao cliente de forma planejada ou não intencional. Bateson & Hoffman (2001) 

lembram um sem-número de estímulos presentes no ambiente da loja varejista e 

reforçam: “evidências retiradas da psicologia ambiental sustentam [...] que as pessoas 

formam inferências sobre um objeto ou uma pessoa baseados em indicações 

ambientais” (Bateson & Hoffman, 2001, p.214). Essas percepções podem formar tanto 

resultados favoráveis (positivos), quanto desfavoráveis (negativos) (FEIJÓ; BOTELHO, 

2012; SUTTER et al., 2002). 

2.3. Aspectos da Comunicação Implícita 

O processo de compra regular é fortemente influenciado pela mente inconsciente 

que percebe uma grande quantidade de informações que não são registradas de forma 

consciente (GRAVES, 2010; MILLIMAN, 1982). A relação entre o varejista e o 

consumidor ocorre em cada detalhe de interação e este consumidor irá avaliar de forma 

consciente e inconsciente a experiência da relação (RICO; DÓRIA, 2003).  O design da 

loja é composto por todos os elementos que de alguma forma afetam visão, audição, 

toque, cheiro e que podem criar uma sensação de atmosfera confortável que convida o 

cliente a circular e a perceber outros produtos (DUNNE; LUSCH, 2008). Por outro 

lado, quando estes elementos não são coerentes entre si, produzem associações mentais 

que podem gerar conflito na experiência de compra (GRAVES, 2010; VARLEY, 2005). 

Nesse sentido o desenho da superfície comercial deve considerar todos os aspectos 



387

MENDES, F. D. et al.

F. S. Cesa et al.

qualitativos que estão ligados à percepção do cliente e que impactarão na percepção 

psicológica que formará a imagem do varejo (MARTINEZ, 2005).  

A sensação visual é o alicerce do esforço de marketing e impacta a percepção 

dos consumidores em suas viagens pelos corredores das lojas (BLESSA, 2005). 

Segundo estudos do instituto de pesquisa Veronis, Shler & Associados, se a visão 

responde por 83% da percepção humana (BENITES, 2012), os principais fatores de 

interação estarão ligados aos aspectos visuais do ambiente físico da loja. Neste sentido, 

Turley & Milliman (2000) sugerem cinco categorias de estímulos atmosféricos: (1) o 

exterior da loja, (2) o interior geral, (3) layout e design, (4) ponto de compra e 

decoração e (5) variáveis humanas. O exterior da loja é considerado a primeira série de 

pistas oferecidas e inclui fachada e entrada, induzindo uma aproximação prazerosa que 

sugere sucesso na experiência. O interior geral, também chamado de ambiente interno, é 

composto por elementos como piso, iluminação e limpeza, influenciando 

principalmente tempo empreendido dentro do estabelecimento e número de vendas. 

Layout e design, terceiro elemento, são responsáveis por variáveis como alocação de 

departamentos e fluxo de tráfego. O ponto de compra e decoração compreende 

elementos como displays, pôsteres e decoração das paredes, figurando como algumas 

das variáveis que aumentam o número de vendas de determinado estabelecimento. 

Finalmente os fatores humanos consideram características do funcionário, sua aparência 

e uniformes, influenciando na satisfação e percepção do serviço. 

Na interação com o ambiente de loja os consumidores percorrerão o caminho 

desde a área externa visualizando a fachada e a vitrine, a área de transição com a 

entrada da loja e a área interna com os desafios visuais das paredes, expositores, 

iluminação, arrumação, provadores e área do caixa. Haverá ainda o impacto que a 

equipe de vendas ocasiona tanto em seu comportamento quanto em sua aparência. 

Considerando-se os diversos aspectos tratados pelos diversos autores apresentados 

sumariza-se a comunicação visual que impactará os clientes dentro de áreas de 

abrangência: vitrine, entrada da loja, ambiente interno principal, provadores, caixas de 

pagamento e vendedores. 

 

3. Metodologia de Pesquisa 

O método de investigação deste trabalho baseia-se em metodologia não 

intervencionista de base qualitativa por revisão bibliográfica e observação direta. A 

revisão da literatura baseou-se nos conceitos relacionados à comunicação implícita no 
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varejo. Os principais bancos de dados, nacionais e internacionais, foram: teses, 

dissertações, artigos de periódicos e livros didáticos. Utilizaram-se como palavras-chave 

as expressões: “processo de comunicação no varejo”, “comunicação implícita” e “varejo 

de moda”. O estudo de campo, por sua vez, ocorreu por observação direta em cinco 

lojas do varejo de moda localizadas em um mesmo shopping, na cidade de São Paulo. A 

escolha pelo varejo de moda ocorreu pela oportunidade de explorar o processo de 

comunicação de um segmento bastante representativo e particular na relação com o 

cliente. A seleção do shopping é explicada por sua localização, próxima a um dos 

principais centros financeiros da cidade e pela diversidade de suas lojas. As observações 

ocorreram em mesma data e horário evitando diferenças causadas pelo fluxo de 

circulação dos clientes. A pesquisa foi realizada no dia 05 de dezembro de 2014, entre 

15 e 20 horas. Pelo caráter não intervencionista da pesquisa, não houve identificação do 

investigador durante a observação, dispensando o uso de registro fotográfico. Para os 

cinco estabelecimentos visitados observaram-se elementos que comunicassem 

mensagens implícitas ao cliente, presentes em vitrines, entradas das lojas, ambientes 

internos principais, provadores, caixas de pagamento e vendedores. A observação foi 

guiada por um roteiro, onde após cada visita nas lojas, os itens observados eram 

anotados em formulário, evitando a perda das informações. Conforme recomendado por 

Gil (2002), antes das observações validadas, realizaram-se dois pré-testes em lojas de 

caráter similar às pesquisadas.  

 

4. Apresentação dos Resultados 

 Os resultados da observação são apresentados nesta seção, por loja, identificadas 

como A, B, C, D e E. Para cada uma, pauta-se uma breve descrição, com dados 

retirados dos web sites das marcas e do shopping onde foi realizada a pesquisa. Em 

seguida, expõe-se um quadro com os fatores relevantes da comunicação implícita 

observados para cada item do roteiro. A coluna “Caráter” expõe o caratér positivo ou 

negativo do elemento observado, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Fatores implícitos observados nas lojas A, B, C, D e E. 

 
Fonte:Produção dos próprios autores. 
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A Loja A, pertence a uma empresa nacional, com mais de seiscentos colaboradores. 

Fundada há mais de vinte anos, possui lojas próprias e revende para multimarcas, atendendo 

principalmente o público jovem, masculino e feminino, ofertando roupas e acessórios de 

moda a preços populares. A Loja B pertence a uma empresa familiar, com trinta anos de 

mercado. Com mais de quarenta lojas no território nacional, oferece roupas e acessórios 

masculinos e femininos, com preços populares, ao público jovem. A Loja C é voltada aos 

mercados feminino, masculino e infantil, com ofertas de roupas e acessórios de moda praia. 

Com cerca de quatrocentos funcionários e mais de quarenta lojas no Brasil e exterior, 

participa de semanas de moda e é voltada ao público de médio a alto poder aquisitivo. A Loja 

D pertence a um grupo italiano e atualmente conta com mais de mil e duzentos pontos de 

venda em mais de trinta países, dez apenas na cidade de São Paulo. Trabalha com peças de 

vestuário e acessórios, mas seu foco está nas roupas íntimas voltadas aos públicos feminino e 

masculino de médio a alto poder aquisitivo. Finalmente a Loja E pertence a uma marca 

fundada em 1998, com lojas próprias e franquias em mais de 20 estados do Brasil e Estados 

Unidos. Atende públicos de médio a alto poder aquisitivo, masculino e feminino, com roupas, 

acessórios e calçados voltados à prática esportiva. 

 

5. Análise dos Resultados 

Os resultados são apresentados em um quadro resumo (Quadro 1). Os itens do roteiro 

de observação foram sinalizados com o sinal positivo (+) quando apresentaram 

exclusivamente fatores favoráveis à comunicação implícita. Em casos onde foram observados 

um ou mais elementos negativos, o sinal atribuído foi negativo (-). 
Quadro 1 - Avaliação da comunicação implícita transmitida pelas lojas observadas. 

Loja Vitrine Entrada Ambiente  Provadores Caixa Vendedores T(-) T(+) 
A (-) (-) (-) (+) (-) (+) 4 2 
B (-) (+) (-) (+) (+) (+) 2 4 
C (+) (+) (-) (+) (+) (-) 2 4 
D (+) (+) (-) (-) (-) (-) 4 2 
E (+) (+) (-) (+) (+) (+) 1 5 

T(-) 2 1 5 1 2 2 13 - 
T(+) 3 4 0 4 3 3 - 17 

Fonte: Produção dos próprios autores. 
5.1. Análise em Relação aos Itens Observados 

Todos os itens observados apresentaram elementos negativos, com destaque para 

“ambiente da loja”, mal avaliado em todos os estabelecimentos. Em seguida, figuraram 

“vendedores”, “caixa” e “vitrine” com dois fatores negativos cada. “Entrada e “provadores” 

apresentaram um fator negativo cada. O pior resultado para o ambiente interno pode ser 



391

MENDES, F. D. et al.

F. S. Cesa et al.

 
 

explicado pela maior abrangência do item. É provável que a circulação e a permanência dos 

clientes neste ambiente justifiquem a falta de conservação. 
A desejada interação entre loja e consumidor altera a forma ideal de exposição dos produtos, 

terminando por desorganizar o ambiente a cada momento. [...] As lojas necessitaram ser 

tecnicamente organizadas e constantemente reorganizadas para melhorar a experiência de compra. 

(FEIJO; BOTELHO, 2012, p.640) 

Nesse sentido, vendedores deveriam funcionar como aliados das marcas, pois além de 

uma boa relação com os clientes, manteriam a limpeza e conservação do local. Para Ikeda et 

al. (2004) os vendedores constituem uma das mais importantes ferramentas à disposição dos 

varejistas, entretanto baseiam-se quase que exclusivamente na habilidade do indivíduo. Dessa 

forma, Britto (2012) defende investimentos das empresas para orientar, treinar e valorizar os 

funcionários. 

5.2. Análise em Relação aos Pontos Comerciais 

Todos os pontos de venda visitados apresentaram ao menos um item onde foram mal 

avaliados. A loja E foi a mais bem colocada, onde apenas o ambiente interno apresentou 

fatores negativos de comunicação implícita. As lojas B e C vêm em seguida com más 

avaliações para “vitrine”, “ambiente” e “vendedores”, respectivamente. As lojas A e D 

apresentaram as piores avaliações com quatro fatores negativos. 

De um modo geral, todos os itens mal avaliados dizem respeito à limpeza e 

organização, o que não necessariamente demanda altos investimentos por parte dos varejistas. 

Itens como sapato deixado na vitrine da loja B, sujeira no chão da loja D, ou metas expostas 

na entrada do estoque da loja E, estão mais relacionados à falta de atenção do que ao custo de 

uma grande mudança. Sendo as lojas A e B aquelas voltadas ao público de menor poder 

aquisitivo, não houve relação entre aspectos negativos da comunicação implícita no varejo e 

poder aquisitivo de seu público alvo. Tampouco foram observadas quaisquer relações entre 

perfis das marcas e elementos negativos das lojas. 

 

6. Considerações Finais 

Este estudo teve como objetivo levantar os fatores relevantes da comunicação 

implícita, avaliando a qualidade deste tipo de comunicação transmitida nos pontos de venda 

do varejo de moda. Os resultados mostraram que todos os estabelecimentos comerciais 

apresentaram fatores de comunicação implícita, sendo mal avaliados em pelo menos um 

deles. Diante do caráter emocional da experiência de compra no ambiente do varejo de moda, 

destaca-se a baixa adequação dos varejistas e o possível impacto negativo causado às imagens 
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das marcas. Entende-se que, com poucos investimentos, desenvolvendo um olhar para os 

detalhes e para a consciência da comunicação implícita e principalmente em treinamento de 

funcionários, boas mudanças poderiam ser alcançadas no sentido de melhorar os elementos 

ambientais dos pontos de venda. Conclui-se que existe uma oportunidade de exploração de 

elementos negativos no sentido de transformá-los em oportunidades de expansão de 

resultados, principalmente no que diz respeito à experiência de compra do varejo de moda. 

Este estudo não pode ser generalizado, mas sua contribuição reside em alertar para a 

importância e o impacto do ambiente na comunicação explicita, o que serve de recomendação 

para que empresas, varejistas e outros especialistas expandam a discussão e desenvolvam 

ações que tornem a comunicação implícita um fator positivo no relacionamento com os 

clientes.   
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Resumo
Este artigo estuda o processo de comunicação de moda, desde a ideia da concepção da comunicação visual como 
um fator determinantemente da relação dos indivíduos. Relacionado ao direcionamento da criação de consumo, 
como também as formas de expressões dos indivíduos na sociedade como os códigos da indumentária são 
referências utilizadas para demonstrar a evolução da moda como linguagem. Os meios de comunicação e a 
relação da sociedade com a moda também são abordados, pois sua indústria depende da ação deles para se impor 
no mercado e garantir sua continuidade. Evidentemente a influência da mídia e de grupos de referência e o poder 
que os torna capazes de interferir nas escolhas individuais. No entanto, ao final, conclui-se que a moda, apesar 
das influências da moda e do mercado, o ato de se comunica na sociedade pode ser entendido por ser um ato de 
expressão individual na escolha dos símbolos utilizados no vestuário. A comunicação de moda apresenta-se 
como uma necessidade moderna para a compreensão do indivíduo e do seu estilo de vida perante a expressão da 
sua identidade na sociedade. 
Palavras-chave: Comunicação; Moda; Consumo; Identidade; Social. 

Abstract 
This paper studies the process of fashion communication, since the idea of visual communication design as a 
determinedly factor of the relationship of individuals. Related to targeting the creation of consumption, as well 
as forms of expression of individuals in society as dress codes are references used to demonstrate the evolution 
of fashion as language. The media and society's relationship with fashion are also covered, as their industry 
depends on their action to impose on the market and ensure its continuity. Of course the influence of media and 
reference groups and the power that enables them to interfere with individual choices. However, at the end, it is 
concluded that fashion, despite the influence of fashion and the market, the act of communicating in society can 
be understood to be an individual expression act in the choice of symbols used in garments. The fashion 
communication presents itself as a modern necessity for understanding the individual and their lifestyle before 
the expression of their identity in society. 
Keywords: Communication; Fashion; Consumption; Identity; Social.
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1. Introdução  
 

A proposta apresentada neste artigo relaciona os aspectos relevantes da comunicação 

no que se refere ao reconhecimento do usuário de moda no processo de consumo 

considerando como se dá a construção da sua identidade. Este estudo nos faz refletir sobre a 

importância da comunicação na manutenção da máquina da moda, e, dos apelos de consumo 

ditado pelo mercado. Além disso, questiona como se dá esse código de conduta, entre o 

público consumidor, e como isso se torna verdade no seu cotidiano e até onde ele é 

influenciado pelo desejo do consumidor. Os meios de comunicação e a relação da sociedade 

com a moda também são abordados, pois sua indústria depende da ação deles para se impor 

no mercado e garantir sua lucratividade. O estudo da comunicação de moda apresenta-se 

como uma necessidade moderna para a compreensão do indivíduo e do seu estilo de vida. 

Neste aspecto segundo Miranda (2014) o ser humano tem a necessidade de se distinguir da 

multidão, este, princípio simbólico influência a preferência do consumidor e o seu 

comportamento. O fato de possuir ou não „coisas‟, afeta a vida das pessoas individualmente, 

e, consequentemente suas relações com os outros. Esse poder simbólico da comunicação de 

moda quando adequadamente utilizada interfere nas escolhas individuais do consumidor. 

Após uma reflexão sobre os conceitos e a problemática a abordar no levantamento de 

informações, entramos no parâmetro em que analisamos o sistema de comunicação da moda. 

Aqui, pretendemos analisar o vestuário como um elemento que comunica por si mesmo, 

tornando-se uma linguagem, uma forma de interação visual e social. Segundo Gomes (2010), 

no entanto, pode-se entender que a moda, apesar das influências da mídia e do mercado, 

funciona como forma de comunicação subjetiva por ser um ato da construção de identidade 

social e expressão individual de cada usuário. Como resultado do estudo preliminar 

considera-se que este artigo contribui com reflexões ao analisar o processo da comunicação de 

moda, a interação do consumo de artigos do vestuário e a sua relação direta com a construção 

da identidade social. Entender a comunicação como ferramenta é imprescindível no processo 

de formação de consumo, sua linguagem e seu poder de persuasão na decisão de compra, para 

posteriormente apontar aspectos relevantes no processo da comunicação de moda para os 

consumidores e os comunicadores das empresas de vestuário.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Comunicação e moda  
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A moda se torna palco de interações e como se dar a comunicação do individuo com a 

sociedade o processo de escolha dos produtos que compõem o visual, conforme o ideal a ser 

projetado pelo usuário. Alguns indivíduos usam a moda com a intenção de passar a ideia de 

algo que elas não são, mas almejam ser. Estes aspectos sobre esta dinâmica entre vestuário e 

individuo, se posiciona como um sistema, que a maioria de nós participamos do que segundo 

Gomes (2010,p.62) considera um jogo intitulado, “passarela do cotidiano”, onde, cada 

indivíduo participa ao representar um papel que apresenta uma imagem aliada com um estilo 

idealizado no palco da moda. A construção da imagem pessoal e identidade social ficam 

associadas ao porte de roupa e ao comportamento do indivíduo. Essa relação é incentivada 

através dos processos de comunicação de mercado, de público, dos grupos e da própria 

sociedade que mudou em alguns aspectos favoráveis a este ciclo da moda. O comunicador 

tem como objetivo despertar o desejo, do consumidor por algo ou produto, criando uma 

identificação de alguma maneira tangível ou intangível. O ato da escolha de um produto numa 

compra é de tamanha importância, pois “os consumidores percebem os produtos como 

portadores de imagem” (MIRANDA 2008, p. 47).  

Ocasionar uma mudança de comportamento brusca de referenciais de identidades, 

estilos e comportamento, não é simples e fácil. Principalmente, onde uma pluralidade de 

etnias, religiões e culturas, tomam conta do espaço da sociedade que consome moda e procura 

nela a função de formação da sua identidade social. Todavia, na medida em que o crescimento 

de ofertas de produtos de moda, cada vez mais se expanda, terá maior poder de difusão entre 

as massas através de meios de comunicação. A experiência de comprar tem que ter novos 

patamares que motivem os clientes ao ato da comprar além do aspecto produto. 

Impulsionando o consumo, contribuindo para sua satisfação pessoal e reforçando seu estilo 

pessoal.  

 

2.2 A comunicação semiótica no consumo  

A moda tem como base de sua teoria a relação à comunicação na busca da expressão 

individual, e de certo, o comportamento que a sua interação tem com o individuo e com o 

meio social em que vive como objeto de estudo tem relação com a identidade social. “Na 

moda, o sujeito da comunicação manifesta-se por seu corpo vestido e adornado [...] as 

análises da moda é o resultado do trabalho de códigos visuais e gestuais que colaboram para 

construir a comunicação por meio dela.” (CASTILHO e MARTINS, 2005, p.47).  Segundo 

Gomes (2010), a mutação da comunicação, causa uma mudança da relação anteriormente 

unilateral e promove uma relação baseada em um networking, ocasionando a interação entre a 
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redação e o seu público. Ocasionado pelo crescimento tecnológico da internet que ampliou a 

comunicação a novas formas de apresentar os conteúdos e o processo de convergência entres 

comunicador e leitor. Entendemos a comunicação como um processo criativo que tem como 

objetivo central a difusão das informações, de algum produto ou serviço. Gomes (2010) vai 

além, e, destaca o papel da comunicação como disseminador e influenciador do sistema 

simbólico e social dos padrões da moda. A comunicação como uma necessidade da 

compreensão do indivíduo e seu estilo de vida e o seu consumo, e, como consequência, a 

formação da imagem do indivíduo e de como nos vemos, perante a sociedade, e, ainda mais 

profundamente no seu íntimo, contribuindo para a sua satisfação pessoal.  

Atualmente a comunicação, conjuga um novo processo de compra em que as 

sensações subjetivas transmitem o bem-estar, felicidade e integração do consumidor com o 

meio e o seu papel social. As mudanças ocorrem com maior rapidez no mercado de moda, 

assim, é fundamental estar atento às mudanças que o mercado impõe sendo muito importante 

para a sobrevivência de uma empresa ligada a este. Há de despertar para um novo tempo, em 

que cada vez mais o consumidor tem um papel mais atuante, exigente com o serviço e 

produtos oferecidos, no mercado de moda. Ainda que as esferas da sociedade e da 

comunicação de moda tenham especial importância na operação de mudanças de significados, 

enquanto formadores de opiniões que visam tornar possível a construção de temas para os 

bens de consumo do campo da moda. Como defende SANT'ANNA (2014, p.57) na cultura de 

consumo não apenas os sujeitos precisam ser redefinidos como consumidores, e suas 

identidades passam pelo que é consumido, mas o próprio poder sofre esta gerência de novos 

significados. Os produtos do vestuário seguem tendo seus significados transformados 

continuamente, através das narrativas que os acompanham e ao longo das trajetórias que 

percorrem no mundo social.  

 

2.3 A comunicação idealizada e a identidade social  

Segundo os autores CASTILHO e MARTINS (2005, p.54) “a moda pode ainda ser 

analisada do ponto de vista das relações interativas que são estabelecidas entre ela e o corpo, 

mesmo porque ela será entendida, nessa perspectiva, como uma extensão do próprio corpo do 

sujeito, e um das facetas de sua construção identitária”. O corpo é o primeiro meio de 

comunicação, sua expressão e seus gestos são sinais de como se dar o comportamento do 

indivíduo, ele é responsável por conectar o ser com o mundo habitado, e, consequentemente, 

proporciona, de antemão, determinados tipo de relação com o outro. Logo após esse primeiro 
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olhar detalhado, se observar o vestuário, como ferramenta que influência o comportamento do 

usuário e reforçar a sua justificativa ao trazer sentido a respeito da identidade social ou do 

grupo ao qual ele faz parte. O público de forma geral usa a moda com a intenção de passar a 

ideia de algo que elas não são, mas almejam ser. Em outras palavras, sentem uma necessidade 

de integração e aceitação em um meio do qual não fazem parte, o que nos leva à conclusão de 

que muitas pessoas, ao adquirirem determinado produto, o fazem mais por seu significado 

social do que por sua funcionalidade. Representam a sua imagem pessoal, fundamental para 

auxiliar o reconhecimento da identidade social dentro dos seus grupos de convívio.  

 

3. Metodologia  

O projeto está baseado no levantamento e aprofundamento dos temas relacionados e 

suas ligações em estudos exploratórios são constituindo de base de material de estudos já 

elaborados. Autores que nos traz referências que apontam a importância do estudo da 

comunicação como difusora de informações e de certo a sua interação com o comunicador e o 

emissor como defende Castilho (2005). O trabalho tem uma base de estudos para o 

desenvolvimento e posteriormente elaboração de questionário a ser aplicado com 

consumidores de moda em grupos onde se observar a presença do perfil de interesse de 

estudo. Através de um questionário aplicado com perguntas objetivas e subjetivas, nos trará 

um parâmetro a ser analisado. A intenção é compreender a relação do triângulo de interação 

entre os três temas estudados no trabalho: comunicação - consumo - identidade.  

 

4. Resultados Preliminares  

A experiência de comprar está aquém do trivial e exige que se criem novos patamares 

que satisfaçam o cliente plenamente, não apenas ocasionando o impulso ao consumo, como 

também contribuindo para sua satisfação pessoal e reforçado seu papel social entre os outros. 

Através desta análise e com o apoio deste estudo conseguir chegar à conclusão, sobre o papel 

da moda nas construções sociais individuais e grupais, entender o objeto da moda como um 

mediador entre os indivíduos e as várias mensagens a serem transmitidas. Neste ponto, 

também sublinhamos o fato de as roupas servirem como um instrumento que representa o 

estado de espírito das pessoas e corresponde ao seu “status” social.  
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5. Considerações Finais  

Na análise desta pesquisa tem como resultado um maior embasamento sobre os temas 

abordados segundos os autores estudados, um levantamento paras o fomento de um plano de 

estratégias que identifique aspectos que são levados em consideração no ato de decisão de 

comprar pelo consumidor dentro da cadeia de comunicação, desde a concepção de novas 

coleções, novos produtos de campanha publicitária e a comunicação visual das lojas. 

Parâmetros são ajustados a realidade das empresas que ocasiona um reposicionamento das 

formas de atendimento, de divulgação, da comunicação interna e externa da loja e 

principalmente do comportamento das empresas, à desperta para esta nova configuração de 

mercado de moda, onde cada vez mais o consumidor tem um papel mais atuante e exigente.  
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RESUMO 

Esta pesquisa se propõe a estudar e analisar o Vitrinismo em todos os seus aspectos 

físicos ou conceituais. A vitrina, espaço de exposição e divulgação de produtos, quando 

estudada e pesquisada sob a ótica da comunicação da Moda e do comportamento 

humano, pode apresentar informações importantes em relação à sua função, que é a de 

transmitir as características de certo produto e sua conexão com a sociedade, permitindo 

um estudo sobre o comportamento de consumo de um determinado período. Também é 

necessário entender a cadeia mercadológica criada pelo Vitrinismo e o consumismo que 

sustenta. Por meio deste estudo é possível demostrar que existe uma arte dentro do 

Vitrinismo capaz de explorar os sentimentos do consumidor de forma a seduzi-lo. Outro 

aspecto abordado consiste em examinar o motivo pelo qual o consumidor, após 

visualizar dezenas de vitrinas em um dia, destaca apenas uma que conseguiu atrair sua 

atenção. 

 

Palavras-chave: Vitrina, Moda, Conceito de comunicação, Visual Merchandising. 

 

Abstract 
This research proposes to study and analyze Vitrinismo in all its physical or conceptual 
aspects. The shop window, exhibition space and product disclosure, when studied and 
researched from the point of view of fashion communication and human behavior, can 
present important information regarding its function, which is to transmit the 
characteristics of a certain product and its connection With society, allowing a study on 
the consumption behavior of a given period. It is also necessary to understand the 
market chain created by Vitrinismo and the consumerism that sustains it. Through this 
study it is possible to demonstrate that there is an art within the Vitrinismo capable of 
exploring the feelings of the consumer in order to seduce it. Another aspect is to 
examine the reason why the consumer, after visualizing dozens of shop windows in a 
day, highlights only one that has managed to attract their attention. 

 

Keywords: Showcase, Fashion, Concept of Communication, Visual Merchandising. 
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1. Introdução 

O integrante da organização social ocidental contemporânea, comumente expressa o 

desejo de se destacar como integrante dos diversos grupos ou extratos componentes da 

sociedade. Esse desejo impulsiona a moda e movimenta o mercado de consumo na 

busca pelo novo, como forma de experimentar mudanças constantes de tendências. Para 

agradar ao cliente, que cada vez mais procura adquirir melhores produtos, a vitrina 

procura expor a diferenciação procurada, agregando valor subjetivo e valorizando o 

produto para proporcionar uma escolha satisfatória, de acordo com as caraterísticas mais 

desejadas pelo consumidor. O Vitrinismo é uma ferramenta que tem a função de 

apresentar as inovações da moda e seus produtos de forma atraente. As tendências de 

mercado demandam o novo e o diferente e buscam oferecer um mundo encantador, 

estimulando os sonhos e aspirações do consumidor a partir do sentimento de almejar 

sempre aquilo que é mais glamoroso e fascinante. 

O Vitrinismo provoca sentimentos como deslumbramento, anseio e curiosidade. São 

conceitos essenciais para a compreensão da sociedade e da moda. O estudo visa 

perceber costumes, formas de organização social, estereótipos, linguagem visual 

psicológica e subjetiva, definições de beleza e, principalmente, sentimentos e vontades 

de um mercado consumidor forte. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa exploratória, 

bibliográfica e documental para identificar e discutir os principais conceitos de 

Vitrinismo, introduzindo ideias sobre a sua literatura e prática, desde o estudo de 

tendências mundiais, técnicas exploradas pelos profissionais da área, até os seus 

resultados finais da execução da vitrina. A pesquisa trata dos métodos utilizados para a 

construção de uma Vitrina e sua história, a comparação entre técnicas de Vitrinismo e 

Curadoria e a compreensão da função do Vitrinismo em relação ao Visual 

Merchandising. 

Este projeto de pesquisa é do tipo qualitativo, exploratório e descritivo. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica sem interferência direta do pesquisador. 

A coleta de dados é instrumental, em pesquisas primárias, visando compreender e 

analisar os conceitos já estudados do Vitrinismo. Foi realizada uma pesquisa primária 

em duas lojas de uma mesma rede de lojas de departamento e suas vitrinas, como 

auxílio para a compreensão de certos conceitos. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Histórico 

Em seus primórdios, o comércio surgiu em feiras de troca, evoluiu para lojas e 

organizou-se em mercados, presença marcante no período do Império Romano, de 27 

a.C ao ano de 1450, aproximadamente. Com a decadência do Império, ocorreu o retorno 

das feiras e apenas no século XIII surgiram as corporações de artesãos, que passaram a 

utilizar símbolos e insígnias de ferro batido para indicar o fácil reconhecimento, por 

parte dos cientes, dos seus ofícios. Essa foi a primeira preocupação sobre como indicar a 

existência de uma loja (Demetresco, 1985). 

Segundo Bigal, (2001), o Vitrinismo, de forma primária, pode ser considerado uma 

prática antiga, quando o comércio ocorria ao ar livre e as mercadorias eram expostas 

aleatoriamente. A evolução do sistema comercial, com o advento de grandes 

estabelecimentos comerciais, tais como os do Império Romano, implicou na união e 

organização dos comerciantes e artesãos em corporações e na necessidade da exposição 

de produtos de forma a atrair os consumidores. 

Durante o Renascimento, entre fins do século XIV e o fim do século XVII, dois fatos 

importantes contribuíram para a construção de uma Vitrina. O primeiro foi o surgimento 

das “padarias” e “docerias”, cujos proprietários precisavam expor os seus produtos. 

Outro fator foi a união de mercadores por categoria de produtos em um determinado 

local (Demetresco, 1985). 

As feiras ocorriam em locais abertos que agrupavam uma determinada categoria de 

comércio, até que os comerciantes decidiram instalar-se em áreas de comércio fechadas. 

A prática estimulou os comerciantes a procurar destacar seus produtos diante dos seus 

concorrentes, conduta que deu início ao que se denomina, hoje, a vitrina (Demetresco, 

1985). 

A organização de exposição de produtos cresceu a ponto de os comerciantes passarem a 

se concentrar todos em um mesmo ambiente, espaço também usado como moradia. A 

Revolução Industrial estimulou significativamente o aumento do consumo com a 

multiplicação dos centros comerciais, provocando maior concorrência entre os 

comerciantes, ocasião em que surgiu o termo “vitrina”, essencial para determinar o 

fundamento do modelo de exposição de produtos (Bigal, 2001). 
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Aproximadamente em 1890, surgiu o manequim de cera para expor e apresentar de 

forma mais dinâmica os produtos de moda. O uso de vidros serviu para demarcar a 

vitrina assim como se entende nos dias atuais (Demetresco,1990). 

O estudo sobre vitrinas e aprimoramento de técnicas tornou-se, de fato, muito 

importante, na década de 1930, principalmente como consequência da crise econômica 

e da grande necessidade de conseguir vender, dada a contração da capacidade de 

compra dos consumidores (Demetresco,1990). 

Com a evolução do comércio de varejo para as lojas de rua, magazines e shoppings 

centers, tornou-se necessário adotar uma nova forma diferenciada de exposição de 

produtos com o intuito de estabelecer destaque em relação aos seus concorrentes. Por 

isso no mundo comercial de hoje não existe uma boa loja que não possua uma vitrina 

para expor seus produtos e o conceito de sua marca. 

2.2 A Vitrina 

“Uma vitrina é uma visão que nos tira temporariamente do dia-a-dia, do tédio, da rotina, 

e nos transporta magicamente para outro mundo, onde a nossa imaginação, com seus 

sentidos mais apurados, nos leva a sonhar, viajar espiritualmente e simbolizar nossos 

desejos, ainda que por uma fração de minuto. Aí, então, nasce a necessidade de se ter 

aquilo que está exposto.” (DEMEMETRESCO,1985). 

Um dos elementos mais importantes para o sucesso de uma loja é a sua vitrina, 

caracterizada, geralmente, por ser um espaço para a exposição planejada de produtos. O 

dispositivo promove um grande destaque para que os produtos tenham fácil acesso, 

considerando ser esta a primeira observação e contato do cliente com a loja. 

Toda vitrina tem 3 objetivos básicos:  

1. Ser vista; 

2. Proteger os produtos; 

3. Incitar a venda de produtos (AMATO; DEMETRESCO, 2000). 

Os componentes de uma vitrina possuem um curto espaço de tempo, suficiente para 

visualização e compreensão, com o objetivo de despertar interesse, curiosidade e 

encantamento de forma a atrair o público para o interior da loja. 

“A encenação da vitrina deve despertar estados de espírito, deve incitar paixões do 

desejo, deve realçar estados de alma que apontem para a necessidade de o consumidor 

estar em harmonia com o produto exposto. O arranjo da mostra, a luz, a cor, a 
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criatividade na organização dos elementos apresentados, etc., criam uma visão subjetiva 

daquilo que é apresentado, fazendo com que a encenação produza um efeito de sonho, 

que deve continuar após a compra, pois o produto carregará essa aura por muito tempo.” 

(DEMETRESCO, 2004). 

Uma vitrina é de fundamental importância para o comércio, importância essa 

comprovada pelo capital e trabalho nela investidos. É por meio dela que o cliente pode 

entender um pouco do conceito da marca exposta e visualizar os novos produtos de 

forma a diferencia-los de outras marcas. 

“A vitrina deve ser, portanto, área irresistível de atração em volta da qual talento, 

intenções e experiências, as mais variadas, produzam um instante mágico de amor à 

primeira vista.” (BONOMI, 2007). 

Vitrinas são componentes históricos. Por seu intermédio é possível compreender a 

sociedade a qual a vitrina pretende representar, ou seja, é possível entender a cultura, a 

época e o tipo de organização social em que uma vitrina foi criada através de 

comparações entre outras exposições de diferentes contextos culturais, temporais ou 

sociais. Uma forma dinâmica de perceber esses componentes históricos consiste em 

comparar o mesmo tipo de vitrina em vários países e épocas. As Figuras 1 e 2 ilustram 

vitrinas de lojas de lingerie épocas e em países diferentes, França e Brasil. 

   

Figura 1 - Loja de lingerie, França, 1889.          Figura 2 - Loja de lingerie, Brasil, 1940. 

Percebe-se que na primeira imagem, de Paris, 1889, as silhuetas são finas e os produtos 

expostos são espartilhos e derivações, momento em que não existia a preocupação 

conceitual de Vitrinismo, apenas uma exposição. Seus manequins são pouco elaborados, 

revelando o espartilho ainda em moda, sugerindo corpos moldáveis. A concorrência 

entre as lojas era pequena e o feminismo não era um movimento social. 
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A segunda imagem exibe uma silhueta livre, com vitrinas e manequins mais elaborados 

e exposição de novos tipos de lingerie. Historicamente o feminismo já trazia grandes 

feitos sociais, a tecnologia havia evoluído, a concorrência comercial era maior e já 

existia uma preocupação com o Vitrinismo como técnica.  

2.3 Métodos e Técnicas do Vitrinismo 

É importante o planejamento de uma Vitrina, segundo Amato e Demestresco (2000). A 

loja, como um todo, precisa ser planejada em conformidade com seus produtos e seu 

público alvo. Os arquitetos que planejam determinadas lojas em que a vitrina que se 

confunde com a própria loja, com produtos em exposição em seu interior, consideram 

ser esta uma técnica agressiva. O tipo de produto e de público alvo define 

principalmente as dimensões como tamanho, profundidade e localização da vitrina. 

Uma vitrina necessita de um planejamento. Existem muitas formas de se conceber uma 

vitrina. Cria-se um projeto inicial tendo como preocupação o olhar do consumidor e o 

conhecimento de algumas regras básicas de montagem com boa dose de sensibilidade, 

criatividade e fantasia; É preciso ter conhecimento dos meios de que o técnico dispõe, 

os acessórios e suas ferramentas (AMATO; DEMETRESCO, 2000). 

2.4 Visual Merchandising 

Visual Merchandising é um segmento de marketing muito utilizado no setor do 

vitrinismo. É preciso organizar o ambiente do ponto de venda, desenvolvendo o 

conceito através do design e ordenação. 

“Vitrina geralmente se confunde com a personalidade de cada loja. É comum olhar uma 

vitrina e saber qual é a loja sem olhar o nome; é sinal de sucesso.” (AMATO; 

DEMETRESCO, 2000). 

O Visual Merchandising é um segmento comercial extremamente importante, pois sua 

concepção de convencer o cliente e buscar uma familiarização para fazê-lo sentir-se a 

vontade, influenciando-o no desejo de compra. Para atingir os objetivos, o criador deve 

usar recursos estratégicos, organização, tendências de mercado e exposição correta dos 

produtos oferecidos pela loja. 

2.5 Importância do Vitrinismo 

Em função da globalização da mídia e do desenvolvimento da economia mundial, a 

competição no mercado pela busca de um maior número de clientes acirrou a 

concorrência entre as empresas. O Vitrinismo hoje faz parte de uma forma de 
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comunicação e marketing denominada Visual Merchandising, muito aplicada nas 

últimas décadas. O Vitrinismo é de vital importância para a manutenção da sociedade 

capitalista. Provoca sempre o desejo de consumo e a venda de uma vida perfeita e ideal 

que seria possível por meio da aquisição dos produtos nela oferecidos. 

A vitrina é um meio de manipulação mercadológica extremamente forte e funcional. 

“Fazer uma vitrina é exercitar o poder de sedução em altíssimo grau de intensidade 

dentro de limitados meios e tempo.” (BONOMI, 2007). 

2.6 Vitrinismo X Curadoria 

A evolução da técnica do vitrinismo resultou em uma concepção não apenas de uma 

forma de exposição básica de produtos com a finalidade de vender. A vitrina se tornou 

arte, conceito e técnica. Hoje uma vitrina vende, além de um produto, um estilo de vida, 

uma marca e principalmente um sonho Curadores, (2011). 

O Curador é responsável pelo conceito da exposição e pela coordenação de todo o 

processo, texto crítico, textos didáticos, coordenação editorial e contato com artistas e 

colecionadores. De acordo com Curadores, (2011), "É possível perceber que existe uma 

semelhança entre a curadoria e o vitrinismo e estabelecer uma comparação de algumas 

etapas do trabalho de curador, com a função de vitrinista.” 

As principais etapas do trabalho do curador sao: pesquisa e levantamento das obras que 

farão parte do projeto; contatos com artistas, colecionadores, instituições culturais, 

galerias; entrega de lista de obras a serem solicitadas com dados dos respectivos 

colecionadores/proprietários; elaboração de um primeiro texto conceitual sobre a 

exposição, com objetivos, justificativa e público-alvo destinado a integrar os projetos 

em conformidade com as leis de incentivo fiscal, editais e book para potenciais 

patrocinadores ou financiadores; fornecer ao produtor executivo todos os dados 

necessários para que possam ser feitos os orçamentos e projetos; fornecer imagens e 

textos didáticos, além de bibliografia para a equipe que fará o projeto educativo; 

trabalho constante em colaboração com o arquiteto responsável para definição do 

projeto expográfico com distribuição das obras no espaço, percurso, suportes, etc.; 

trabalho constante em colaboração com o designer gráfico responsável pelo projeto 

gráfico para definição da comunicação visual do espaço (textos de parede, etiquetas, 

etc), design gráfico, catálogo e demais materiais gráficos da exposição, como folders, 

banners, etc.; contato com equipe de marketing e acompanhamento de projeto de 

publicidade, se houver; acompanhamento da montagem da exposição. (CURADORES, 

2011). 
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2.7 Comparação Curador X Vitrinista 

Há muitas semelhas e algumas diferenças importantes entre os curadores e os vitrinistas 

como destaca a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Curador X Vitrinista. Fonte:elaborado pelos autores 

3. Pesquisa de Campo 

Com a finalidade de evidenciar a importância de um público-alvo para criar uma vitrina 

e o visual merchandising de uma loja, foi feita uma avaliação em duas lojas da mesma 

rede de lojas de departamento. A rede conhecida como Forever 21, tem sedes por todo o 

mundo. A comparação foi feita entre uma loja localizada no interior de um shopping de 

luxo e outra em uma rua elitizada da mesma cidade de São Paulo (SP), Brasil. 
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Esse estudo procura mostrar os aspectos que uma loja pode se distinguir de outra e em 

quais pontos pode haver coincidências. Outra abordagem observa como o público-alvo 

ou localização podem afetar as especificidades de uma loja e sua vitrina. 

Apesar de possuir peças para vários estilos, o público chave da Forever 21 é composto 

por mulheres entre 17 e 30 anos, bem informadas sobre as tendências da moda. 

Constatou-se que há uma diferença no tamanho das lojas e nos produtos oferecidos, 

sendo a loja do Morumbi maior que a da região dos Jardins, oferecendo produtos com 

maior possibilidade de abrigar variados estilos. 

A dos Jardins possui uma seção de produtos masculinos compartilhada, em espaço 

físico, com a seção feminina, com redução da quantidade de produtos e estilos ofertados 

nessa em relação à do bairro do Morumbi. 

3.1 Localização 

A loja do Morumbi está localizada em um shopping de alto padrão, e é considerada a 

matriz da marca no Brasil. Trata-se de um bairro nobre, movimentado, bem servido de 

comércio, mas com uma forte característica residencial. O seu público é composto por 

pessoas jovens e adultas e elegantes, de alto poder aquisitivo. 

A dos Jardins localiza-se em uma das ruas mais conhecidas da cidade de São Paulo, em 

uma área comercial sofisticada, próximo à Av. Paulista, não tão perto da linha do metrô 

e próxima de outras lojas do mesmo padrão. Está próxima de centros comerciais e 

residenciais. O público dessa localização tem um perfil mais adulto e prático em relação 

à do Morumbi. 

As lojas estão muito bem localizadas, não excluem o acesso de qualquer pessoa mas é 

evidente que cada loja possui o seu tipo de público específico. 

3.2 Produto 

Os produtos da rede Forever 21 são equivalentes às demais lojas de departamento da 

cidade, são bem alinhados com a moda e são trocados rapidamente conforme a demanda 

do mercado. O diferencial dos produtos da Forever 21, porém, são as tendências, cujos 

produtos acompanham o que há de novo no mundo da moda meses antes do que a 

maioria das outras lojas similares. 

3.2.1 Grade de tamanhos das peças 

Nas duas lojas pesquisadas, assim como em toda rede, os tamanhos das peças variam 

entre os números 36 a 44, com algumas peças em tamanho menor. In loco, constatou-se 
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uma quantidade de peças variada para vários tamanhos, exceto para o público plus size. 

Existe uma linha para esse segmento criada em 2009 após o sucesso da loja, mas os 

produtos não estão disponíveis em todas as lojas da rede. 

3.2.2 Diferenciação do produto 

Os produtos da marca geralmente são confeccionados em uma cor ou estampa definida 

como tendência, não existindo uma grande variação de cores ou estampas como ocorre 

na maioria das demais lojas de departamento concorrentes. Na Forever 21, o máximo de 

variações notadas foram casacos que tinham opções em preto e branco. Na linha basic, 

composta por camisetas comuns para usar por baixo de peças, em casa ou na academia, 

observou-se que algumas cores estavam repetidas. 

 

Figura 3 - Produtos não repetidos em cores diferentes 

A imagem da Figura 3 exemplifica a não repetição dos mesmos produtos em cores 

diferentes Os produtos oferecidos nas lojas visitadas não são apenas roupas, existem 

também: chapéus, bolsas, lingeries, necessaires, cintos, kits femininos, meias e 

acessórios. A marca ainda oferece linhas de: sapatos, cosméticos, óculos, acessórios de 

cabelo, itens de decoração e relógios, não disponíveis em todas as lojas como nas duas 

lojas estudadas. 

A loja do Morumbi possuia: cintos, maior quantidade de acessórios, chapéus de passeio 

como praia, mochilas mais sociais, maior quantidade de bolsas pequenas e necessaires. 

Já a dos Jardin não possuía cintos nem nécessaires, mas foram encontradas meias (finas 

e normais), tocas, chapéus despojados do cotidiano e mochilas não sociais. 
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Figuras 4 – Fotos dos produtos das lojas 

O estilo geral das duas lojas era o mesmo, com um grande número de peças iguais. 

Algumas peças eram diferentes, o que denotou a diferença de público esperado e estilos 

específicos. 

As qualidades das peças eram proporcionalmente semelhantes nas duas lojas. Havia 

diferença de estilo mas não de preço, qualidade ou beleza. Nota-se que ambas situam-se 

em bairros nobres da cidade e com acesso do público geral. 

É possível perceber uma diferença suave de estilos nas duas lojas. Enquanto a loja do 

Morumbi possui um número maior de estilos para idades mais baixas e com mais rigor, 

a dos Jardins é mais concisa, própria para a idade adulta, porém com um estilo um 

pouco despojado. 

A pequena diferença nos produtos em um mesmo segmento foi observada, conforme 

mostram as Figuras 5 e 6. 



412 Vitrinismo: ...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
Figura 5 – pijamas, Morumbi.  Figura 6 – pijamas, Jardins. 

Enquanto a loja do Morumbi valoriza saias e roupas mais elegantes que marcam 

suavemente o corpo, a dos Jardins valoriza a praticidade, com roupas para o dia a dia e 

academia de ginástica. 

  
Figura 7 - Setor Basic, Morumbi. 

   

Figura 8 - Setor basic, Jardins. 

3.3 Visual Merchandising 

3.3.1 Entradas das lojas 

As estruturas das duas lojas revelam diferenças desde as suas entradas. A loja do 

Morumbi possui duas entradas, uma em cada andar da loja situada no shopping. As duas 

entradas são livres e não possuem alarmes contra roubo de peças. 
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A loja dos Jardins possui apenas uma entrada com uma porta automática. O alarme 

existe, está exposto ostensivamente e funciona. 

   
            Figura 7 – Entrada, Morumbi.                                       Figura 8 – Entrada, Jardins. 

3.3.2 Vitrinas 

Na loja do shopping Morumbi existem duas vitrinas, por conta dos dois andares 

ocupados. Possui uma variação maior de estilo e há um setor apenas com peças 

expostas, sem manequim. Um painel iluminado desperta atenção aos detalhes. A dos 

Jardins possui apenas uma vitrina e o número de estilos expostos é bem menor. 

As vitrinas das duas lojas possuem o mesmo padrão, assim como as demais lojas de 

toda a rede, com estilo clean e elementos em comum, tais como a exposição de cartazes, 

mesmo tipo de manequim, divisão em pelo menos dois setores com uma porta no meio, 

plaquinhas de preços nos cantos das vitrinas e seleção das peças mais valorizadas da 

loja. É notável a semelhança na tonalidade das peças expostas em cada loja. 

Outra característica idêntica é que, na entrada, existe uma ilha de manequins que parece 

uma extensão de cada vitrina. Percebe-se também que não há mistura dos manequins, 

cada setor abriga um tipo de manequim, ou loira ou morena, ou cabelo liso ou enrolado, 

curto ou longo. Tais elementos ajudam a definir as tonalidades de roupa e estilo que 

combinam mais com cada aparência. 

 
Figura 9 – Vitrina setor I, térreo, Morumbi. 
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Figura 10 – Vitrina setor II, térreo, Morumbi.       Figura 11 – Ilha na entrada, térreo, Morumbi. 

                
Figura 12 – Vitrina, I andar, Morumbi.            Figura 12 – Ilha na entrada, I andar, Morumbi. 

                       
Figura 13 – Vitrina, setor I, Jardins.  Figura 13 – Vitrina, setor II, Jardins. 

 
Figura 14 – Ilha na entrada, Jardins. 

3.3.3 Setores 

Os setores existem em todas as lojas, mas cada uma possui arrumação diferente. É 

possível perceber que existe separação de produtos por estilo em ilhas como, por 
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exemplo, Boho ou social. A diferença entre as duas lojas é a forma como cada uma 

separa os setores de produtos. 

3.3.4 Ação Promocional 

No interior das duas lojas é possível ver algumas estantes com promoções, 

principalmente de calças. Como decoração das lojas, existem painéis e/ou banners que 

valorizam as peças. 

3.3.5 Atendimento 

A vitrina convence o consumidor a entrar na loja e o visual merchandising induz sua 

permanência no ambiente. É no atendimento, entretanto, que está a decisão do cliente 

em comprar ou não o produto. 

Nas duas lojas foi possível perceber que os atendentes seguem o padrão da marca. Os 

profissionais são estilosos e estão sempre bem arrumados. O atendimento na loja do 

Morumbi é um pouco mais atencioso, provavelmente por conta de um público mais 

sensível. Nota-se, no entanto, em alguns funcionários, uma expressão pouco simpática 

nas duas lojas. 

3.3.6 Preço 

A marca Forever 21 é conhecida mundialmente por seus preços, tabelados e 

equivalentes em cada país. Mais de 90% dos produtos das duas lojas têm preços abaixo 

dos R$ 200,00. Acima desse valor há apenas peças muito especiais ou muito 

trabalhadas. Os preços dessa marca costumam ser convidativos em relação aos de outras 

lojas de departamento. Há em local um pouco oculto, no fundo de cada loja, uma arara 

com produtos da estação passada em promoção. Nem sempre são muito baratos, mas 

apresentam desconto em relação ao seu preço original. Percebe-se que há uma variação 

de preços muito grande. Há calças jeans que variam seus preços de R$ 49,90 a R$ 

105,90, geralmente separadas por estantes. Há também estantes e araras com peças 

variadas e preços diversos apenas combinados por estilo. 

4. Análise 

A pesquisa objetivou analisar as variantes que cercam o vitrinismo por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, de forma a compreender todos os processos teóricos e práticos 

do vitrinismo, dando enfoque também ao profissional vitrinista. Durante a pesquisa foi 

possível perceber que o vitrinista precisa dominar a arte e a prática, além de 

conhecimentos teóricos, técnicas e métodos normalmente utilizados e planejamento 
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sobre cada vitrina e seu conceito. Também foram expostas a necessidade de 

planejamento e o uso de recursos, tais como luz, cor, conceito, etc. Foi possível 

perceber que assuntos como história, classificação de vitrinas e conceitos de vitrina são 

tópicos facilmente esclarecidos por meio de uma revisão bibliográfica com dados 

primários. Um fator importante é que muitas vertentes dessa área são extremamente 

práticas e não estão documentadas. 

5. Conclusão 

Nas lojas da rede Forever 21 existem muitos padrões. Nas visitas pelas lojas a 

expectativa era encontrar poucas diferenças ou coisas mínimas, mas foi possível 

observar muitas alterações, embora sutis. Os padrões entre as lojas são facilmente 

percebidos e a decoração, clean, expõe elementos parecidos ou iguais. Nas duas lojas as 

vitrinas mantém a mesma fórmula, preços tabelados, mesma ação promocional, divisão 

dos estilos por setores e qualidade das peças. 

Percebeu-se que as diferenças entre as lojas ocorreram principalmente por conta de cada 

faixa de público. Apesar de as duas lojas estarem localizadas em regiões elitizadas, os 

públicos-alvo das duas lojas é diferente. 

A loja do Shopping Morumbi é mais focada em um público cool, mais jovem, que 

prefere peças que marquem o corpo e provoquem mais glamour. A loja dos Jardins é 

voltada para uma elite que trabalha muito, prefere coisas práticas e despojadas e abrange 

o também o público masculino. A decoração é menos feminina e mais clean. 

Um fator curioso é que cada loja possui vários estilos, ou subdivisões de público-alvo 

em cada ala. 

Outro fator determinante é que cada loja adaptou-se aos perfis de consumidores de cada 

região, para quem mora perto da loja e para quem trabalha em suas proximidades. O 

fato de uma loja estar no shopping e a outra na rua mostra que a primeira destina-se 

mais para pessoas com tempo para melhor escolher peças com cuidado e estilo. A loja 

dos Jardins é mais acessível, para quem quer uma compra prática e não dispõe de muito 

tempo. 

As vitrinas são padronizadas e não possuem espaço para criação de encenações. Apesar 

de dependerem de profissionais diferentes, cada loja tem uma linha de construção 

parecida. É possível transmitir sonhos e encantar cada público-alvo. As vitrinas da 

FOREVER 21 divulgam a ideia de um público distinto, que tem classe e sucessos 

social, profissional e econômico, com a ideia de pessoas felizes e arrojadas. Isso faz 
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com que as pessoas sonhem com esse padrão de vida e comprem produtos que espelhem 

esses anseios. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO EM JORNALISMO DE MODA EM FEIRA DE 
SANTANA – BAHIA 

ANALYSIS OF PRODUCTION IN FASHION JOURNALISM IN FAIR SANTANA – BAHIA 

SANTOS, Fernanda Barbosa, UFB1

CIDREIRA, Renata Pitombo, Orientador, UFRB2

Resumo
O presente texto tem como objeto de estudo blogs de moda de Feira de Santana - Bahia, procurando 
observar a experiência estética no que diz respeito às postagens que utilizam, principalmente, fotografias 
com vestimentas sugestivas com o “look do dia”. Visto a expansão da internet e o crescimento do acesso 
às redes pelo celular, o blog tem sido um dispositivo amplamente utilizado. No caso específico deste 
trabalho, procura-se enfatizar esses aspectos no âmbito dos blogs de moda, focalizando o olhar sobre a 
recepção e o prazer, envolvidos na experiência estética. Além disso, intenta-se observar se existe uma 
crítica de moda nos blogs analisados. 
Palavras-chave: Moda; cultura; crítica; jornalismo.

Abstract
This paper has as object of study blogs Feira de Santana Fashion - Bahia, trying to observe the aesthetic 
experience with regard to posts using mainly pictures with suggestive clothing with the "Look of the 
Day". Since the Internet expansion and growth of network access by mobile phone, the blog has been a 
widely used device. In the specific case of this study, we try to emphasize these aspects in the context of 
fashion blogs, focusing the eye on the reception and the pleasure, involved in the aesthetic experience. In 
addition, attempts to see if there is a fashion critic in the analyzed blogs.
Keywords: Fashion; culture; criticism; journalism.
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Introdução 

O presente texto tem como objeto de estudo blogs de moda de Feira de Santana - Bahia, 

procurando observar a experiência estética no que diz respeito às postagens que 

utilizam, principalmente, fotografias com vestimentas sugestivas com o “look do dia”.  

Para tanto, serão utilizados como referencial bibliográfico os seguintes textos: 

Experiência estética e recepção, de Monclar Valverde (2007) e O prazer estético, de 

Hans Robert Jauss (2002), que abordam o tema do prazer, no fazer ou na recepção de 

uma obra, de um produto. No caso específico deste trabalho, procura-se enfatizar esses 

aspectos no âmbito dos blogs de moda, focalizando o prazer do sujeito.  

Desse modo a pesquisa terá como foco de análise os blogs de moda.  

Recepção e prazer na experiência estética  

          Como observa Monclar Valverde no seu texto “Experiência estética e recepção” 

(2007), do ponto de vista da formação pessoal a capacidade produtiva de alguém 

depende, em grande medida, da sua habilidade receptiva e quanto mais for a sua 

sensibilidade à determinada forma de expressão, mais poderá instruir-se nela, mais 

possibilidades terá de penetrar na dinâmica da sua produção. 

O tema da recepção também comparece nos textos de Jauss. Como observa o 

autor em O prazer do texto (2002) e em A história da literatura como provocação à 

teoria literária (1994), o sentido não é algo que esteja simplesmente embutido nas obras 

e nas coisas, e se o próprio texto funciona como uma espécie de instrução a partir da 

qual o leitor vai operar para produzir sentido, ele herda estas suas “estruturas de apelo” 

de outros textos e de outras experiências de leitura.  

Nesse sentido, o autor nos chama atenção para o fato de que as nossas leituras e 

interpretações atuais de algo dependem de leituras e interpretações que já fizemos de 

outras obras e textos. É esse acúmulo que nos permite interpretar o que se apresenta 

para nós como algo novo. No caso dos blogs analisados nesse artigo, por exemplo, 

podemos inferir que a leitura e interpretação de seus conteúdos por seus leitores 

dependem da leitura e interpretação que fazem de outros blogs do mesmo tema, da área 

de moda e de áreas afins. 

A distância entre o horizonte de expectativa e a obra, entre 

o já conhecido da experiência estética anterior e a 
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“mudança de horizonte” exigida pela acolhida à nova obra, 

determina, do ponto de vista da estética da recepção, o 

caráter artístico de uma obra literária (JAUSS, 1994, p.31). 

  Assim, percebemos que uma obra, seja ela literária, musical, teatral ou mesmo 

do universo da moda, se define pela relação que se estabelece entre o universo daquela 

arte ou expressão e o leitor/espectador, com suas implicações tanto estéticas quanto 

históricas. 

A partir das formulações de Aristóteles, Jauss argumenta que três aspectos são 

fundamentais na experiência estética e tem relação direta com o sentimento de prazer: 

As funções produtivas, receptiva e comunicativa da experiência estética, que 

correspondem, respectivamente a poiesis, a aisthesis e a katharsis. No plano da poiesis, 

o prazer se caracteriza pela experiência produtiva que pode levar o indivíduo a outras 

dimensões como a do mundo interior ou permanecer no mundo real em busca da criação 

artística. 

A Aisthesis é compreendida pelo prazer adquirido através da “experiência estética 

receptiva”, quando em posse de uma obra de arte, o horizonte de expectativa do leitor 

renova ou amplia sua percepção. 

E a katharsis é a capacidade efetiva de transformação das concepções que o indivíduo 

tem do mundo e da vida diante da liberdade, legitimidade e autonomia da obra de arte. 

Jauss salienta que esses três aspectos não são hierárquicos, nem seguem uma 

ordem. Os papéis podem se misturar. Outro dado importante, é que mesmo em face de 

sua criação, o autor não consegue limitar e impor o sentido que compusera a sua obra, 

pois sempre ocorrerão múltiplas interpretações e, portanto, novas atribuições de sentido 

à obra pelos seus espectadores. 

A crítica de moda e a experiência estética nos blogs 

Em algumas bibliografias sobre o tema da crítica, a exemplo do livro de Daniel 

Piza sobre Jornalismo Cultural, observamos que o crítico não pode fazer ataques 

pessoais e sucumbir ao vedetismo, buscando efeitos para impressionar o leitor. “Mas a 

função básica da crítica é, sim, julgar, no sentido de fazer uma opção pessoal, de 

qualificar uma obra em escala (de péssima a excelente), e o leitor que concorde ou 

discorde (Piza, 2004. p. 78). Neste caso dos blogs de moda, eles deveriam apresentar 
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um certo julgamento, ou seja, uma avaliação das peças de roupas escolhidas e/ou dos 

acessórios, qualificando-as em função da modelagem, combinação de cores, texturas, 

entre outros aspectos formais e que dizem respeito à matéria-prima utilizada. 

De todo modo, a blogueira tem sua importância pois, de certa forma, se o leitor a 

segue, curte seu blog ou sua página nas redes sociais é porque gosta da maneira que ela 

aborda e passa a informação, sendo uma ponte para o leitor daquele conteúdo, 

apresentando objetos de desejo para aqueles que acompanham essas páginas, pois, 

sentem satisfação em seguir esses blogs, se reconhecem, têm vontade de usar o “look do 

dia” e alguns, até em adquirir.  

Como observa Monclar Valverde, o sentido não é algo que esteja previamente 

embutido nas obras e nas coisas, e se o próprio texto funciona como uma espécie de 

instrução a partir da qual o leitor vai operar para produzir sentido, como alerta Jauss, ele 

herda estas suas “estruturas de apelo” de outros textos e de outras experiências de 

leitura. Na experiência estética, o autor não é mais o único detentor do sentido, mas 

divide a consumação do sentido da obra com o leitor. Neste caso, pensando nos blogs de 

moda, observamos que a participação dos leitores geram novos sentidos aos conteúdos 

postados pelas blogueiras, jornalistas ou não, impulsionando o consumo dos produtos, 

roupas, bolsas e acessórios, produzindo processos identificatórios e de pertencimentos, 

em um mundo globalizado e cada vez mais plural. 

Os cadernos culturais (e o espaço que esses dedicam à moda) e neste caso, os blogs de 

moda, ainda poucos explorados, no sentido da percepção da influência do gosto e das 

tendências seguidas por seus leitores, deveriam receber mais atenção dos editores, afinal 

de contas, são esses cadernos que regem, em grande medida, a circulação dos jornais. 

Deveriam também ser mais trabalhados, pois a moda está cada vez mais, mostrando o 

quanto ela determina aspectos culturais, conceituais, gestuais e até mesmo 

comportamentais na vida e no cotidiano das pessoas.  

Podemos destacar aqui a importância da crítica, não se tratando de um texto carregado 

nos adjetivos ou impressionista; no entanto um bom texto crítico é indispensável, 

mesmo que pequeno, mas com sinceridade, objetividade e preocupação com o leitor, 

sem deixar de fora as novidades e reflexões desenvolvendo uma leitura prazerosa; é 

necessário também ter conhecimento do que se fala, sendo uma crítica interessada em 

destacar o tema abordado, ressaltando o porquê da escolha daquele look, qual estação 
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do ano, se há uma correlação com o clima da região ou cidade proposta na postagem; 

não fazer “ataques pessoais” e escrever bem, de forma clara. Como destaca o jornalista 

Daniel Piza, [...] “Deve informar ao leitor o que é a obra ou o tema em debate, 

resumindo sua história, suas linhas gerais [...]. Deve analisar a obra de modo sintético, 

mas sutil, esclarecendo o peso relativo de qualidades e defeitos, evitando o tom de 

“balanço contábil” ou mera atribuição de adjetivos.” (PIZA, 2004, p. 70)  

 

E é justamente este o papel desenvolvido pelas blogueiras: elas são formadoras de 

opinião, influenciando no comportamento, na escolha do look do dia e nas novas peças 

que serão adquiridas, sugeridas por elas e indicadas onde comprar. 

As blogueiras procuram interagir ao máximo com seus leitores ressaltando as suas 

atividades mensais ligadas ao mundo da moda, como por exemplo, ida a desfiles, 

lançamento de coleção, entre outros, promovendo um diálogo com seus leitores através 

de expressões como: “gostaram?” “O que acharam?” Assim, instigam os leitores sobre a 

aceitação das postagens, porque ainda existe um desafio a ser vencido, na questão da 

interatividade, pois nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, as postagens 

são mais comentadas, devido à praticidade que as redes disponibilizam.  

Nos blogs pesquisados, constatamos que as postagens mais acessadas são sobre looks 

do dia depois as que possuem interações com outros leitores, mas há uma sensibilidade 

no que diz respeito à escolha do look com o que é tendência, ou que se pode 

reaproveitar, além de lançamentos de coleção ou de dicas sobre o que usar na próxima 

estação do ano.  

 

Considerações finais 

A presente pesquisa mostrou o quanto as blogueiras podem influenciar na vida das 

pessoas, no que tange à moda, área que só cresce, mas que ainda requer de um pouco 

mais de informações diretas para um público conectado. As postagens mais frequentes 

são de “look do dia”, e “onde encontrar”, ou “está na moda” deixando a questão da 

crítica de lado, ou pouco explorada. 

E essa é uma questão a ser refletida, não a existência dos blogs ou a vitalidade das 

blogueiras, para não cair no jogo de crítica pessoal; estamos nos referindo ao conteúdo 

genuíno destes blogs, a falta de uma crítica coesa, com sentidos relevantes e 

recomendações zelosas para um público que busca por conteúdos de relevância para sua 
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vida a ponto de influenciar tomadas de decisões e atitudes comportamentais que podem 

mudar o curso de suas vidas. Os profissionais que estão à frente de uma plataforma 

como o blog, estão tocando as expectativas das pessoas, estão aguçando suas 

perspectivas sobre moda e todo o entorno. O jornalista cultural, jornalista de moda, ou 

blogueiras são formadores de opinião, que através dos meios de comunicação dão sua 

contribuição para a moda ser parte do entretenimento cultural, influenciam assim os 

leitores em diversas escolhas. Como diz a doutora em comunicação Renata Pitombo, 

“E, nesse sentido, o jornalista cultural e, consequentemente, o jornalista de moda são 

mediadores do campo da cultura e da moda, capazes de orientar escolhas, eleger certas 

expressões criativas e não outras.” (CIDREIRA, 2014, p. 217). 
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The spread of female patterns through Lugolina and Juventude Alexandre ads in the Fon-Fon magazine 

from the 1910s and 1920s. 
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Resumo

O artigo realiza análise de dois anúncios de produtos de beleza publicados na revista carioca Fon-Fon!, das 

marcas Lugolina e Juventude Alexandre, especificamente destinados aos cuidados com a pele e cabelo, 

publicados entre 1915 e 1916. Para tanto, utiliza-se das ferramentas de análise de imagem e, com isso, discute se

os modelos de feminino disseminados pelos dois anunciantes estavam em conformidade com a ideologia da 

revista, propondo ou não uma ruptura com os papeis até então destinados a mulher.

Palavras-chave: Lugolina; Juventude Alexandre; padrões; século XX, anúncios.

Abstract

The article aims to analyze two beauty products ads published in the carioca magazine Fon-Fon!, of the Lugolina

and Juventude Alexandre brands, specifically intended for skin and hair care, published between 1915 and 1916.

To do so, it uses the image analysis tools and, therefore, it argues that the widespread female models for both

advertisers were in line with the magazine's ideology, proposing or not a break with the roles so far for the 

woman.

Keywords: Lugolina; Juventude Alexandre; pattern, 20th century, ads.
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Introdução 

O presente trabalho iniciou com o Projeto de Pesquisa intitulado “Dicionário histórico 

da liberdade: moda, corpo, vestimenta e aparência – reedição”, que propõe a investigação 

acerca de moda e liberdade em anúncios publicitários. Realizando, inicialmente, pesquisa de 

fonte primária, optou-se por verificar os anúncios presentes na revista carioca Fon-Fon!, a 

partir da qual surgiu o presente artigo. Tendo como objetivo coletar e analisar anúncios de 

produtos de beleza, datados a partir da década de 1910 até a de 1920, realizou-se pesquisa de 

tais revistas na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Recolheram-se imagens de 

todos os anúncios que envolviam corpo, beleza e juventude, estes sempre associados a 

cosméticos ou roupas. Além da metodologia documental, utilizou-se metodologia 

bibliográfica, com pesquisa de obras relacionadas ao tema e fichamento de algumas delas. 

Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos, a coleta de material abrangeu as edições 

disponíveis a partir dos anos 1911 até 1919, com exceção dos anos 1913, 1917 e 1918; assim 

como dos anos de 1920 até 1929, com exceção dos anos de 1922, 1923, 1924 e 1927. 

Analisando as páginas das seguintes edições, percebeu-se que eram frequentes os anúncios 

das marcas Lugolina e Juventude Alexandre, as quais pouco mudaram o visual de seus 

reclames. Escolheram-se, então, as edições de 8 de abril de 1916 (anno X, n. 15), 8 maio de 

1916 (anno X, n. 20), 4 de janeiro de 1919 (anno XIII, n. 1), 6 setembro de 1919 (anno XIII, 

n. 36), 4 de setembro de 1920 (anno XIV, n. 36), 6 julho de 1929 (anno XXIII, n. 27) e 3 de 

novembro de 1928 (anno XXII, n. 44), que continham anúncios da Juventude Alexandre; e 

das edições de 6 de janeiro de 1912 (anno V, n. 1), 1 de junho de 1912 (anno VI, n. 22), 7 de 

setembro de 1912 (anno VI, n. 36), 4 setembro de 1915 (anno IX, n. 36) e 6 de maio de 1916 

(anno X, n. 19), com os anúncios da Lugolina. Comparando as imagens de ambos, optou-se 

pela a análise de um material de cada anunciante, estando eles presentes, respectivamente, nas 

edições de 8 de abril de 1916 (anno X, n. 15) e 4 de setembro de 1915 (anno IX, n. 36). Como 

critério, escolheram-se aqueles que mais se aproximaram de todos os anúncios observados 

anteriormente. 

Para entender os artifícios utilizados pelos anunciantes nas primeiras décadas do 

século XX, é preciso que se entenda a sociedade que consumia tais produtos e seus valores, 

bem como as artimanhas do universo publicitário. Porém neste artigo se opta por analisar 

diretamente os anúncios escolhidos. 

 

Desenvolvimento 

 FON-FON! e seus aspectos 
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Num contexto de Belle Époque, como BONADIO (2007) e BOAVENTURA (2011) 

explicitam, para que as aspirações da ideologia dominante chegassem até os indivíduos era 

preciso um meio que permitisse o acesso aos discursos publicitários. No período tratado, o 

surgimento das revistas e seu rápido aperfeiçoamento permitiu que elas se tornassem 

melhores amigas das mulheres urbanas. Em 1907 foi criada a carioca Fon-Fon! por três 

simbolistas que, apesar da procedência de seus fundadores, esforçou-se para manter seu 

caráter alegre, satírico, político e popular, renovando-se a cada sábado. (SANT’ANNA, 2012, 

p. 309). 

Os “instantâneos da vida urbana” mostravam as práticas culturais comuns na França e 

Inglaterra, que validavam a superioridade e distinção da elite carioca. Compravam-se objetos 

cujo valor consistia não no que eles eram em si, mas no que representavam socialmente, 

garantindo-se, assim, o ingresso na aristocracia. Por ser dado como superior, o Rio de Janeiro, 

então capital da República adotou o estilo da Belle Époque como uma forma civilizatória. Por 

isso, de acordo com Luca (1999 apud SANT’ANNA, 2012, p. 313),  

 
esse tipo de periódico informava aos seus leitores provenientes dos ‘estratos médios 

da sociedade’ tudo o que se considerava fundamental para que esses sujeitos 

‘pudessem se familiarizar com os padrões de elegância das classes abastadas’.  

 

Esses padrões apareciam não somente nas páginas informacionais da revista; eram 

vistos, também, se não principalmente, nos anúncios que ocupavam suas folhas, desde o 

início até o fim. 

 

Anúncios e anunciantes 
Diante da diversidade de anúncios e de suas inúmeras possibilidades de análise, optou-

se por escolher duas marcas distintas em seus produtos, mas semelhantes em suas propostas, 

para, posteriormente, identificá-las, ou não, com os estereótipos de feminino disseminados 

pela revista. A escolha pela publicidade para análise, deixando de lado, a princípio, os textos 

dos próprios autores do periódico, deve-se a mediação de comportamentos sociais e 

manipulação de desejos por parte da primeira, buscados em função da realização de um ato: o 

consumo.  

Na edição de 8 de abril de 1916 (Anno X, n 15), o anúncio da marca Juventude 

Alexandre, encontrando-se na página 10, no último espaço da folha, apresenta as seguintes 

características: o modo como se apresenta é de paisagem e não divide os espaços laterais com 
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outros anunciantes ou texto; a imagem e texto estão delimitados por um retângulo horizontal 

em estilo art déco. Tal fato confere ao anúncio um ar moderno, muito inovador para a épocai. 

À esquerda aparece a fotografia de uma mulher de perfil, olhando para o alto e à sua frente, 

sem focar no fotógrafo, como se não se desse à vista. Seu cabelo é, provavelmente, ondulado, 

comprido e volumoso e está preso para trás, ornamentado com uma espécie de tiara de duas 

tiras e uma flor. O pescoço está à mostra e é precedido por um vestido de flores que, 

possivelmente, deixa parte dos seios nus. O fundo apresenta-se anuviado, em referência ao 

Olimpo. O nome da marca aparece em caixa alta e o tamanho da fonte é maior que o restante 

das palavras, além de estar grifado por duas linhas retas, ganhando, portanto, destaque. Logo 

abaixo, a marca se autodescreve como “o unico tonico que, não contendo nitrato de prata, faz 

com que os cabellos brancos voltem a cor primitiva e não queima a pelle.” (sic) . No final da 

frase, destaca-se o fato de que o produto é eficaz contra calvície - esta que, segundo o 

anunciante, é consequência da caspa. Abaixo aparece uma orientação: “CUIDADO COM AS 

IMITAÇÕES”, em letra maiúscula e em negrito. 

Como o próprio nome da marca pode indicar, a juventude é bastante valorizada pelo 

anunciante. Buscou-se enfatizá-la, destacando a palavra “juventude” no início da peça 

publicitária, assim como na sua repetição dentro do texto. A imagem de uma mulher de traços 

renascentistas e olhar sereno, junto do fundo, trazem à tona o ideal clássico de beleza e as 

mulheres irreais, as musas, muito exploradas pelo cinema mudo da Belle Époque. Para atingir 

tal ideal, portanto, era necessário não ter cabelos brancos, nem ralos, e que se tivesse cuidados 

“na conservação do cabello” (sic.). 

Na página anterior ao reclame, aparece também o anúncio do Instituto de Hygiene 

para Cutis (sic.), cujo produto destinava-se a cura de “todas as doenças da cútis”. Na mesma 

página, aparece uma piada em que duas mulheres conversam. De acordo com uma delas, a 

segunda não se casava para fazer a alegria de muitos. A segunda deixa claro que prefere fazer 

a alegria de muitos do que fazer “a desgraça de um só”. 

Vê-se, então, que a mulher sugerida pela Juventude Alexandre - mesmo que tenha 

como modelo uma moça sozinha - deveria preservar a saúde de sua pele e cabelos, e, portanto, 

de sua juventude, para não fazer a “desgraça” de seu marido. 

Já na edição de 4 de setembro de 1915 (Ano IX, n 36), o anúncio da marca Lugolina 

encontra-se na página 11, ocupando toda ela. O anúncio inicia com o nome da marca em caixa 

alta e de tamanho da fonte maior que as outras palavras, destacado por traços geométricos. 

Abaixo há a fotografia de uma mulher, que se posiciona um pouco de lado, mas de maneira 

que deixa entrever a maior parte de seu corpo e rosto. O olhar é direcionado para a direita, 
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enquanto suas mãos seguram um papel, como se estivesse lendo e contando a alguém. Ao seu 

lado há um vaso de flores. Seus cabelos são curtos e ondulados e enfeitados por uma tiara. A 

fotografia é emoldura por arabescos em estilo art nouveau. Sua estrutura remete às fotografias 

com dedicatória comuns à época estudada, geralmente destinadas aos namorados ou parceiros.  

Podemos entender, neste caso, que a mulher ali colocada se dava como uma oferta, o 

que é confirmado pela posição de seu rosto e olhos, postos de maneira sedutora, como se 

desse atenção a alguém; acompanhados de seu sorriso e da iluminação lateral, da esquerda 

para a direita, que destaca a região dos olhos e peito, mostra sua intenção sedutora, ao mesmo 

tempo que lembra sua condição submissa. Vemos, também, que o produto Lugolina 

destinava-se a um público dito moderno, o mesmo público da revista em questão, uma vez 

que a mulher aparece sozinha, independente do papel de mãe e esposa. O anúncio estimula 

nas consumidoras, então, o comportamento êmulo, uma vez que outras mulheres, como 

mostra a fotografia, já estão propondo essa modernidade, mesmo que na aparência, 

concretizada na sua desvinculação inicial com o papel do lar.  

As descrições do produto, que acompanham a fotografia, indicam a melhor maneira de 

se oferecer, ou seja, livre de espinhas, molestias contagiosas, queda de cabelo, rugas, etc.. Na 

página posterior, vê-se o anúncio da Higyene para Cutis; um texto da própria revista 

sugerindo que se aproveite a ilusão, provavelmente da beleza, e defendendo o ponto de que a 

velhice traz a solidão; e um anúncio do produto Angelica que traz um testemunho de uma 

mulher que usou o produto, cujo objetivo era deixar a pele branca. O entorno da imagem 

analisada permite averiguar que, apesar do caráter moderno da mulher a qual ela se destina, há 

a preocupação com o casamento, como o próprio resultado da sedução pode sugerir. O seu 

público provavelmente já enfrentava a realidade do envelhecimento. Sendo assim, era preciso 

aproveitar e garantir a juventude, para que pudesse apresentar-se ao seu marido - quando o 

tinha -, a fim de manter o matrimônio, ou ao seu futuro esposo, garantindo o casamento. 

 

Considerações Finais 
 Os dois anúncios analisados mostram duas mulheres sozinhas, a princípio 

sugerindo uma quebra no papel social destinado à mulher até então. As estratégias que os 

envolvem permitem análise literal das imagens, como, por exemplo, das posições das moças, 

seus acessórios, fundo, etc. A partir daí, surgem as conclusões acerca de seus significados.3 

Observou-se que, apesar de sua proposta moderna, nas entrelinhas fica o ideal de mulher 

                                                 
3 BARTHES, 2005 apud SANT’ANNA, 2010, p. 118. 
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submissa, do lar, cuidadora de seu marido e filhos, uma vez que ela já se encontra nessa 

posição ou busca por ela. É o mesmo pregado pela revista: ela destinava-se ao público 

moderno, mas era resistente na aceitação de um modelo que muito destoasse daquilo aceito 

socialmente. A leitora sentia-se atraída a adotar um tipo específico de modelo de feminilidade, 

“sustentado no gosto pela moda, na preocupação com as etiquetas sociais, no universo 

doméstico e maternal e, claro, no consumo dos emblemas de modernidade”4, evidenciando a 

intenção da revista de “familiarizar” os leitores dos estratos médios com os padrões da elite se 

concretizava e se confirmava nos anúncios em questão. Apesar disso, as flores, presentes nas 

duas peças estudadas, surgem para confirmar a aversão à excentricidade, já que remetem ao 

natural e aceitam tudo aquilo que assim também o é. Como a mulher estava associada ao lar, 

o antinatural estaria na não observância de tal fato e na adoção de qualquer postura contraria a 

essa. Portanto, a mulher é aceitavelmente moderna na aparência, mas não socialmente, fato 

confirmado pela revista. 
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A INFLUÊNCIA DOS BLOGS DE MODA NO SEU PÚBLICO CONSUMIDOR 
THE INFLUENCE OF FASHION BLOGS ON YOUR MARKET CONSUMER 

SILVA, Even Grazielly de Sousa Escócio, UFMA1

PEREIRA, Ben Rholdan Sousa, Orientador, UFMA2

Resumo
Esse artigo busca compreender como usuários da internet, que são nomeados como pessoas comuns, conseguem 
influenciar ainda que indiretamente no comportamento do seu público consumidor. A fim de proporcionar um 
melhor entendimento, analisa-se as mídias datadas como tradicionais e o efeito da moda consumada, o 
surgimento dos blogs e como a indústria fashion se portou perante essa mudança. 
Palavras-chave: blogs de moda; público consumidor; comportamento. 

Abstract 
This article seeks to understand how Internet users, who are appointed as ordinary people can influence same 
indirectly all of a consumer audience behavior. In order to provide a better understanding, it analyzes the media 
dated as traditional and the consummate fashion effect, the emergence of blogs and how the fashion industry has 
behaved before the change. 
Keywords: fashion blogs; consumer market; behavior. 
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1. Introdução 

A ascensão das tecnologias digitais, juntamente com a globalização, possibilitou as 

pessoas interagirem de uma forma dispersa e rápida através da Web 2.0. A população desse 

ambiente cibernético é conhecida por se conectar a fóruns de discussão, redes sociais, 

comunidades e blogs a fim de trocarem informações, compartilharem experiências e até 

mesmo seus diários pessoais. 

Nesse âmbito, essas interfaces começam a ser consideradas mais influentes do que as 

mídias tradicionais já existentes como: revistas e televisão – pois o consumidor passa a se 

tornar criador. É notório a partir disso, vermos um crescimento frenético nos blogs como 

resultado desse novo cenário e nova mídia e ainda sua inclusão dentro do mercado da moda. 

Dado o momento em que, surgem os fashion bloggers, ou blogueiros de moda – onde 

usuários que escrevem sobre seu estilo de vida e compartilham o seu cotidiano que vai desde 

a postar fotos de “look do dia”, comentar sobre o que comprou ou aonde comprou uma peça, 

trazer à tona informações do que está acontecendo no mundo fashion (desfiles, eventos, 

lançamentos) e até escrever sobre como como adaptar determinada tendência ao seu corpo – 

são transformados em ícones a serem seguidos pelos seus respectivos leitores que acabam se 

sentindo mais próximos deles do que com pessoas famosas (atores, cantores, atletas, outros).  

Diante do que foi apresentado, o objetivo deste estudo exploratório é compreender como os 

blogs de moda influenciam no comportamento do seu público consumidor. 

 

2.  Moda  

Para a melhor compreensão de como os blogs de moda afetam no comportamento dos 

seus leitores, é necessário analisar como funciona o efeito da moda no consumidor e como as 

mídias tradicionais se encaixam nessa realidade. Sendo possível assim, uma visão mais clara 

de como ela irá ser difundida nos blogs. 

2. 1 Moda consumada e as mídias tradicionais 

As últimas gerações têm sido levadas a consumir cada vez mais rápido. Ansioso pelo 

sabor de novidade, o consumidor em questão de horas após a aquisição da sua compra, logo 

se vê a espera pela próxima já que em seus pensamentos: o novo se torna velho. No livro O 

Império do Efêmero, Gilles Lipovetsky fala que: 
 

Com a moda consumada, o tempo breve da moda, seu desuso sistemático tornaram-
se características inerentes à produção e ao consumo de massa. A lei é inexorável: 
uma firma que não cria regularmente novos modelos perde em força de penetração 
no mercado e enfraquece sua marca de qualidade numa sociedade em que a opinião 
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espontânea dos consumidores é a de que, por natureza, o novo é superior ao antigo. 
(LIPOVETSKY, 2009) 

 
Outra forte característica desse consumidor é a grande influência que as mídias 

tradicionais têm sobre o comportamento dele. Por exemplo: nos Estados Unidos quando 

Madonna estava lançando seu primeiro videoclipe, Lucky Star3, na MTV: ela quebra os 

paradigmas impostos na época - onde diferentemente da imagem da mulher conservadora – 

ela abusa da sua sensualidade e mostra que está no controle da sua imagem conforme o clipe 

avança (KELLNER, 2001). Despertando assim o desejo que já havia no inconsciente da 

população feminina em se tornarem “donas de si” e que acabou resultando em mulheres 

querendo se reproduzir e serem iguais a ela – a cantora acaba criando sua própria linha de 

roupas “Madonna-Wear” para facilitar esse processo.  

No Brasil não é diferente, as novelas possuem um grande impacto em vender a moda 

através de um personagem para o consumidor. Na novela “O Clone”, em 2001 – as pulseiras 

que eram ligadas por uma corrente até o anel pela personagem “Jade” interpretada pela 

atriz Giovanna Antonelli4, foram tão populares no período que chegaram a fazer sucesso por 

anos. Já em “Salve Jorge”, produzida em 2012, a personagem “Helô” interpretada pela mesma 

roubou a atenção do público com seus looks que misturavam estampas e acessórios – 

estampando as vitrines nacionais e permitindo que o consumidor se deixasse influenciar pelo 

estilo abordado na rede televisiva. É factível dizer que a moda consumada nada mais é do que 

uma influência poderosa posta à disposição do consumidor através de modelos de aparência, 

comportamento e estilo. 

 

3. Mas onde os blogs se encaixam? 

O advento da Web 2.0 é marcado pelo nascimento de uma das maiores mídias do 

século: os blogs. Segundo Yang (2006), o blog é "um tipo de site que consiste em artigos ou 

postagens postos em uma ordem cronológica, fornecendo parágrafos curtos de texto com 

eventuais ligações a outros sites, fotos incluídas, vídeo ou conteúdo de áudios". Onde assim, 

pessoas do mundo todo - de forma anônima ou não - poderiam compartilhar seu dia-a-dia com 

pessoas de qualquer lugar do mundo. 

 

 

3.1 Blogs de Moda 

                                                 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ThHz9wlBeLU. Acesso: 02/02/2016 
 
4 Disponível em: http://chic.uol.com.br/novela/noticia/as-modas-lancadas-por-giovanna-antonelli-nas-novelas. Acesso: 13/02/2016 
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Devido a sua expansão, os blogs de moda surgem nesse contexto e começam a ganhar 

espaço a partir do momento em que o consumidor da indústria fashion se torna autor, 

apresentando conteúdos de forma dinâmica e mais pessoal o que fora proposto nas passarelas 

e nas grandes produções de revistas especializadas no assunto. A fórmula desse imenso 

sucesso é contida na apresentação do street style5 por esse blogueiro ao invés da arte 

conceitual vendida nas mídias tradicionais. 

Nesse âmbito, pode-se dizer que a busca insaciável pelo novo que Lipovetsky (2009) 

defende também se encontra nesse cenário. Já que essa cultura mass-midiática se vê 

comandado pela lei da renovação rápida, do sucesso efêmero e da sedução a partir da imagem 

cujo já está induzida no seu subconsciente: os blogs de moda são o elixir para sua busca pelo 

novo. 

 

4. A influência dos blogs de moda em quem os consome 

Embora a maioria desses fashion bloggers não serem graduados em moda ou 

especialistas no assunto, é possível observar que os consumidores se sintam mais conectados 

com eles através da temática ali exposta do que com as referências já conhecidas como capas 

de revistas e redes televisivas - onde personagens globais (atores, cantores e modelos) 

aparecem como figuras distantes da sua forma de vida. Para eles, os blogueiros são pessoas 

comuns com sentimentos, gostos e opiniões que mais se aproximam da realidade deles e que 

são perceptíveis a partir da narrativa posicionada diante da página virtual.  

A chama de interesse pelos artigos ou fotos publicadas pelos autores que vão desde ao 

look que optou para ir no cinema, o salão que frequentou para cortar o cabelo, o restaurante 

que aprovou quando foi almoçar com a família, sugestões de como usar e adequar 

determinado estilo até a peça que achou em uma liquidação – faz com que o leitor passe a 

construir um relacionamento de confiança com eles.  

Já que ao ler o conteúdo, além de receber dicas com opiniões sinceras como que peça 

realmente vale a pena comprar ou direcionamentos sobre uma determinada tendência no 

momento em que vê o autor utilizando-a, se identifica e constrói no seu subconsciente uma 

relação amigável com aquela imagem que vê e o torna como ícone de referência a ser seguido.  
Os blogs tornaram-se guias confiáveis, orientando usuários que procuram 
informações específicas, tais como a eficácia de um creme hidratante, lojas online 
confiáveis, como se deve combinar uma saia etc. Tudo isso perpassa pelo próprio 
processo de construções representacionais do feminino, pois como afirma Lévy, 
“procuramos no consumo a conformidade com uma certa imagem e porque 

                                                 
5 Expressão em inglês utilizada para o termo moda de rua 
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queremos quase sempre imitar o comportamento do grupo com qual nos 
identificamos [...] (2004)”. (TAVERNARI, MURAKAMI, 2012) 

 
Segal (2014), afirma que o consumidor ao usar em consideração a linguagem 

oferecida nos blogs como parâmetros, isso é apenas uma das formas de efetivação do 

comportamento e reflexo dele na sociedade. Mostrando que os blogueiros tendem, sim, a 

interferir nas escolhas de consumo de quem os vê mesmo que de forma indireta.  

4.1 Como a indústria da moda se comporta perante disso? 

Observando essa situação de que com “looks” e mais “looks” postados pelos fashion 

bloggers, o consumidor chega a ser influenciado e passa a aumentar a frequência de compras 

(Segal, 2014): as empresas do ramo veem a oportunidade de aparecer nesse mundo virtual e 

começam a apostarem nos mesmos. Através de jabás6 e convites na fila A7 para desfiles, 

alguns chegam a serem pagos para usarem determinada marca, publicarem sobre ela no seu 

blog e aparecerem nos seus eventos8 a fim de redirecionar seu público para a mesma. Vale 

lembrar que tais oportunidades, antes eram dadas apenas a pessoas famosas no mundo da 

moda.  

Pelo fato do universo dos blogs de moda aglomerarem um grande número de fãs e 

conseguirem ultrapassar os limites da tendência de moda para ao estilo de vida do consumidor 

(VISENTINI, 2016), hoje os responsáveis por essa mudança - especificamente as brasileiras -

 começaram a assinar suas próprias coleções de roupa em parceria com algumas marcas. 

Temos como exemplo: a dona do blog Just Lia, e jornalista, Lia Camargo, que tem uma linha 

de camisetas para a Chico Rei enquanto a dona do blog Garotas Estúpidas e graduada em 

moda, Camila Coutinho, assinou uma coleção de roupas para Riachuelo e uma coleção de 

sapatos para a Dumond. Já a queridinha das adolescentes, Bruna Santina, dona do blog Niina 

Secrets. além de diversas coleções assinadas por ela – acaba de lançar sua própria marca de 

roupas: a Niina Secrets Store. 

Nessa perspectiva, é possível comprovar que esse tipo de mídia como afirma 

Lipotvesky (2009) e Visentini (2016) nada mais é que um instrumento de integração do 

consumidor a esse cenário místico dos sonhos ao mesmo tempo que produz efeitos culturais e 

psicológicos no comportamento desses consumidores. 
 

5. Considerações Finais 

                                                 
6 Objetos disponibilizados pelas marcas de forma gratuita para formadores de opinião  
7 Lugar ocupado nas primeiras fileiras do desfile de moda  
8 Disponível em: http://ffw.com.br/noticias/business/quanto-as-top-blogueiras-faturaram-durante-o-sao-paulo-fashion-week/. Acesso 
05/02/2016 
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Apesar das limitações desse estudo, é evidente que com o surgimento dos blogs como 

uma nova fonte de informação e busca incansável pelo novo, vermos a valorização e a 

influência de pessoas datadas como comuns - por não fazerem parte das grandes mídias 

tradicionais - se tornarem de grande importância dentro do cenário da moda que é 

desempenhado atualmente. Tal mudança só foi possível e ocasionada pela proximidade e 

interação entre o blogueiro de moda com o seu leitor.  

Avaliando isso tudo, é inimaginável pensar que o “consumir” e o “criar” fossem 

caminhos contraditórios. Quando na verdade, esses elementos acabam sendo dependentes um 

do outro. Os blogs de moda, a partir dessa perspectiva, começa a ditar os novos horizontes da 

indústria da moda - já que quem consome se mostra sujeito a ser influenciado por pessoas que 

mais se parecem com ele do que com o que é estereotipado pelo mercado. 
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AND THE DIOR BRAND IN THE MOVIES 
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Resumo
Instância de criação e propagação de valores que permeiam o imaginário e práticas sociais, o cinema tem
sido veículo para disseminação de marcas que visam transmitir valores simbólicos associados aos seus 
produtos. A Maison de luxo Dior é uma das companhias de moda que há muito tem utilizado o endosso
de filmes e celebridades. Aqui, aborda-se a relação entre a diva alemã Marlene Dietrich e a marca Dior 
em narrativas fílmicas, por meio de uma metodologia semiótica de matriz barthesiana, ao analisar-se o 
modo como o filme, a estrela e a marca são reciprocamente influenciados por meio de interações 
simbólicas durante as cenas. Entendemos que a empresa continuamente explorou uma imagem de 
glamour e poder associada a atriz, reiterando sua própria identidade de marca e, por outro lado, ajudando 
a moldar a persona da estrela. 
Palavras-chave: Cinema; moda, Marlene Dietrich; Dior. 

Abstract 
Instance of creation and transmission of values that permeate the social imaginary and practices, the 
cinema have been a vehicle of dissemination of brands that seek to communicate symbolic values 
associated to their products. The luxury House of Dior is one of the fashion companies that, for a long a 
time, has used the endorsement of movies and celebrities. Here, we discuss the relationship between the 
german diva Marlene Dietrich and the Dior brand in filmic narratives, through a semiotic methodology 
of barthesian matrix, analysing the way that the movie, the star and the brand are mutually influenced by 
symbolic interactionism throughout the scenes. We learned that the enterprise continuously explored an 
image of glamour and power associated to the star, reiterating its own brand speech and, on the other 
hand, helping to build the star’s persona. 
Keywords: Cinema; fashion; Marlene Dietrich; Dior.
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Introdução 

 Após anos de privação causados pela Segunda Guerra Mundial, a marca de luxo 

Dior debuta na Alta-costura, em 1947, através de uma estética de moda conhecida como 

New Look, a qual renovava o luxo e uma feminilidade delicada e ociosa através de um 

vestuário semelhante àquele usado pelas nobres do Antigo Regime. (HANOVER, 2012) 

 A marca utilizou fortemente as mídias da época, vestindo, no cinema, várias 

atrizes famosas com roupas que comumente seguiam o padrão das coleções vigentes. 

 Assim, visamos analisar a inserção do figurino criado pela Dior em narrativas 

fílmicas, através do endosso das mesmas pela diva Marlene Dietrich, uma das atrizes 

que mais vestiu Dior no cinema, observando como o filme, a estrela e a marca de moda 

são mutualmente influenciados por meio de interações simbólicas durante as cenas. 

Para tal, resgatamos três filmes das décadas de 1950 e 1960, com os quais, 

segundo Hanover (2012), a Dior associou-se para vestir a atriz em cena. São eles: Stage 

Fright (1950), No Highway In The Sky (1951) e Paris When It Sizzles (1964). Levantou-

se o contexto histórico do lançamento dos filmes, e analisou-se a persona construída em 

torno da atriz e as estéticas de moda lançadas pela Dior e recorrentes nas películas. 

Analisou-se todas as aparições da atriz, portanto as cenas apresentadas são uma 

amostra de algo mais amplo cujo espaço não permite exibir, mas é, todavia, levado em 

consideração no trabalho. Para estudar as cenas, utilizou-se o método de análise 

semiótica para imagens paradas (PENN, 2002), ao se descrever os elementos que 

constituem o objeto de estudo, para só então inferir conotações a partir desses elementos 

cotejados com os significados que estruturam a narrativa e com o contexto histórico que 

permeia a obra.  

Foram utilizados os critérios de análise de figurino, ao dissecarmos o traje 

segundo a forma, cor, material, composição da roupa e gestual do usuário (MACIEL, 

MIRANDA, 2009). Empregou-se as ferramentas de análise fílmica (JULLIER, MARIE, 

2012), ao observarmos os planos, pontos de vista, movimentos de câmera, luzes e cores, 

combinações audiovisuais, cenário e a própria história que é contada no filme. 

 

Fundamentação Teórica 

Os elementos que constituem as cenas de um filme servirão, dependendo de suas 

configurações, como símbolos à subsidiarem a narrativa fílmica, na qual o figurino, 

conjunto de todos os acessório e roupas, cooperará na percepção do tempo/espaço e 

identidade do personagem que o veste. (COSTA, 2002) 
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A persona, ou imagem pública da celebridade, se organiza por meio da produção 

que cria sua aparência e aparições, e através da assimilação e modificação dessa 

imagem pelas mídias e público. Tais representações, mitificadas em astros pop, servirão 

como modelos de ser e estar na sociedade, auxiliando no modo como os grupos sociais 

compreendem a si mesmos e aos outros. A persona contribuirá na criação da identidade 

do personagem, comumente ambas se assemelhando. (MORIN, 1997. ROJEK, 2008.) 

Devido à grande demanda de recursos para a criação de um filme, é comum que 

ele seja comercializado massivamente para gerar o máximo de lucro. Isso faz com que o 

mundo simbólico apresentado nas telas, por vezes, passe a fazer parte do mundo real 

das pessoas, que adotam práticas e ideias disseminadas por esse meio. (MORIN, 1997) 

Isso torna o cinema alvo de empresas que buscam propagar suas marcas de 

modo abrangente, visando transmitir ao grande público valores simbólicos associados 

aos seus produtos. Para isso, utilizam o endosso da estrela inserida no filme, partindo 

“do princípio de que o reconhecimento público da celebridade [...] pode ser transferido 

para o bem de consumo num comercial ou anúncio” (ROJEK, 2008, p.101), de modo 

que as pessoas comprarão os produtos da marca ao se identificarem e se projetarem na 

pessoa que os promove, sendo o consumo, um meio de acessar o significado percebido. 

 

Dietrich: uma deusa europeia 

 Marlene Dietrich nasceu em Berlim, Alemanha, em 1901, iniciando sua carreira 

nacional como atriz em 1923. Entretanto, foi o filme intitulado Anjo Azul (1929) o 

primeiro a estereotipá-la internacionalmente como sex symbol à moda das femmes 

fatales, consolidando-a, assim, como representação de um poder de sedução feminino 

que hipnotiza e leva à perdição os homens que por ela se apaixonam. (BACH, 1992) 

 O grande sucesso desse filme, levou a indústria cinematográfica norte-americana 

a contratá-la para atuações em papéis principais, os quais garantiram sua fama mundial. 

Devido as produções bem-sucedidas que seguiram, ela se tornou a atriz mais bem paga 

do mundo, no seu tempo. Isso lhe permitiu uma vida regada a luxo, tornando-a 

conhecida “como um ícone do glamour”. (BACH, 1992, p.310) 

 

Stage Fright (1950). 00h38min32s – 00h46min52s 

 Stage Fright (1950) conta a história de Eve (Jane Wyman), uma atriz iniciante 

que ajuda Jonathan (Richard Todd), um jovem suspeito de matar o marido de Charlotte 
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(Marlene Dietrich), uma glamorosa atriz que é sua amante, a qual Eve tenta provar ser a 

criminosa. Charlotte é a mandante do crime, o qual Jonathan fez por estar cego de amor. 

 No primeiro encontro entre as protagonistas, Eve adentra no luxuoso quarto de 

Charlotte usando uma camisa de gola bebê, que conota ingenuidade, pois ela é enganada 

no filme; de algodão, mostra que ela vem de uma classe econômica baixa. Seu tailleur 

possui ombreiras largas, sugerindo uma imagem masculina de labor e austeridade. 

 Charlotte porta um vestido de cintura marcada, conotando ócio, ao relacionar-se 

ao uso de espartilhos, os quais prejudicam a mobilidade, explicitando a falta de 

trabalhar. Sobre sua cabeça há um attifet anexado a um véu de musseline, objeto 

conhecido como “chapéu da viúva”, pois a rainha da França, Catherine de Médici, 

passou a utilizá-lo em preto, depois da morte de seu marido, em 1559 (NORRIS, 1997). 

 Detetives chegam à residência de Charlotte para interrogá-la. Ela manda-os 

entrar, vestindo um negligé de seda e deitando-se sobre um divã, esnobe e tranquila. O 

negligé possui rufos de renda, que constroem um sentido de nobreza e majestade, pois a 

própria rainha Elizabeth I, para demonstrar imponência, “vestia seu rufo mais alto, mais 

largo e mais rígido do que o de qualquer outro na Europa” (NORRIS, 1997, p. 623). 

 Sua roupa é preta, conotando luto. A cor é a mesma dos ternos dos detetives, a 

colocando em um nível de poder igual ao deles e superior aos restantes de roupas claras, 

pois, ali, ela é a única a saber de toda a verdade, e saber, nesse caso, é poder. 

 Desse modo, percebemos rapidamente o alto status social de Charlotte, assim 

como sua imponência sobre os demais personagens, os quais estão sobre sua ordem e 

controle. Charlotte é glamorosa, altiva e poderosa, sentidos reforçados pelo vestuário. 

 

No Highway In The Sky (1951). 01h20min16s – 01h24min16s 

 Theodore (James Stewart), um engenheiro, acredita que o avião em que está 

cairá. Ele decide avisar à Monica (Marlene Dietrich), uma rica e famosa atriz de 

Hollywood que se acomode em certa parte do avião que a salvaria em caso de acidente. 

O avião não cai e, após o pouso, Monica e a aeromoça Marjorie (Glynis Johns), tentam 

livrar Theodore da prisão, pois ele quebra o avião para que não pudesse voar e cair.   

Em uma cena, Monica vai à casa de Theodore, admirando-se ao ver Marjorie 

fazendo os serviços domésticos, a qual veste um avental que indica labor e submissão. 

Vestido de algodão mostra seu baixo poder aquisitivo. Colarinho fechado conota recato. 

Monica enverga um vestido cuja cintura é bastante marcada, o que remete à 

espartilhos, expressando ócio e delicadeza. A saia é excessiva em tecido, transmitindo 
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ostentação. Ao entrar, ela retira dos ombros um manto feito de pele de vison, material 

muito caro e símbolo de luxo e glamour feminino, sentidos que são reforçados pelos 

diamantes que utiliza. A cor escura do vestuário a coloca numa posição de poder 

superior a Marjorie, a qual é confirmada pelo destino das duas. Enquanto Marjorie 

decide ficar com Theodore e servir como dona-de-casa, Monica irá à Hollywood 

continuar com seus filmes, reforçando a noção de glamour e superioridade social. 

 

Paris When It Sizzles (1964). 00h13min56s – 00h16min13s 

 Richard (William Holden) é um roteirista contratado para escrever um filme, o 

qual, passados cinco meses, ele não havia sequer começado. Com a ajuda de Gabrielle 

(Audrey Hepburn), tentará fazer o roteiro de 138 páginas em dois dias.  

Richard tenta imaginar um bom início para a obra, que se passará em Paris. 

Sugere que a primeira cena mostre a Torre Eiffel, mas sente-se mal com o resultado e a 

substitui pela filmagem do Sacre Coeur, e depois pelo Grand Palais, símbolos de Paris. 

Permanecendo insatisfeito, afirma que é necessário dar ao público o gosto e o 

cheiro da verdadeira Paris e, então, há um close-up no nome Christian Dior estampado 

na entrada da boutique. Assim, a Maison é tida como símbolo máximo da França. 

Ele informa que, de um carro Bentley, deve sair uma atriz clássica e glamorosa. 

Revela-se, então, Dietrich, vestindo um tailleur branco, cor que expressa status social 

elevado, pois ao mantê-lo alvo, evidencia-se que o portador não necessita fazer 

trabalhos pesados que sujariam a roupa. Isso é reforçado pela cintura comprimida que 

remete aos espartilhos. A cor é semelhante à do carro e da loja, formando um conjunto. 

Os três possuem significados semelhantes, como glamour, classicismo e “europeidade”. 

Luvas brancas expressam uma investidura de poder, ao se relacionarem com as 

luvas que eram abençoadas durante as coroações dos reis franceses, assim como é 

símbolo de elegância feminina (BECK, 1969). Tal proposição é confirmada quando 

Richard informa que a atriz deveria entrar como uma majestade na boutique Dior. 

 

Conclusões 

 Diante do exposto, percebe-se que Dietrich usa roupas Dior apenas quando 

representa mulheres europeias de alto nível social, como grandes atrizes francesas e 

inglesas, as quais são ricas e glamorosas, representadas como estando no controle das 

situações que se desenrolam e no controle dos demais personagens, de modo a 

disseminar uma simbologia de luxo, “europeidade” e poder social associada a marca. 
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 Por outro lado, as peças da Maison vão contribuir para reiterar a imagem dos 

personagens e a persona de Dietrich como uma mulher majestosa e de índole 

dominadora, a partir de referências à um estilo de vida cortês perceptível pela estética 

do figurino. Não somente isso, mas o simples nome da marca se direciona ao mesmo 

propósito, pois a Dior está associada à renovação do luxo por meio de características 

ligadas não apenas ao vestuário, mas aos valores e à cultura do Antigo Regime. 

 Assim, através da parceria Dior e Dietrich no cinema, a empresa poderia ser 

amplamente reconhecida por essas conotações, de modo que as mulheres poderiam 

adotar roupas da marca para construírem suas próprias identidades, no mundo real, 

sendo atraídas pelo que supostamente seria um anseio por um mundo de glamour e luxo. 
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Resumo

O artigo apresenta a utilização combinada de três metodologias de projeto aplicadas ao projeto 
de um produto têxtil. No artigo as metodologias: projeto axiomático e diagrama de FAST são 
utilizadas para projetar um tecido tecnológico tratado para a emissão de radiação infravemelha.
Estas metodologias de projeto usadas em geral, tende a desenvolver uma sistemática, 
estabelecendo regras e diretrizes para a realização do produto, pode ser aplicada a todos os 
ramos e tipos de organizações. Este trabalho de pesquisa na área tecidos tecnológicos foi 
desenvolvido para o aprimorando do processo criativo da indústria têxtil. A pesquisa 
caracteriza-se como revisão bibliográfica, por meio de dados secundários (livros, artigos, sites),
e análise das ferramentas.

Palavras-chave: Ferramentas; Metodologia de Projeto; Processo Criativo; tecidos 

tecnológicos.  

.

Abstract

The article presents the combined use of three design methodologies applied to design of a 
textile product. Article methodologies: axiomatic design, the morphologic features and FAST 
diagram are used to design a technological fabric treated for issuing infravemelha radiation. 
These design methodologies used in general, tends to develop a systematic, establishing rules 
and guidelines for product realization, it can be applied to all branches and types of 
organizations. This research in technological fabrics area was developed for improving the 
creative process of the textile industry. The research is characterized as literature review, using 
secondary data (books, articles, websites), and of the analyzed tools.

Keywords: Tools; design methodology; creative process; technological fabrics.
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1 Introdução 

 

Este estudo faz parte de uma tese que tem como foco a metodologia de projeto aplicada  projeto 

do produto em tecidos tecnológicos verificando as técnicas que pode-se utilizar no processo 

criativo, as dinâmicas, parâmetros e metodologias aplicadas a criação de produtos.  Fala-se 

muito em fazer produtos, aperfeiçoar e em melhorar, mas dificilmente encontra-se a aplicação 

ou o como realizar, que parâmetros são usados para tal realização e que soluções são aplicadas 

ao processo de criação.  A aplicação em processos criativos e no projeto de produtos seguem 

parâmetros que muitas vezes são fornecidos pelos clientes. Os conceitos que estão vinculados 

a estes processos de elaboração do produto, e entender a sua finalidade auxilia a desvendar as 

necessidades. Na busca da qualidade é importante o entendimento das aplicações técnicas do 

design de têxteis para obter avanços na tecnologia de desenvolvimento do produto. Para 

compreender este processo de criação e produção de têxtil em um mercado competitivo e 

globalizado. Necessariamente, as técnicas e metodologias que priorizam modos de tornar o 

processo cada vez mais ágil e que contribua com o uso de recursos reduzidos, qualidade e 

desempenho da empresa. 

Diversas mudanças sociais, ambientais e tecnológicas sentidas na última década provocaram 

manifestações no mercado. A preocupação com os impactos ambientais ocasionados pelo 

homem é observada pelo mundo. Neste aspecto, as empresas também preocupadas com os 

possíveis danos procuram contribuir para a redução deste impacto com propostas para melhorar 

os processos produtivos.   

A definição de práticas que promovem a revisão de utilização, incluindo a criação de design de 

produtos, avaliação dos recursos, revisão de funcionalidade, gestão de gastos, gestão de 

controles, gestão de processos e controle internos.  

Diversos estudos surgem sobre o tema de produção industrial melhorar o desempenho das 

operações, colaborando com a economia, sociedade e os custos da empresa. JENKINS e HINE 

(2003, p. 115–134, tradução nossa) afirmam que a avaliação comparativa do desempenho para 

demonstrar a realização de uma gestão melhor, é uma prática comum que faz parte de uma nova 
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forma. Umas das principais formas de melhorar o desempenho é utilizando estratégias de  

metodologia de projeto na criação ou no processo criativo.  

 

 
2Referencial Teórico 
 
Na contemporaneidade o cliente da indústria da moda torna-se o reflexo da sociedade. É uma 

constante busca do ser humano por um diferencial, qualidade, por aceitação e por identidade.  

A indústria têxtil procura desenvolver produtos que possam suprir essa necessidade  investindo 

em produtos, materiais e metodologias  ,particularmente,  procurando o emprego de técnicas e 

de procedimentos que, hoje, ditam regras nas indústrias e no mercado. Em termos gerais, a 

indústria têxtil busca soluções para questões que envolvem expressão criativa e tecnologia com 

alta complexidade. As interações entre moda e indústria têxtil devem levar em consideração 

aspectos inerentes à cultura e à economia contemporâneas. Isto quer dizer que essas interações 

evidenciam não somente os aspectos estéticos – ou seja, o que é concebível como “belo”–, mas 

também elementos motivadores do desenvolvimento socioeconômico, tais como: os meios de 

comunicação, os de informação, os de reprodução e os relacionados aos processos industriais. 

Em conjunto, esses valores da produção são determinantes para o produto-moda – fruto entre 

criatividade e meio industrial. 

De acordo com Sanches; et. al (2010, p. 3) 
Os avanços na área da tecnologia e da ciência nos últimos anos tem se refletido na 
área têxtil por meio do desenvolvimento de novas fibras, fios ou tecidos, como 
também no aperfeiçoamento de uma qualidade já existente nos mesmos. As evoluções 
que ocorreram na indústria têxtil são um reflexo do comportamento do novo tipo de 
consumidor mais exigente e que busca aliar estética, funcionalidade e qualidade no 
vestir, gerando um novo tipo de mercado. Esse novo mercado faz com que as empresas 
de vários segmentos se aliem a importantes Centros de Pesquisas e Universidades, 
para que em conjunto consigam produzir bons resultados e estes possam ser de fato 
aplicados no vestuário esportivo. 
 
 

Os tecidos tecnológicos buscam incluir funcionalidades que atendam as necessidades do 

consumidor permitindo que as empresas consigam resultados satisfatórios por meio do processo 

de desenvolvimento de novos produtos. 

Ostrower (1978) afirma que a capacidade de compreender, assimilar, configurar e significar é 

o ato criativo.  Criar é uma forma de estabelecer um novo uma relação entre a mente humana e 

o objeto de forma a compreender o significado ou resignignificar. 

Barbará (2011) denomina processo como um conjunto de ações ordenadas e integradas para um 

fim produtivo específico  que ao final do ciclo geram produtos, serviços ou informações. 
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A produção ocorre no final de uma sequencia de processos e procedimentos predeterminados. 

O conjunto de operações produtivas ou de manufatura deve ter como principal foco de melhoria, 

o aumento na produtividade e também na qualidade.    

Na escala industrial contemporânea, a aplicação da metodologia do projeto apresenta alguns 

processos criativos, que são sintetizados para atender a demanda do cliente. 

 

2.1 Processos Criativos  

 

O processo criativo humano tem sido um dos fatores que impulsionaram o crescimento e o 

desenvolvimento da humanidade. 

A história da evolução humana tem mostrado as diversas fases do processo desenvolvimento 

alinhada à criatividade humana, o homem evolui por meio de diversas descobertas e invenções. 

Com o passar dos séculos sua evolução vem sendo acompanhada por desenvolvimento de 

instrumentos, métodos e sistemas. A constante evolução por meio de pesquisas e eventos 

mostram que a criatividade  inovativa tem tido um papel fundamental. 

Neste sentido, os estudos da metodologia para o desenvolvimento do processo criativo 

inseriram um pensamento logico e racional na evolução humana. 

O desenvolvimento do processo criativo humano também tem sido marcado por diversas 

frustações, problemas no desenvolvimento da criatividade e inovação, é uma constante. 

Diversos estudiosos e pesquisadores já foram acometidos por inércia criativa, dificuldade de 

expor as ideias, medos, falta de inovação ou mesmo problemas eu pareciam insolúveis. 

Atualmente, não tem sido diferente, diversas razões impedem a criatividade, isso vem sendo 

discutido em diversas áreas de estudo. 

Devido aos avanços tecnológicos e a globalização, o mercado esta cada vez mais exigente, 

incentivando a busca por profissionais criativos, inovativos e inventivos. Para atender essa 

demanda surgem metodologias, técnicas e instrumentos que auxiliam a sistematizar o processo 

criativo de forma logica.  

Mete (2006) discuti as formas de incremento ao processo criativo: 
Although designers choose a marvellous source of inspiration, it gets nowhere if the 
designer cannot bring it to reality or interpret it appropriately. However, finding the 
right source of inspiration is not enough to be creative or not so often a matter of 
inventing something totally new. In order to increase designer’s originality and 
creativity, designers can seek new ways of seeing old and familiar things, new ways 
of using old, familiar media to increase their pool of ideas. 
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Existem diversos tipos de processos criativos, em geral, processos criativos desenvolvem-se 

pela geração de ideia. O objetivo é incrementar as ideias e pensamentos de forma a obter uma 

resposta. 

Muitos problemas podem ser solucionados utilizando metodologias e técnicas que estimulem o 

processo criativo. 

Vários estudos tem sido realizado para definir uma melhor forma de  criar um produto, as 

maneiras e métodos divergem , mas em geral, todos buscam uma forma de contribuir para a 

melhoria do produto. 

 

2.2 Tecidos tecnológicos 

 

Segundo JONES (2005), a malharia  é a produção de tecido pelo entrelaçamento de fios que se 

cruzam em ângulos retos em comprimento(urdume) ou largura(trama), a firmeza e caimento do 

tecido de malha está associada ao número de ligamentos por centímetro. O processo de 

transformação da malharia  tem como matéria-prima o   fios têxteis que após o 

processamento(transformação) tem como output(saída) o tecido.   

O tecido produzido é compactado em rolo que são enviado para o clientes, estes rolos pode ser 

apresentar em  dois aspectos: tecido tubular(fechado) ou aberto. No rolo a largura do tecido é 

fixa e o comprimento varia em função da quantidade do suporte em tubo.  

Os tecidos tecnológicos ou como também são conhecidos tecidos inteligentes consistem em 

tecidos que possuem em suas características propriedades antropométricas e/ou ergométricas.  

O tratamento para alteração da propriedade tornado o  tecidos inteligente ou tecnológico pode 

ser realizado em dois períodos da fabricação:   na fibra ou o tecido que modifica suas 

caraterísticas.  

Sanchez ( 2006, p. 58) afirma que:  

 
Uma "fibra inteligente" é aquela que pode reagir ante a variação de um estímulo, luz, 
calor, suor, ferida etc., no lugar onde se produz a variação do estímulo, mas que se 
comporta como uma fibra normal no local onde este não se produz. Por exemplo, uma 
fibra inteligente, ante a variação da intensidade de luz, altera sua cor, segundo a 
intensidade desta; outra, sensível ao suor, emite substâncias capazes de combater os 
efeitos deste. Quando se fabrica um tecido com essas fibras, este adquire as 
propriedades das fibras que o compõe e tornase conhecido como "tecido inteligente".  
 

São de alguma forma adaptáveis em relação às medidas métricas, operativas, esforços físicos, 

geração de calor, fadiga e propriedades curativas. 
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2.3 Ferramentas e técnicas de Metodologia de projeto para processos criativos  
 

Machado e Heineck (2001) afirmam que a administração assessorou o desenvolvimento dos 

processos produtivos com novas filosofias de produção. Diversas teorias, ferramentas e técnicas 

foram desenvolvidas ligadas à gestão dos sistemas produtivos. Mas, este desenvolvimento está 

mais relacionado à indústrias da área automobilística e a qualidade no sistema de produção que 

desenvolveu diversas ferramentas. 

A indústria têxtil tem deficiência em estudos na área de processo e, isso chama a atenção, pois 

é considerado um destaque de crescimento, SANTIS (2013).  

Vicentini afirma que: 
Cada vez mais os produtos industriais apresentam uma maior complexidade e 
sofisticação, buscando atender um mercado extremamente competitivo, o que, 
consequentemente, exige das empresas uma capacidade criativa cada vez maior. 
Devido a necessidade de enfrentar esse aumento de competitividade e complexidade, 
surge a necessidade de metodologias que auxiliem a sistematizar o processo de 
desenvolvimento de produtos (Vicentini, 2010, p.3).   
   

Sendo que a produção fabril têxtil possui um mercado em expansão e muito competitivo 

(mercado dos negócios da moda), esta produção precisa métodos, ferramentas e produtos 

compatível com a qualidade assegurada ao design, processos, controles organizacionais 

internos e externos para afirmar a continuidade da produção. 

A metodologia de projeto em geral, tende a desenvolver uma sistemática, estabelecendo regras 

e diretrizes para a realização do produto, pode ser aplicada a todos os ramos e tipos de 

organizações. 

Bouer e Carvalho (2005) afirmam que metodologias de projetos incrementam o processo de 

planejamento, desenvolvimento e execução de um produto. 

Assim, o uso de ferramentas de metodologia de projeto para o desenvolvimento do processo 

criativo auxilia a incentivar a criatividade e inovação no design do produto. 

As ferramentas usadas em metodologia de projeto analisadas neste artigo são: o projeto 

axiomático, o quadro morfológico e a análise do valor. Uma das características dessas 

ferramentas é a análise da função do produto.  Estas ferramentas são usadas no processo 

criativo, pois ampliam os dados, a pesquisa, expandem as soluções, auxiliam na análise e 

incentivam a criatividade 

De acordo com Csillag(2012) esta fase tem uma importância fundamental para o 

desenvolvimento da engenharia do Valor,  várias técnicas são usadas nesta etapa para definição 

do foco do problema, avaliação de soluções e desenvolvimento de estimulo criativo.  Essas 

técnicas têm por fundamento estar visualizado o problema sob diversos aspectos, podendo ser 
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usada apenas uma técnica ou um grupo dependo da escolha dos envolvidos na solução do 

problema.  

Diversas técnicas são referenciadas por Csillag (2012) e estão associadas a procedimentos de 

associação forçada (individual ou grupo), procedimento de associação livre (individual ou 

grupo), procedimento complexos ( individual ou grupo). 

Cada uma dessas técnicas possibilita a coleta de informação para resolução do problema; 

- Análise das informações: consistem na avaliação, análise e divisão das informações por sua 

criticidade no processo. A análise de informações  possibilita  pormenorizar as informações 

coletadas, classifica-las e analisa-las. Nesta etapa utiliza-se técnicas para desmembramento das 

informações possibilitando a analise critica do problema, analise de riscos, incertezas e 

observação das prováveis falhas;  

- Preparação: Elaboração do planejamento para o desenvolvimento das ações. A etapa 

preparação fornece a seleção de técnicas, métodos e procedimentos, com intuito de subsidiar as 

necessidades encontradas para realização da próxima etapa;   

- Desenvolvimento – elaboração de soluções e do plano de ações. Nesta fase utiliza-se as 

técnicas selecionadas e procedimentos para simplificação do problema; 

- Criação:  determinar a ações, modificações e mudanças no processo. Nesta etapa elabora-se 

as soluções do problema, cria-se o modelo para modificação do sistema. Adapta-se as técnicas 

para o desenvolvimento de melhorias; 

- Execução: Implantação das ações e modificação do sistema de produção. Nesta etapa executa-

se tudo o que foi realizado para mudança e resolução do problema;  

- Avaliação: Verificação execução das atividades. Nesta etapa verifica-se toda a execução 

acompanhando cada passo do processo;  

- Monitoramento: Acompanhamento sistemático das tarefas e atividades com o intuito de 

garantir agilidade no processo em caso de falhas. 

Este plano prioriza as necessidades da melhoria dentro da análise e engenharia do valor 

pensando em adaptar um modelo sistemático de processo de criação na indústria têxtil.  

Os processos são mutáveis conforme a necessidade da empresa, assim proporcionando uma 

flexibilidade para adaptar-se a mudanças e correção de falhas. 
 

De acordo com Dedini ( 2007), este  método foi desenvolvido por Fritz Zwicky que consiste 

em decompor o problema global em problemas parciais (ou parâmetros do sistema). O quadro 

1  auxilia no desenvolvimento criativo  analisando o problema por meio da desconstrução do 

objeto e assim  incentivado  ao pensamento criativo.   
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Outro tipo de ferramenta usada para o processo criativo é o diagrama de Fast  que é utilizado 

na análise de valor.    

Primeiro faz-se a identificação dos componentes do tecido tecnológico: 

1. Fio de elastano 50% 

2. Fio de poliéster 50% 

3. Tratamento para emissão de radiação infravermelha 

 

Quadro 1 - Identificação das Funções 
Item  Material Funções identificadas 
Malha com elastano Poliéster e elastano  Revestir  

Cobrir  
Modelar 
Controlar temperatura 
Conduzir estímulos 
Estética 
 
 

  
Fonte: Autor (2015) 

 

O valor da malha de poliéster está entre R$ 18,00 a R$ 22,00 o quilo, mas com o acréscimo do 

tratamento o valor pode variar de R$ 61,12 a R$85,00. Identificou-se as funções do tecido e sua 

composição, o preço varia conforme o tratamento escolhido.  

Baxter afirma que: 
No mínimo, deve-se estabelecer um compromisso entre os fatores que adicionam 
valor ao produto e aqueles que provocam aumento de custo. No primeiro grupo estão, 
por exemplo, o aumento da função e a melhoria de qualidade. No segundo, a escolha 
de componentes mais caros para o produto e a dilatação do tempo de projeto. Esse 
compromisso estará bem estabelecido se resultar em um produto capas de competir 
no mercado em constantes mudanças. Do contrário, o produto poderá fracassar, e os 
recursos aplicados no seu desenvolvimento serão perdidos (Baxter,1998, p. 3). 
 

Na figura 1 apresenta-se o diagrama de FAST, funcionalidade do tecido tecnológico. 
 

Figura 5 – Diagrama de FAST 
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.

 
Fonte: Autor (2015) 

A abordagem desenvolvida por Miles para da determinação da finalidade considerando a ação 

desenvolvida pelo objeto. A análise da forma física e das funcionalidades do tecido tecnológico 

para o  incentivo ao pensamento criativo,  O processo parte da definição das funções básicas e 

secundarias do produto para gerar possibilidades de novas aplicações e redução de  custo. A 

análise trata da definição das funções que são classificadas utilizando metodologias e 

ferramentas. 

 
3 Metodologia 
 

Revestir 

Cobrir o corpo

Isolar o corpo Separar a pele e 
o ambiente  

Proteger o corpo
Conter 

interferencias do 
meio externo

Modelar o corpo

Adequar ao 
formato 

Preservar a 
meemoria da 

forma

Realçar o corpo
Torrnar 

evidenddente 
aspectos fisicos

Controlar 
temperatura

Trocar calor Aquecer o corpo

manter 
temperatura

Efeito 
termorregulador

Conduzir 
estimulos

Conforto 
termofisiologico

Ação  
terappeuticca

Emitir radiação 
infravermelha

Coonduzir 
enerrgia

Regenerar  
tecido musculhar 

Apresentar 
efeitos esteticos 
de regeneração

Trocar energia Estimular a 
circulação

Estetico Aspecto visual

Identidade visual

Conforto fisico
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Este trabalho de pesquisa concentra-se no estudo da metodologia de projeto no uso em 

processos criativos para design de produtos, ferramentas de metodologia de projeto, no 

gerenciamento funcional e busca por qualidade do produto do tecido tecnológicos. Neste 

contexto, usa-se a metodologia para o desenvolvimento sistemático do processo criativo e na 

solução de problemas inventivos. Como processo criativo compreende-se abordagem temática 

das variáveis áreas que incrementam o poder de decisão do ser humano.  

A aquisição do conhecimento é desenvolvida com a associação de teoria e a prática. Segundo 

BARROS e LEHFELD (2000), o conhecimento é uma atividade teórico-prática e/ou prático 

teórico. O conhecimento cientifico é uma expressão cognitiva em que o sujeito aprende com o 

objeto de estudo. 

O  trabalho de caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pesquisa ação pelo uso Focus 

Groups, por meio aplicação das ferramentas produzindo a pesquisa  qualitativa cujo método de 

estudo empregado é a modelagem (estudo in loco), entrevistas e testes. Além disso, o uso dos 

dados coletados por fonte primária (Observação) e secundária (livros, artigos e manuais) que 

forneceram embasamento teórico e prático.  

 
4 Análise dos resultados 

 
Os resultados apresentados foram obtidos na aplicação das metodologias no projeto de um 

tecido tecnológico tratado com biocerâmica, segundo Hu (2006) este apresenta propriedades 

fisioterapêuticas e térmicas proporcionando bem estar a pessoa. Primeiro apresenta-se o projeto 

axiomático ( figura 2 a,  2b, 2c ). 
Figura 2 a – Requisitos físicos  

 
Figura 2 b – Requisitos funcionais  
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Figura 2 c – Parâmetros do Projeto   
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Fonte: Autor (2015) 

O projeto axiomático tem como base orientar a execução de boas práticas de projeto, e é 

composto por axiomas e teoremas. A aplicação do projeto axiomático resulta no entendimento 

do relacionamento entre necessidades do cliente, requisitos funcionais, parâmetros do produto 
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e variáveis do projeto.  Na concepção do produto cria a relação entre os quatro domínios: 

cliente, funcionais, físicos e do processo.   

O tecido tecnológico analisado apresenta propriedades que devem ser evidenciadas no projeto, 

proporcionando maior visibilidade dos resultados esperados e dos recursos. 

O processo criativo este caso foi incentivado pela análise sistemática do projeto de construção 

e das propriedades do tecido. 

Pode observar que a proposta é demonstrar o uso do quadro morfológico e as diversas 

combinações que se pode fazer desta forma criando diferentes tipos de tecidos tecnológicos 

com tratamento. 

 
Considerações finais 

As metodologias de projeto se mostram eficientes para incrementar o processo criativo. A 

aplicação das ferramentas torna mais fácil a identificação dos parâmetros associados ao tecido 

tecnológico.  

A definição de práticas que promovem uma revisão das necessidades, incluindo o processo de 

criação de produtos, avaliação dos recursos, revisão de funcionalidade, gestão de gastos, gestão 

de controles e operações. A aplicação das ferramentas propostas apoia o processo de 

desenvolvimento dos produtos 

 As ferramentas aplicadas para o processos de criação incluem ainda a revisão  da metodologia, 

ou seja, discutir os resultados esperados  a partir da necessidades do cliente. 

Portanto, o uso dessas ferramentas tende a expandir e esquematizar o processo de criatividade 

colaborando com a criatividade e inovação.  

 
 

Referências 
 
BARBARÁ, Saulo et. al, Gestão por Processos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. 
 
BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Gestão da qualidade, produção e operações. 
– 2. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. 
 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia científica. São Paulo: Makron, 2000.  
 
BEZERRA, Germana Maria Fontenelle; MARTINS, Suzana Barreto. Equação da ergonomia 
no design de vestuário: espaço do corpo, modelagem e materiais. 2013. 
 
BOTERO, Paula Andrea Gómez. Lean Manufacturing: flexibilidad, agilidad y 
productividad. Gestión & Sociedad, v. 3, n. 2, p. 75-88, 2010.   
 



457

MENDES, F. D. et al.

S.H. S. Santis et al.

 
COOK, Cynthia R.; GRASER, John C. Military Airframe Acquistion Costs: The Effects of 
Lean Manufacturing. RAND Corporation, 2001. 
 
CSILLAG, João Mario. Análise do Valor: metodologia do valor: engenharia do valor, 
gerenciamento do valor, redução de custos, racionalização administrativa, 4 ed. 6 reimpr., 
São Paulo: Atlas, 2012.  
 
DAVENPORT, T. H., PRUSAK, L. Conhecimento empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 
1998. 
 
 
GOBBO, Simone Cristina de Oliveira et al. An analysis of manufacturing strategies adopted 
six automakers of the world auto industry. GEPROS. Production Management, Operations 
and Systems, ISSN 1984-2430, n. 3, p. 11, 2012.  
 
GODOY, Arilda S.; ALVES, Mário A. Pesquisa Qualitativa baseada em Entrevistas. V 
Seminário de Metodologia FCECA – Método Qualitativo – 1º. Semestre de 2004. São Paulo. 
 
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: Sistema de leitura visual da forma, ed. Escrituras, 
2004. 
 
HORROCKS, A.R & ANAND, S.C., Handbook of Technical textiles, Boca Raton, USA: Ed. 
The textile Institute CRC, 2000, p. 358-381 
 
HOLBORN, Mark. Issey Miyake. Verlag, Alemanha: Taschen, 1995. 
 
JONES, Sue Jenkin, tradução de Iara Biderman. Fashion design-manual do estilista: Sue 
Jenkin Jones, São Paulo: Cosac Naify, 2005, 240 p. 
 
JURAN, Joseph M.; tradução de Nivaldo Montinelli Jr. A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Ed. 
PioneiraThomson Learning, 2004 p. 15  
 
JENKINS, Bryan R.; HINE, Philip T. Benchmarking for best practice environmental 
management. Environmental monitoring and assessment, v. 85, n. 2, p. 115-134, 2003. 
 
JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. Machine that Changed the World. Simon and Schuster, 
1990. 
 
LEONARD, Annie. História das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que 
consumimos, Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
 
LIKER, J.K.  and WU,  Y.C.,   “Japanese  automakers, US suppliers  and supply‐
chainsuperiority”,  Sloan  Management Review 42, 2000, pp 81‐93 
 
MACHADO, LFM; HEINECK, R. L. Modelos de produção enxuta destinados à 
viabilização de vantagens competitivas. ENEGEP, XXI, 2001. 
 



458 O Uso de Ferramentas de Metodologia...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

MARTEL, Alain & VIEIRA, Darli R. Análise e projeto de Redes Logísticas. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2008. 
 
MESQUITA, Melissa. Competências para Melhoria Contínua da Produção: estudo de caso 
em empresas da indústria de autopeças. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2001.  
 
METE, Fatma. "The creative role of sources of inspiration in clothing design", International 
Journal of Clothing Science and Technology, (2006),Vol. 18 Iss 4 pp. 278 - 293 Permanent 
link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/09556220610668509 
 
MILES, Lawrence D. Value engineering. Verlag Moderne Industrie, 1967. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 1978. 
 
PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio P. F. Projeto de pesquisa - o que é? Como fazer?: 
Um guia para sua elaboração. São Paulo: Olho d’Água, 2005 a. 
 
______ Referências bibliográficas – um guia para documentar suas pesquisas: incluindo 
Internet, CD-Rom, multimeios. São Paulo: Olho d’Água, 2005b. 
 
______ Trabalho acadêmico – O que é? Como fazer?: Um guia para suas apresentações. 
São Paulo: Olho d’Água, 2005c.  
 
PALADINI, E. P. Gestão estratégica da qualidade – princípios, métodos e processos. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
PEZZOLO, B. Dinah. Tecidos: Historia Trama, Tipos e Usos. 1ª Ed. São Paulo: SENAC, 
2007. 
 
PORTER, M. E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1991.  
 
PORTER, M. E. Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 
Rio de Janeiro: Campus, 1996.  
 
PORTER, M. E. A vantagem Competitiva das nações. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
 
ROY, Goutam Saha Dilip ,"Designing office shirt: an integrated approach", Journal of 
Fashion Marketing and Management: An International Journal,  2012,  Vol. 16 Iss 3 pp. 327 - 
341 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/13612021211246071. 
 
SANCHES, Regina Ap.; et. Al. Tecnologia aplicada nos artigos de vestuário destinados à 
prática de esportes, 2010. 
 
Sánchez J. C., Têxteis Inteligentes. Revista Química Têxtil, n. 82, p.58 – 78, março 2006. 
 
SLACK, N. et al, Administração da Produção, Ed. Atlas, São  Paulo, Edição Compacta, 1999. 
 
 
 



459

MENDES, F. D. et al.

J. S. Macedo e A. F. S. Costa.

PEÇA PILOTO: SUCESSO PARA OS PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO NAS 
LAVANDERIAS INDUSTRIAIS DE BENEFICIAMENTO DE JEANS. 
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Resumo
O segmento jeanswear se destaca entre os artigos de vestuário nos últimos anos. Peças confeccionadas com o 
jeans passam por muitos processos de beneficiamento após serem confeccionadas. O presente artigo objetiva 
apresentar as etapas para o desenvolvimento de peças piloto exclusivas para as muitas coleções que chegam às 
lavanderias de beneficiamento de jeans. Assim visualizar a especificidade do conjunto de atividades realizadas 
para a concretização do produto final.  Os fatores estéticos devem atender as tendências de moda e a qualidade 
do tecido mediante a redução de custo e retrabalho nas lavanderias.    
Palavras-chave: Lavanderia, Jeans e Peça piloto. 

Abstract 
The jeanswear segment stands out among the garments in recent years. Garment  made with the jeans go 
through many processing processes after being made. This article presents the steps for the development of 
unique prototype garment to the many collections that reach the denin processing laundries. So view the 
specificity of the set of activities to achieve the final product. Aesthetic factors must meet the fashion trends and 
fabric quality by reducing cost and rework in laundries. 
Keywords: Laundry, Denin, Prototype garment.

Introdução 

 Os beneficiamentos são desenvolvidos para atribuir novas qualidades as fibras, fios e 

tecidos, sendo apresentados em várias etapas. Esses tipos de beneficiamento são separados 

por etapas sendo classificadas: beneficiamento primário, beneficiamento secundário e 

beneficiamento final esses aplicados apenas a fibras, fios e tecido. Após o processo de 

tecimento e com as peças de vestuário já desenvolvidas podem ser aplicados um novo tipo de 

beneficiamento final considerado como beneficiamento visual onde se apresentam os 

tingimentos e lavagens que agrega valores visuais e táteis (CHATAIGNER, 2006; 

PEZZOLO, 2007).  

                                                
1 Graduanda em Design pela UFPE/CAA, bolsista de Projeto de Extensão “Tecidoteca UFPE/CAA”, monitora voluntária da disciplina 
Design têxtil.  . 
2 Docente do Núcleo de Design da UFPE/CAA. Coordenadora do Projeto de Extensão “Tecidoteca UFPE/CAA” e Ministra disciplinas da 
área de tecnologia para a ênfase em Moda – Materiais têxteis moda e sustentabilidade e Design têxtil. Doutoranda em Biotecnologia pelo 
RENORBIO. 
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Etapas de beneficiamento têxtil visam melhorar as características estéticas, de uso e 

comerciais dos tecidos para que esse material apresente maior durabilidade e usabilidade 

(UDALE, 2009; CHATAIGNER, 2006; PEZZOLO, 2007) 

Tecidos de jeans recebem muitos tipos de beneficiamento, quando se destinam para o 

vestuário, nas lavanderias industriais de beneficiamento têxtil. 

Esse segmento atribui às peças confeccionadas novos valores de moda. Não apenas 

melhorando o conforto sensorial, mas atribuindo valores estéticos diferenciados. São 

tecnologias avançadas ou recursos artesanais utilizando técnicas manuais. Modificando as 

características do tecido de sarja para um jeans fashion que estimula o segmento jeanswear no 

senário mundial (DINAMICA, 2015). 

Dependendo da composição, gramatura, tingimento processos e produtos químicos são 

utilizados para modificar o aspecto do jeans. Assim, se faz necessário uma peça piloto para 

cada coleção de peças de vestuário produzidas com o jeans que chegam para ser beneficiada 

na lavanderia (DINAMICA, 2015). 

O estudo objetiva, por meio de pesquisa bibliográfica e experiências industriais, 

apresentar etapas para o desenvolvimento de peças piloto exclusivas para as muitas coleções 

que chegam às lavanderias de beneficiamento de jeans.  

 

Desenvolvimento  

 

Jeans 

O tecido de jeans quando começou a participar do mercado da moda precisou 

modificar sua apresentação tradicional. A necessidade de um vestuário confortável fez com 

que os confeccionistas buscassem processos de lavagem e amaciamento das peças já 

confeccionadas, posteriormente alterações estéticas (cor e textura) foram agregadas para 

conferir a esse vestuário valor simbólico e de moda. A estrutura desse tecido é composta por 

fios de trama e urdume. Os fios de urdume são tintos de corante azul que classifica o tecido 

pela intensidade de cor denominada “DIP”. O “DIP” deriva do inglês deep que significa 

mergulho, e quanto maior o tempo dos mergulhos no corante azul mais intenso a cor azul no 

tecido (PEZZOLO, 2007). 

Diferentemente dos tecidos desenvolvidos para o uso dos mineradores que 

apresentavam elevado peso e rigidez. Com esse material eram produzias calças compridas 

muito encorpadas e tão grossas que se mantinham na vertical mesmo quando não estavam 

vestidas. A estrutura da trama desse tecido é medido em onça (Oz) referente a uma medida 
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internacional (onças por jarda quadrada) que se refere a cerca de 28g; 14 Oz era a maior 

medida apresentada na produção (CATORIA, 2006; PEZZOLO, 2007). Com o passar dos 

anos e as novas necessidades e tecnologias de fios começaram a surgir outras gramaturas que 

proporcionam maior leveza como 5, 7, 9, 10, 12 Oz, visando atender um novo mercado de 

moda (OLIVEIRA, 2008). 

 

Processos de beneficiamento. 

 

Grande parte da produção têxtil apresenta em sua superfície tons de azul escuro, que 

durante o beneficiamento em lavanderia industrial são desgastados utilizando processos 

físicos e químicos possibilitando uma gama maior de cores para atender o mercado 

consumidor que procuram peças com efeitos de envelhecimento. Nos processos de 

beneficiamento do jeans, são evidenciados os fios que constituem o fundo do tecido. 

Nos processos químicos acontecem as principais alterações visuais para a coloração: 

desbotamento, brilho, limpeza e toque. Esses processos apresentam a necessidade de uma 

sequência longa de vários banhos para agregar uma nova característica ao tecido de jeans 

(OLIVEIRA, 2008).  

Considerado o uniforme do mundo, o jeans passa por todas as etapas comuns de 

beneficiamento de uma lavanderia como: desengomagem, estonagem, clareamento, 

alvejamento e amaciamento porém nas etapas de clareamento da fibra,  etapas que requerem 

altas temperaturas e processos físicos como puídos e lixados devem ser bem avaliadas antes 

de execução de processos definitivos, devido a fibra de elastano ser uma fibra sintética fica 

mais venerável a alguns reagentes e em altas temperaturas ter o encolhimento da fibra assim 

como. 

Concluindo que peças que contenha em sua composição fibras sintéticas como 

elastano ou outras similares possuem limitações em processos de lavanderia diferente de 

peças com fibras pura ou próxima a essa característica. 

 

Peça piloto 

 

 O desenvolvimento da peça piloto tem como função o aperfeiçoamento do produto 

onde na sua produção são avaliadas possíveis falhas nos procedimentos de construção que não 

sejam adequados a formação de um produto de qualidade. Sua construção elimina percas que 
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poderiam ter um prejuízo maior as indústrias para isso tem-se um processo continuo de 

execução (FRINGS, 2012). 

 Nesse desenvolvimento são avaliados os tecidos mais eficientes para a construção da 

peça, o caimento mais adequado, os equipamentos que proporcionam maior eficiência na 

construção da peça. Para as peças que seguem aos processos de acabamentos terciários em 

lavanderia são avaliados outros valores com encolhimento do tecido após processos de 

lavagens, resistência a procedimentos de efeitos químicos e físicos. 

 Para auxiliar o desenvolvimento da peça piloto e necessário o uso de uma ferramenta 

essencial para uma boa produção, o uso da ficha técnica, que permite ao executor a 

compreensão de todo o processo de forma minuciosa. Nela são ponteados informações de 

relevância como tecido utilizado, equipamento, tempo em cada processo sem deixar brechas 

ao que diz respeito ao desenvolvimento fiel (NASCIMENTO, 2010).  

 

Metodologia  

 

Etapas para o desenvolvimento do da peça piloto para lavanderias de beneficiamento 
de jeans: 

1. Acompanhamento do desenvolvimento de peças confeccionadas em jeans em cinco 
confecções situadas na cidade de Caruaru-PE 
2. Acompanhamento do desenvolvimento de beneficiamento têxtil em peças 
confeccionadas em jeans em cinco lavanderias industriais situadas na cidade de Caruaru-
PE. 
3.Entrevista a funcionários responsáveis pelo setor de desenvolvimento de cinco 
confecções como designers, modelistas e pilotistas. Junto a entrevista a funcionários do 
setor de desenvolvimento de cinco lavanderias situadas na cidade de Caruaru-PE. 

 
Resultados  
 
 Visitando lavanderias de beneficiamento de jeans foram obtidas informações sobre o 

processos de desenvolvimento de peça piloto com os seus funcionários. Foram observadas as 

principais práticas realizadas nessas empresas necessárias para a elaboração da peça piloto 

durante o processo produtivo. 

As confecções enviam um grande volume de peças, cuja quantidade mínima para 

beneficiamento é de 200 peças a cada processo, para a realização dos beneficiamentos nas 

lavanderias acompanhada de imagens como fotos ou peças de marcas famosas para serem 

reproduzidos nas lavanderias visitadas (Figura 1). As confecções, na maioria das vezes, não 

identificam a composição do tecido que foi utilizado para as peças de vestuário, dificultando a 
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escolha dos processos de beneficiamento. Além da não existência de testes prévios de 

beneficiamento de jeans e/ou a apresentação da peça piloto acompanhada da ficha técnica que 

identifica dos processos utilizados no beneficiamento. Confeccionistas alegam o prazo para a 

entrega dos pedidos. Para a pilotagem de uma peça e elaboração da ficha técnica na 

lavanderia o tempo mínimo chega a oito dias dependendo do grau de dificuldade das etapas 

de lavagem e beneficiamento. 

Figura 1 – Imagem de peça para reprodução junto a peças desenvolvidas. 

Fonte: autor (2015). 

 

A ausência da peça piloto foi apresentada pelos confeccionistas como um problema 

quanto ao prazo de entrega, falhas e incompatibilidade nos efeitos estéticos, encolhimento ou 

esgalçamento do tecido e alteração do custo final das peças de vestuário. Muitos desses 

problemas causados pela ausência composição do tecido de jeans, o tipo de produto químico 

utilizado, temperatura, pH, tempo de banho e escolha dos diferenciados. 

Outro fator muito comum que as empresas de confecções ressaltaram foi que algumas 

vezes compram tecido de segunda e ao olho nu não apresenta nenhuma diferença, mas quando 

lavadas podem apresentar partes com tonalidades diferentes em uma única peça. Nas 

lavanderias quando questionadas sobre o uso de peça piloto nos processos, elas alegam que 

muitas vezes mencionam os possíveis defeitos que podem vir a ter ou possíveis variações nos 

efeitos decorridos ao uso diferente de tecidos aos confeccionistas, mas uma grande quantidade 

alega não ter tempo de esperar as peças serem desenvolvidas ou alegam não ser preciso. 

As empresas de Lavanderia que definem primordial a criação de peça piloto, citam 

que a cada novo cliente (confecção) já é estabelecido a necessidade do desenvolvimento de 

peça piloto a cada novo tecido trabalhado pelas confecções. São abordados os principais risco 
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ao não desenvolver essas peças sendo por fim a ideia de pilotagem bem aceita como fator 

diferencial.   

A pesquisa reforça a necessidade apontada por Nascimento (2010), que identificou ser 

indispensável a peça piloto no processo produtuvo de confecções e lavanderias de 

beneficiamento de jeans. Sendo uma fonte de comunicaçao entre as partes envolvidas no 

processo para a realizaçao de um produto que atenda aos fatores de qualidade reduzindo 

perdas e elevação de custo nos processos de beneficiamento. 

 

Considerações Finais 

 

São muitas as possibilidades estéticas (cor e textura) podem ser atribuídas às peças 

confeccionadas com o tecido de jeans. Para isso, longos processos são desenvolvidos em 

etapas específicas para serem aplicadas aos tecidos. O estudo tenta contribuir na solução de 

transtornos que podem ser apresentados no processo produtivo dentro das lavanderias de 

beneficiamento de peças confeccionadas em jeans. Com o intuito de melhorar com 

conhecimento técnico e prático. Contribuindo dessa forma, ao mercado de segmento 

jeanswear.   
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ARQUIVO DE AMOSTRA TÊXTIL E SUA IMPORTÂNCIA AS 
CONFECÇÕES DO SEGMENTO JEANS EM CONFECÇÕES DE 

CARUARU-PE.
TEXTILE SAMPLE FILE AND ITS IMPORTANCE THE SEGMENT DENIN CLOTHING THE CLOTHING OF 

CARUARU-PE

MACEDO, Jacqueline da Silva, Graduanda em Design, UFPE1

COSTA, Andrea Fernanda de Santana, Msc., UFPE2

Resumo
Este artigo descreve o processo de catalogação e de desenvolvimento de beneficiamento em amostras têxteis de 
confecções de peças confeccionadas em jeans através do programa de extensão Tecidoteca-UFPE-CAA. 
Relatando o desenvolvimento de um modelo de catalogação têxtil para confeccionista do segmento jeanswear. O 
objetivo do trabalho é desenvolver um modelo de arquivo para os tecidos utilizados nas confecções situadas em 
Caruaru-PE. O estudo se justifica por apresentar uma maior possibilidade de aproveitamento aos confeccionistas 
da capacidade física e estética de cada tecido, conferindo a eles um maior valor de moda.  
Palavras-chave: Tecidoteca, Amostras têxteis, Catalogação, Beneficiamento têxtil. 

Abstract 
This article describes the process of cataloging and processing developing clothing of textile samples of pieces 
made in jeans through Tecidoteca-UFPE-CAA extension program. Reporting the development of a model for 
cataloging textile clothing manufacturer's jeans wear segment. The objective is to develop a template file for the 
fabrics used in apparel located in Caruaru-PE. The study is justified by a larger possibility of use to clothing 
manufacturers of physical capacity and aesthetics of each tissue, giving them greater value fashion.
Keywords: Tecidoteca, textile samples, Cataloging, Textile Processing.
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1.Introdução.  
 

A Tecidoteca e um ambiente direcionado para a comunidade acadêmica e os profissionais da 

área de Moda. Segundo Costa (2005) e Barros (2009), os termos Teciteca e Tecidoteca se completam, 

pois ambos definem esse laboratório como um espaço dinâmico e interativo de busca, concentração, 

produção e divulgação da informação para a área têxtil e de moda. Esse modelo de laboratório que já 

foi instalado em algumas Instituições de ensino e possibilita a interação com os diversos tipos de 

materiais têxteis. 

A pesquisa trata do processo de organização de um arquivo de amostra têxtil, com o 

objetivo de apresentar uma maior possibilidade de aproveitamento aos confeccionistas da 

capacidade física e estética de cada tecido. 

 

2.Desenvolvimento  

 

2.1Tecidoteca 

O termo tecidoteca ainda desconhecido por alguns egressos nos cursos de moda. Além 

de tecidoteca, termo que se refere ao conjunto de amostras têxteis catalogadas, em algumas 

instituições podem se encontra termos como materioteca referente a amostras de materiais 

distintos (COSTA, 2005). Apesar do apoio pedagógico as tecidotecas não devem servir 

apenas as necessidades dos alunos e professores, mas se estender como disseminador de 

conhecimento a comunidade (COSTA, 2005).  

A Tecidoteca da UFPE Campus CAA, é um acervo têxtil, que vem servindo como 

suporte para análise de têxteis para alunos do curso de design e para empresas do setor de 

confecção da cidade de Caruaru e região. Essa organização teve início primeiro em algumas 

atividades direcionadas nas disciplinas de Design têxtil e Materiais têxteis moda e 

sustentabilidade. Com o surgimento e aprovação do projeto de extensão Tecidoteca UFPE-

CAA em 2015, a possibilidade de uma organização do acervo têxtil se tornou possível, com a 

ajuda de duas alunas bolsistas e duas alunas voluntárias, sob a orientação da professora. 

  

2.2Lavanderias   

Esse segmento é responsável por atribuir as peças confeccionadas novos valores de 

moda, não apenas proporcionando conforto mas atribuindo valores estéticos diferenciados por 

vastos recursos, sendo eles por tecnologias avançadas ou até mesmo por recursos manuais. 
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Fugindo das características básicas o jeans fashion impulsiona esse segmento no senário 

mundial (DINAMICA, 2015). 

Cada tipo de beneficiamento tem um padrão de execução que pode ser estabelecida 

pela indústria química ou pelo profissional responsável pelo desenvolvimento de novos 

processos de beneficiamento. É valido salientar que quando reproduzidas de maneira errada 

os processos podem gerar problemas as peças beneficiadas tornando-se o grande vilão desse 

segmento (DINAMICA, 2015).  

 

2.3 Processos de lavanderia 

Para passar por todo os efeitos de transformação as peças confeccionadas em jeans 

chegam as lavanderias cruas, depois de escolhido os beneficiamentos e técnicas que variam de 

uma ou mais, são indicadas para os processos de beneficiamentos. (CHATAIGNER, 2006; 

AUDACES, 2015; DINAMICA, 2015). 

Os grupos de processo de beneficiamento são distribuído em duas áreas:  

 Parte física: setor responsável por atribuir efeitos ao jeans com as peças ainda cruas, 

isso ocorre para aproveitar o engomamento que o tecido passa na indústria têxtil, isso 

possibilita um maior uso de processos físicos. Considerando que essa divisão é de 

forma geral ampla podendo em alguns procedimentos ter o uso de agentes químicos. 

Os principais processos nesse setor são: lixado, puídos, detonados, bigodes, pinos, 

jatos de permanganato conhecidos como used e pigmentos. 

 Parte química: responsável pelas principais variações estruturais visuais, provocado 

por imersão a químicos em altas temperaturas, ocasionando descoloração, coloração, 

brilho, toque e limpeza. Nesse é essencial o conhecimento dos efeitos de cada produto 

químico para a utilização do mais adequado.  

Em grande parte, o novo processo sai sempre de atualizações das técnicas já conhecidas 

isso é necessário para atender à necessidade do mercado de nova roupagem ao estilo do dia-a-

dia. Os processos possuem técnicas e etapas bem particulares, aqui veremos os que são mais 

conhecidos no segmento jeanswear (DINAMICA, 2015). 

 

Metodologia 

 
O desenvolvimento do projeto em questão ocorreu seguindo as seguintes etapas: 

 Acompanhamento do desenvolvimento de peças confeccionadas em jeans nas 
confecções. 
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 separação de amostras têxteis de jeans utilizados pelas confecções. 
 desenvolvimento de material gráfico para recebimento de amostras de beneficiamento 

e processos de diferenciados. 
 

Resultados  
Com a parceria com confeccionistas da região do agreste, foi identificado um elevado 

número de empresas de confecções de peças confeccionadas em jeans onde alunos bolsistas 
do projeto, avaliaram a necessidade de um acervo de processos de beneficiamento e de 
diferenciados devido à falta de referências desses processos nas confecções. Foi certificado 
que essas empresas desenvolviam suas peças, direcionavam as empresas de lavanderia e só 
depois de prontas avaliavam os efeitos nessas peças.    

Após essas avaliações foram desenvolvidas algumas ações. No primeiro momento foi 
separada amostra de todos os tecidos de cada confecção parceira do projeto. Essas amostras 
em tamanho 30cm X 30cm, passando por acabamento nas extremidades, onde para cada tipo 
de tecido foram replicadas 5 amostra. Em seguida foi desenvolvido fichas para 
armazenamento dessas amostra, contendo graficamente espaço para anexo de amostra de 
tecido cru (ainda sem beneficiamento) e de fixação de etiquetas de identificação dos tecidos 
presentes em cada rolo de tecido (figura1).   
 

Figura 1 – Modelo de ficha 

Fonte: Autores (2015). 
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Com as amostras separadas, foram encaminhadas as lavanderias e para cada uma delas 
foi desenvolvida um processo de lavagem diferente e em uma delas desenvolvidas os 
principais processos físicos feitos em lavanderia com: puídos, lixados, detonados, bigodes e 
fix-pin. Beneficiadas as amostras, as empresas adquiriram pastas arquivo onde cada tipo de 
tecido fica separado para melhor visualização e escolha por profissionais da área de criação de 
cada empresa (Figura 2). 
 

Figura 2 – Profissional da confecção avaliando amostras.   

 
Fonte: Autores (2015). 

 
 

Considerações Finais 

Nesse trabalho mostra-se o quanto pode ser enriquecedor o elo entre academia e 

indústria. Possibilita utilizar procedimentos simples e prevenir possíveis falhas relacionadas 

ao beneficiamento de peças confeccionadas em jeans. Certamente com esse estudo de novas 

possibilidades podem ser aplicadas a essas indústrias. 
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MODELAGEM AVANÇADA NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DE 
MODA-VESTUARIO 

Advanced modeling applied to product development in fashion clothing 

Resumo:  

Este artigo aborda técnicas de modelagens na criação e desenvolvimento de produto moda-vestuário. 
Envolve a convergência dos tipos de modelagem: plana, tridimensional e computadorizada possibilitando 
aprender e inovar na criação de protótipos diferenciados. A integralização curricular dos cursos superiores 
de moda e design na maioria contemplam técnicas e tecnologias que viabilizam a prática e o 
aprimoramento na formação profissional. O contexto atual da indústria de moda exige mais 
competitividade e conhecimento para investir nos processos criativos do segmento de moda-vestuário.  

Palavras-chave: modelagem de vestuário; tecnologia; formação profissional.

Abstract: 

This article discusses modeling techniques applied to the creation and development of fashion and 
clothing products. Involves the convergence of modeling types: flat, three-dimensional and computerized, 
allowing to learn and innovate in the creation of different prototypes. The curriculum of fashion and 
design higher education courses include techniques and technologies that enable the practice and 
improvement in professional qualification. The current fashion industry scenario demands more 
competitiveness and knowledge to invest in fashion clothing segment creative processes. 

Keywords: clothing modeling; technology; professional qualification. 
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INTRODUÇÃO 

          A modelagem do vestuário é apenas um elo, contemplado na cadeia de produção 

têxtil, diversificada e complexa. O desenvolvimento de produto de moda-vestuário 

abarca vários processos e, para realçar a forma, consideram-se o estilo, o design, as 

referências antropométricas, ergonômicas e a confecção. Da matéria-prima até a  

confecção do produto final, depende de muitos fatores determinados pelo consumidor 

que elege produtos com estilo, modelagem diferenciada, design elaborado, motivado 

pela oferta de mercado. 

          Para Rech (2013), estes argumentos se revelam diante da competitividade e 

dinâmica da cadeia produtiva, um aporte de pesquisa sobre os “estudos do futuro”, 

frente aos avanços técnicos e tecnológicos. Numa referência a PROCHNIK (2002, 

p.67), o estudo afirma: “a produção de têxteis e confecções é, puxada pelos clientes 

finais, que determinam critérios de produto e produção”. Este universo envolve maior 

abrangência determinado pela produção industrial e ofertado ao mercado, originado no 

contexto da engenharia de produto. A configuração do estudo está presente no sistema 

de moda, com destaque para os criadores, designers, estilistas e modelistas, 

profissionais integrantes da indústria de moda. Assim, a moda é um campo competitivo 

e se presta a produzir bens de consumo com o propósito de ofertar produtos com grande 

rotatividade, conforme as prospecções de tendências. Os modelos industriais tornaram-

se globalizados e exigem rapidez na distribuição de novas ofertas. Nesta perspectiva, a 

formação profissional dos diversos atores, agrega sustentabilidade à concorrência dos 

negócios. Estes conteúdos traduzem saberes no espaço da academia, possíveis de 

manter, inovar e ampliar o conhecimento. 

          Portanto o artigo aborda o estudo de práticas de aprendizagem, na disciplina de 

Modelagem Avançada (laboratório de formas), desenvolvida no penúltimo semestre 

(oitavo), do Curso de Bacharelado em Moda, Design e Estilismo da Universidade 

Federal do Piaui. Tem-se em média 35 alunos matriculados. No âmbito acadêmico, a 

formação do curso de Moda e Design se faz de forma multidisciplinar. Transita em 

áreas diversas do conhecimento de ciências humanas, tecnológicas, assim como na 

engenharia têxtil e de produção. Assim, o eixo disciplinar (tecnologia da confecção) de 

modelagem e de montagem possui uma relevância para o desenvolvimento do produto 

moda-vestuário.  
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          O estudo se ampara em autores de referência da área e associa contribuições do 

design no desenvolvimento projetual, durante o percurso criativo da modelagem 

avançada. A pesquisa tem enfoque exploratório e suporte bibliográfico, com 

fundamentação teórica nas etapas de criação e produção. PIRES  (2004) assegura que a 

pesquisa bibliográfica proporciona conhecimento na elaboração do trabalho referendado 

por estudiosos e teóricos. 

1  Corpo-forma: suporte para o desenvolvimento de moda-vestuário 

        A modelagem de roupas exige saberes multidisciplinar na criação e 

desenvolvimento de produtos. O corpo se presta como suporte para realçar formas dos 

diversos tipos de materiais têxteis ou, outros similares com o propósito de promover o 

conforto à necessidade do usuário.  

        Conforme Castilho (2004, p.16), o corpo anatômico compreende o corpo biológico 

com suas proporções e componentes formais das variáveis vertical, horizontal e revelam 

uma anatomia plástica. Dentre as diferentes características que possui o corpo 

topológico (altura, volume e proporção), ele é a base ou suporte para ser modelado, 

vestido, ornamentado.  

         Para Grave (2004, p.36), no projeto do vestuário há que se considerar a estrutura 

corporal e sua postura conforme os planos anatômicos do corpo: frente e costa (plano 

frontal); inferior e superior (plano transversal) e, esquerdo e direito (plano sagital).  São 

referencias a considerar na postura e movimento do corpo humano.  

         Castilho (2004, p.61) explica que estes planos se configuram a 

tridimensionalidade do corpo ereto e, nele podem ser traçadas as principais linhas retas 

e curvas que dão forma, movimento e articulação da composição plástica. O corpo 

possui simetria na sua configuração, embora alguns mostrem anormalidades físicas de 

proporção. Para os diferentes corpos, o vestuário cumpre as mesmas funções básicas, 

fundamentais e estéticas com efeito simétrico e assimétrico. Estes componentes são 

essenciais para o estudo antropométrico e ergonômico de processos, técnicas e métodos 

no desenvolvimento dos tipos de modelagens: plana e tridimensional. A modelagem 

informatizada é uma modalidade de recurso tecnológico, originada do sistema CAD, e 

otimiza as duas modalidades manuais, configurada pela rapidez do desenho gráfico 

digital. 
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2 Antropometria e ergonomia 

        O estudo da antropometria remonta à Grécia antiga, na perspectiva de firmar regras 

de proporção a partir da medida de cabeça do corpo humano. Vinculada ao ideal de 

padrão de beleza, registra-se na estátua de Doríforo uma proporção de sete cabeças 

idealizada pelo escultor Policleto, no séc. V a.C. Na estátua de Apolo de Belvedere, 

tem-se outra medida: oito cabeças e meia pelo artista grego Leocares, (SUONO, 2007, 

p.33). São medidas derivadas dos estudos iniciais do corpo e sua estilização da forma. 

         Boueri (2008 p.348) acrescenta o estudo do arquiteto romano Marcus Vitrúvio no 

século I a.C, sobre as medidas e proporções do corpo humano, pelas medidas de 

polegada, de palmo e do pé. Durante o Renascimento, por volta de 1490, Leonardo Da 

Vinci elaborou o modelo do “Homem Vitruviano”, somando-se referências que deram 

origem aos estudos antropométricos. Com o advento da Revolução Industrial, início do 

século XIX, a produção de vestuário necessitava de um modelo padronizado para 

atender ao consumo segmentado. É creditado ao alfaiate francês H. Guglelmo 

Compaign, autor do modelo de padronização de tabelas e medidas. Organizou uma 

escala de gradação de tamanhos e elaborou o principio do sistema de ampliação e 

redução de tipos e formas. Na França em 1878, o alfaiate Alex Lavigne, inovou e 

patenteou a fita métrica, tendo como base inicial o centímetro. Portanto na atualidade a 

normatização antropométrica rege cada nacionalidade. No Brasil tem-se o Comitê 

Brasileiro de Têxteis da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regido 

pela NBR13377, datada de 1992.  Reconhecida em 1995 pela ABRAVEST (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), contém a denominação de: Medidas do Corpo Humano 

Para Vestuário – Padrões e Referências.  

         A relação do estudo de ergonomia consiste em associar à antropometria maior 

eficiência do desenvolvimento do produto de vestuário. Questões ergonômicas 

favorecem e são essenciais na condição de usabilidade do objeto. 

         De acordo Iida (2005), o conceito de ergonomia compreende: “o estudo de 

relacionamento do homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente 

a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisionomia e psicologia na solução dos 

problemas desse relacionamento”. 
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         No desenvolvimento do vestuário a ergonomia funciona com objetivos  adotando-

se como princípio técnico-cientifico na modelagem de peças os benefícios estéticos. 

Tem função de promover a usabilidade e o conforto, como meio e fim de atender 

necessidades do usuário com segurança. Para PIRES (2004), “o conforto pode ser 

definido como um estado de harmonia física e mental”. No vestuário esta associação 

compreende a relação de aspectos que interagem na condição física. Tem relação com 

as sensações causadas pelo contato do tecido com a pele e do ajuste da roupa para 

favorecer dinâmica ao movimento e postura do corpo. Para o estado “fisiológico” 

considera-se a interferência do vestuário com as alterações do metabolismo do corpo em 

especial, as sensações termorreguladoras. No estado psicológico consideram-se funções 

ou fatores relacionados à de aparência estética e condição social, econômica e cultural. 

No contexto, GRAVE (2004), reafirma a necessidade da “Modelagem sob a ótica da 

ergonomia” justificando meios e fins associados a vários atributos que especialistas de 

moda dão ao ato de vestir. 

3 Modelagem: tipos e classificação 

       A arte de modelagem é uma pratica antiga. Surgiu da necessidade de produzir o 

vestuário no tempo e no espaço. Os estudiosos desde sempre exaltaram o corpo na sua 

dimensão estética. Para LIPOVETSKY (2004), no tempo hipermoderno o culto ao 

corpo, é resultado da revolução tecnológica da bioengenharia. 

       Os tipos de modelagem são: a modelagem plana (bidimensional); modelagem 

tridimensional, também denominada de moulage ou draping e modelagem 

informatizada. Atribui-se a modelagem informatizada os recursos tecnológicos em razão 

do sistema de softwear de CAD, produzir maior eficiência através do desenho gráfico 

digital e impressão automática com o recurso de plotter (impressora industrial). Vários 

são os sistemas e suas engrenagens que operam na indústria produtiva. Ressaltamos a 

marca brasileira de nome AUDACES, instalada na grande maioria das indústrias de 

confecção no Brasil. 

      De acordo com Jones (2005), a modelagem consiste na elaboração do conjunto de 

moldes gabaritos,  resultado das formas e medidas do corpo humano e adaptadas ao 

estilo proposto. O profissional designer ou modelista, analisa e interpreta  o desenho e 

realiza sua execução, auxiliado pelas tabelas de medidas. 
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       A modelagem tridimensional, moulage ou drapping é processada pela técnica de 

moldar, modelar diretamente no corpo, avaliando a volumetria, a tridimensionalidade da 

forma. Manipula-se o tecido em retângulos proporcional às partes do corpo e orienta-se 

pela altura, caimento e profundidade que o design vai se desenhando. Experimentam-se 

novas técnicas e processos com aporte de estudiosos a exemplo de DUBORG (2012);  

NAKAMICHI (2012; 2013); AMADEN-CRAWFORD (1998); SOUZA (2006). 

       Na perspectiva a modelagem de vestuário-moda é uma prática vivenciada no 

cotidiano da indústria. Tem o objetivo de tornar mais dinâmico os processos, ser mais 

competitiva, em razão das demandas contemporâneas. Neste estudo exploram-se 

técnicas de modelagem avançada sob a ótica das práticas da moulage. 

4  Percurso Metodológico: modelando e experimentando a forma  

       Modelar é uma atividade necessária ao conhecimento. Sua importância tornou-se 

um eixo disciplinar para a formação profissional. No Brasil a Indústria de Confecção é 

um segmento econômico presente em todo o território. No âmbito dos cursos superiores 

de moda e de design, o saber e o fazer produto de vestuário-moda, requer um 

ordenamento de fatores. O corpo do manequim com suas linhas principais determinam 

formas para o desenvolvimento de peças, conforme as medidas de referências.  Sobre o 

corpo tem-se o domínio de elaborar formas padronizadas. No estudo, propomos outros 

recursos de aprendizagem, orientadas com técnicas diferenciadas, permitindo processos 

de construção/desconstrução das linhas do corpo. Os materiais são os mesmos 

necessários nas práticas como: tecidos, fita colante, filme termocolante, alfinetes, 

tesoura, marcadores. 

4.1 Construção e desconstrução da modelagem com a técnica de “encapsulamento” 

da forma 

       A disciplina de Laboratório de Modelagem Avançada (oitavo semestre), do curso 

de Moda e Design encerra um ciclo de aprendizagem da série de modelagem plana 

básica, modelagem plana feminina, modelagem plana infantil e masculina e moulage 

(tridimensional). O eixo disciplinar contempla ainda o Laboratório de Tecnologia de 

Montagem e Tecnologia Têxtil. A aprendizagem permite praticar processos 

operacionais de equipamentos de costura no ambiente produtivo, partindo do 

planejamento, da criação e confecção do produto-vestuário-moda. É na modelagem que 
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se revela a essência da construção de uma peça. Deste modo, o percurso da Modelagem 

Avançada inicia com releituras e novas interpretações das diversas modalidades 

estudadas que conduzem o projeto de produto vestuário-moda.  

4.2 As etapas do percurso – encapsulamento/desencapsulamento do manequim 

     O manequim é revestido com filme termoplástico transparente, para proteção de 

revestimento do mesmo. Na sequencia, cobre-se com fita crepe colante de 4 cm em 

média. A aplicação é feita no sentido vertical do corpo (parte superior), de forma 

repetida até envolver o corpo por inteiro, (frente e costa). Parte-se do degolo até o limite 

da linha de quadril com aplicação firme, resultando uma forma de escultura. Sobre a 

peça, cria-se o desenho desejado, estudando as linhas do corpo, marcando-se novas 

linhas não convencionais e, que não cause alteridade de funcionalidade ergonômica. O 

objetivo é a criação da peça sob medida, uma prática exercida na alta-costura. 

    

1.Fonte: autores 

4.3 Tridimensionalidade e Bidimensionalidade:  forma, desenho, moldes e 
planificação 

        A peça pronta é recortada nas linhas projetadas. Assim tem-se a convergência das 

praticas de modelagem tridimensional e modelagem bidimensional na mesma atividade 

e, na sequencia realiza-se a costura da peça.  O resultado criativo é percebido pelos 

recortes que seguem outras linhas não convencionais, diferentes das determinadas pelas 

normas técnicas antropométricas do corpo humano. O desenho pretendido deve 

corresponder o total mínimo de recortes, vislumbrando o total mínimo de moldes.  

Assim também, desconsideram-se os cálculos anatômicos.  Quanto menos moldes 

forem extraídos avalia-se o projeto mais eficiente, criativo. Na planificação dos moldes 

procede-se com o encaixe, o risco, e o corte, sendo que o enfesto é individual. No 
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encaixe ocorre uma inovação, pois os moldes não atendem o sentido do fio do tecido na 

execução do corte da peça e, não compromete a estética da mesma.  Quase sempre os 

moldes resultam no sentido transversal do tecido, com efeito do fio viés.  

        Montemezzo (2003), explica sobre os parâmetros essenciais do projeto de produto 

vestuário/moda. Qualidades técnico-construtivas com ênfase no caimento; Qualidades 

ergonômicas: conforto e segurança; Qualidades Estéticas: sob a ótica da agradabilidade. 

Todo o enfoque projetual da modelagem considera a matéria-prima, o acabamento, o 

estilo e o conteúdo de moda. 

       

2.Fonte: autores 

4.4 Dos Resultados 

        Conforme são administrados e executados os conteúdos, ao final de 60h, a 

disciplina de Modelagem Avançada mostra resultados satisfatórios. Consideramos os 

resultados teórico-práticos, além de avaliar a participação, a produção e o aprendizado. 

Procedemos com uma avaliação formal do eixo, através de um questionário 

semiestruturado, aplicado sem identificação, com objetivo de aferir resultados que 

requer a disciplina.  Indaga-se sobre os pontos positivos e negativos.   Nesta produção, 

dos 30 alunos envolvidos, em 2015.1, apenas dois afirmaram ter dificuldades por 

questões de afinidades com o eixo disciplinar. Reconhecem que a intensidade das 

práticas torna-se importante na formação profissional.  Por último tem-se a confirmação 

da avaliação do eixo, feito individualmente sem identificação do aluno, na pagina on-

line, pelo sistema do SIGAA.      

5  Conclusão 

       O estudo é uma vivência recorrente, pois trata da oferta regular da disciplina a cada 

semestre. Os elementos que se ajustam a esta atividade, derivam das avaliações 
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considerando os pontos positivos e negativos, além de buscar mais experimentos com 

materiais têxteis nas suas estruturas e composições. Afirma-se que os conteúdos 

administrados,  atendem as diretrizes metodológicas onde os resultados tem se mostrado  

satisfatórios. Motivo para expor, publicar resultados e valorizar o ensino-aprendizagem 

no desenvolvimento de produto de moda.  Desta forma ressaltamos o cumprimento dos 

objetivos traçados para a formação do designer, inseridos do projeto pedagógico de 

curso.  

       Portanto exaltamos na atividade, a contribuição projetual de estratégias de trocas, 

de ideias que são compartilhadas e ocorrem com o aprendizado em cada grupo. 
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MODELAGEM DE SAIA ENVELOPE NO INKSCAPE: 
DA INTERPRETAÇÃO DO MODELO A PROTOTIPAGEM

INTERPRETATION ENVELOPE SKIRT IN INKSCAPE ,
PRINTING MOULD AND PILOT.

MAKARA, Elen, IFSC1

AMORIM, Carolina Anderson Carioni, IFSC2

Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar o uso do editor de gráficos vetoriais Inkscape como ferramenta 
para a interpretação de modelos do vestuário. Desta maneira, disponibilizar uma alternativa para pequenas 
empresas, profissionais autônomos e estudantes de construir as modelagens de peças de vestuário sem a 
necessidade de investir em programas especializados. Para isto, foram investigadas as ferramentas disponíveis 
pelo software Inkscape para, na sequência, expor de maneira explicativa a ordem de execução para a realização 
do traçado de uma saia envelope sobre a base da saia reta. Em seguida, realizou-se a impressão dos moldes em 
folha tamanho A4 e por fim a execução da prototipagem do modelo proposto. 

Palavras-chave: modelagem plana; interpretação de modelo; saia envelope; prototipagem; Inkscape. 

Abstract 
The article aims to present the use of Inkscape vector graphics editor as a tool for the interpretation of garment 
models. Thus, to make an alternative available for small businesses , independent professionals or students for 
building the modeling of clothing without the need to invest in specialized programs. To fulfill this purpouse, the 
tools provided by Inkscape software were investigated in the order to expose in a explanatory manner how 
to execute the layout of an envelope skirt on the base of a straight skirt. Thereafter, the patterns were printed in 
a A4 sheet and the prototype of the model proposed was executed.
Keywords: flat pattern; interpretation of modeling; envelope skirt; pilotage; Inkscape.
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2 Professora e coordenadora do curso Técnico em Modelagem do Vestuário e Tecnólogo em Design de Moda. Mestre pelo programa de Pós-
Graduação em Design Gráfico, UFSC. Ministrante das disciplinas de Técnicas de Montagem. 
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2 
 

Introdução 
 

Em trabalho anterior, as autoras Makara e Amorim (2015) propuseram o uso do 

software Inkscape para pequenas empresas, autônomos e alunos que necessitam desenvolver 

trabalhos na área de modelagem do vestuário e não tinham acesso aos softwares específicos 

devido aos seus custos elevados. Neste estudo investigaram o aplicativo Inkscape e suas 

ferramentas para então delinear aquelas necessárias na construção dos moldes. Depois desta 

investigação inicial, desenvolveram o passo-a-passo da construção da base da saia usando as 

ferramentas escolhidas: Caneta Bézier, Editor de Nós e Seletor. 

Considerando que o Inkscape é um software de download gratuito que oferece 

agilidade ao realizar traçados de um desenho, este artigo pretende dar continuidade ao 

primeiro estudo, desenvolvendo a interpretação do modelo de uma saia envelope a partir da 

base da saia reta anteriormente desenvolvida, incluindo as etapas de impressão de moldes e 

prototipagem. 

 Para este artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre modelagem, 

interpretação de modelo e a importância da pilotagem de peças e teste de modelagem. Na 

sequência, a partir da base da saia desenvolvida por Makara e Amorim (2015), realizou-se a 

interpretação do modelo da saia envelope no software Inkscape. Após concluída a 

modelagem, iniciou-se a etapa de impressão de moldes em tamanho real, utilizando 

impressora comum e folha tamanho A4, montagem das folhas e por fim a execução da 

prototipagem e análise dos resultados. 

 

Modelagem  

A modelagem é uma técnica importante que faz parte do processo produtivo do vestuário, é a 

criação dos moldes que reproduzem planificadamente as formas e medidas do corpo humano. 

Essa construção se baseia em tabela de medidas do público-alvo a que se destina a roupa, 

incluindo as adaptações propostas pelo estilista. 

O profissional responsável pela elaboração dos moldes é chamado de modelista, é ele 

quem interpreta os desenhos e anotações dos estilistas ou designers de moda com o objetivo 

de produzir moldes, que após o tecido cortado e costurado, a peça reproduza o desenho e 

esteja de acordo com as medidas preestabelecidas (ARAÚJO, 1996). 

 Para Silveira (2011) o trabalho de um modelista vai além de dominar as técnicas 

manuais ou computadorizadas, é necessário conhecer e aplicar os critérios ergonômicos e os 

conhecimentos antropométricos de forma coerente para que se proporcione conforto e 
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usabilidade no vestuário. 

A modelagem pode ser desenvolvida em dois planos: o bidimensional e o 

tridimensional. O primeiro deles, o plano bidimensional, consiste em construir as peças a 

partir de estudo anatômico do corpo humano, utilizando-se da geometria para traçar os 

diagramas. 

Segundo Rosa (2008), podemos produzir a modelagem bidimensional de modo 

manual, sobre o papel com auxílio de réguas e outras ferramentas, ou utilizando o sistema 

CAD/ CAM (Computer aided design/ Computer aided manufacturing), conhecido como 

Modelagem computadorizada ou Modelagem assistida por computador. Este tipo de 

modelagem computadorizada CAD/CAM, utiliza o mesmo princípio da modelagem plana, 

porém subsidiada pela tecnologia. 

A técnica de modelagem tridimensional também é conhecida como moulage, um 

termo francês que vem de moule, ou seja, molde. Para Duburg (2012) a técnica de moulage 

envolve trabalhar diretamente em uma forma tridimensional, onde design e moldes são feitos 

simultaneamente. Nessa técnica o tecido é cortado em moldes provisórios e dispostos sobre o 

próprio corpo ou busto de costura, o que possibilita a visualização das três dimensões: altura, 

largura e profundidade, diferentemente da modelagem plana que utiliza apenas altura e a 

largura. Ao finalizar a construção dos moldes sobre o busto de costura, o modelista planifica 

cada parte, passando a modelagem do plano tridimensional para o plano bidimensional. 

Abling e Maggio (2014, p. 28) conceituam o termo planificar como sendo o ato de “desenhar 

nas linhas marcadas.” Ou seja, o profissional transfere as linhas de contorno no molde e as 

marcações como piques e fio do tecido para o papel, utilizando materiais como carbono, 

carretilha e réguas. 

Alguns profissionais da área de desenvolvimento de produto associam as duas técnicas 

para obter melhor precisão, agilidade e detalhes diferenciados em trabalhos mais complexos. 

Depois da aprovação de um protótipo desenvolvido a partir da modelagem tridimensional é 

possível transferir o trabalho feito do tecido para o papel e encaminhar para a produção. A 

empresa ainda poderá digitalizar os moldes de tecido, transferindo-os para um sistema 

computadorizado, para facilitar a produção em maior escala. Neste sistema, o modelista 

poderá executar a graduação, encaixe e risco com mais facilidade, rapidez e exatidão de 

medidas. Silveira (2011) explica que o molde pode ser transferido através de uma mesa 

digitalizadora onde um cursor capta os pontos que repassam as formas do desenho do molde 

para o computador, ou através da captura dos contornos dos moldes com o auxílio de uma 

máquina fotográfica digital. O processo de digitalização favorece a criação de moldes porque 
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é transferido facilmente para o computador tanto a partir do molde de papel como de tecido. 

 

Interpretação de modelo específico 

De acordo com Rosa (2008) o desenvolvimento da modelagem plana industrial passa 

por seis etapas: definição da tabela de medidas, traçado do diagrama, interpretação do modelo 

específico, preparação da modelagem para o corte, ajustes e correções e a graduação. 

As confecções devem usar uma tabela de medidas que sirva como base para o 

desenvolvimento de suas modelagem e que estejam de acordo com o público-alvo da 

empresa. Para Sabrá (2009) a tabela de medidas se relaciona diretamente com o nicho de 

mercado, o qual direciona o gênero (feminino ou masculino) e a forma do corpo do 

consumidor, ou seja, o seu biótipo físico. 

Os diagramas são combinações de retas e curvas em planos retangulares, cujas 

medidas são provenientes das tabelas, originando formas que vestirão o corpo. Esses 

diagramas serão denominados bases e poderão receber inúmeras interpretações. 

O método tradicional de se produzir moldes é através da utilização de um bloco de 

moldes base. De acordo com Araújo (1996), as bases são um conjunto de moldes sem 

qualquer interesse estilístico e geralmente não possuem margens paras as costuras, o que 

facilita a sua manipulação e criação de um novo modelo. 

Com as bases já desenvolvidas e testadas, o modelista pode passar para a interpretação 

de modelos específicos. Aldrich (2014) explica que um modelista pode usar um molde básico 

como apoio para modelar uma peça, e mesmo que se introduzam diferentes linhas de estilo, 

babados, franzidos, pregas ou drapeados, a modelagem ainda será baseada no molde básico. 

Sabrá (2009) afirma que após a interpretação de um modelo, a modelagem finalizada 

deve ser identificadas por uma série de informações essenciais ou códigos, próprios da 

linguagem interna de cada empresa de confecção, e todos os funcionários envolvidos no 

processo produtivo devem reconhecê-los em algum nível. 

Cada modelagem é composta por um conjunto de moldes. Duarte (2012) exemplifica 

que a modelagem de uma saia básica é composta por três moldes: molde da frente, o molde 

das costas e o molde do cós. Segundo a mesma autora, para garantir a qualidade da 

modelagem cada molde deve conter informações específicas tais como: nome ou referência 

do modelo; o tamanho; o fio, que indica a posição do molde sobre o tecido; o número de 

vezes que será cortado cada molde; a denominação das partes componentes: bolso frente, 

bolso lateral, bolso interno; os furos da posição da pence, do bolso; e os piques para facilitar o 
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encaixe da costura. 

 

Importância da prototipagem de um modelo 

Após a interpretação do molde, a modelagem será preparada para o corte e depois 

seguirá para a confecção do protótipo a fim de visualizar o caimento da peça, o encaixe dos 

moldes, a proporção dos recortes. Todas as partes dos moldes recebem margens de costura, 

marcação de pique, sinalização, localização de bolso, fio reto, tamanho, nomenclatura do 

molde, orientação de corte, etc. 

A partir dos moldes finalizados e com as devidas informações, é preciso testá-los com 

a confecção de uma peça piloto. Para Duarte (2012, p.28) “a peça piloto é o protótipo de uma 

peça que será produzida em série”. Durante o corte, é possível ter noção sobre o consumo da 

peça, e com a montagem, já se pode prospectar a programação das máquinas, costureiras e 

dos acabamentos que devem acompanhar o processo de costura. 

Depois da confecção do protótipo, realiza-se uma prova e ajustes em uma pessoa 

selecionada por suas medidas condizerem com as bases das modelagens e o público-alvo da 

empresa. Araújo (1996) afirma que para uma melhor avaliação do ajustamento de uma peça é 

ideal que seres humanos experimentem. Os manequins possuem limitações, são duros, não se 

movem e não se dobram. 

Após a aprovação da peça-piloto ela será reproduzida em série, e seus moldes seguem 

para a graduação, que de acordo com Rosa (2008), esta técnica consiste na ampliação e 

redução dos moldes testados e aprovados conforme as informações da tabela de medidas. 

 

Interpretação do modelo de saia envelope através do software Inkscape 

Para iniciar a interpretação do modelo da saia envelope será necessário abrir o arquivo 

da base da saia no software Inkscape.  Segue abaixo o desenho técnico do modelo realizado. 
 

Imagem 01: Desenho Técnico da Saia Envelope: Frente e Costas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 
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A tabela 01 apresenta uma ordem de execução para a interpretação da saia envelope 

sobre a base da saia reta, e em seguida a descrição que auxiliará no traçado, envolvendo a 

explicação de como usar as ferramentas do software Inkscape e suas respectivas imagens 

ilustrativas. Como a base da saia já foi traçada com margens de costura, somente algumas 

orientações da ordem de execução será necessário acréscimo para costuras.  

 

Tabela 01:  Ordem de Execução: Interpretação da Saia Envelope 
sobre a Base da Saia 

COSTAS 
Nº Orientação Margens de Costura 
1 Copiar base das costas  

2 Encurtar 10cm  

3 Afunilar 1,5cm na barra e unir com a 
linha do quadril  

FRENTE 
4 Copiar base da frente  

5 Encurtar 10cm do comprimento e 
Encontrar C’ e D’  

6 Afunilar 1,5cm na barra e encontrar 
ponto Z  

7 Descer do ponto E 5cm 
e encontrar ponto E'  

8 Unir Z com e'  

9 Espelhar base  

10 Traçar uma reta do meio da pence (lado 
direito) até a barra da saia 

Paralela a esta, traçar outra reta à 2cm 
de distância 

CÓS 

11 
Medir cintura das costas e frente para 

traçar cós em reta 
 

Margens de costura na parte superior 
e inferior 

 
Fonte: elaborada pelas autoras a partir de DUARTE e SAGGESE, 2014. 

 

Após abrir o arquivo com a base da saia desenvolvida no Inkscape de acordo com a 

ordem de execução de Makara e Carioni (2015), a primeira orientação da tabela 01 é copiar a 

base das costas da saia. Eliminar a curva da cintura da frente (ponto a1) selecionando com a 

ferramenta seletor e depois clicando em deletar. Para encurtar o comprimento da saia traçar 

com a ferramenta Bézier uma reta vertical de 10cm e posicionar acima do ponto C, após traçar 

uma reta horizontal e marcar os pontos C’ e D’. Na sequência traçar com a Bézier, uma reta 

horizontal com 1,5cm de comprimento e posicionar a esquerda do ponto D’ para afunilar a 
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saia, marcando o ponto Z. As linhas horizontais podem ser dimensionadas colocando o 

tamanho desejado ao lado da letra “W”, e as linhas verticais ao lado da letra “H”. Descer do 

ponto E 5cm e encontrar o ponto E'. Para finalizar a lateral da saia, unir os pontos Z e E' em 

reta. Acrescentar margem de costura de 1cm no centro do molde das costas (a2-C), trançando 

uma reta horizontal a esquerda de a2 e em seguida uma reta vertical até a barra da saia. 
 

Imagem 02: Interpretação Saia Envelope – costas.  

 
Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 

 

Para a interpretação da frente da saia envelope será necessário copiar a base da frente 

da saia (ponto a1), encurtar 10cm e afunilar a barra em 1,5cm encontrando o ponto Z. Em 

seguida, descer 5cm do ponto E para encontrar E', e depois unir Z e E' em reta da mesma 

maneira que foi feito nas costas. 

Na sequência selecionar toda a base e espelhar em a1 e C. Para isto duplicar (Ctrl + 

D), clicar na opção “Inverte objetos selecionados horizontalmente” e arrumar uma base ao 

lado da outra com a ajuda das teclas de navegação do teclado. 
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Após saia espelhada, traçar com a ferramenta Bézier, uma reta partindo do meio da 

pence (do lado direito), saindo do ponto H, até encontrar a barra da saia, marcando o ponto I. 

Para que o traçado da reta fique perfeito, é necessário pressionar a tecla Ctrl ao mesmo tempo 

em que se usa a ferramenta Bézier. Na reta HI será necessário acrescentar margem de costura 

e para isto posicionar a direita de H uma reta com 2 cm e marcar o ponto J. Para finalizar, 

desenhar uma linha reta a partir do ponto J até encontrar a linha da barra e marcar o ponto K. 
 

Imagem 03: Interpretação Saia Envelope – frente. 

 
Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 

 

Para concluir a interpretação da saia, é preciso desenhar o traçado do cós. Deve-se 

somar a medida da cintura da frente com a medida da cintura das costas, incluindo as margens 
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de costura e descontando as pences. Neste tamanho proposto, a cintura da frente mede 

29,90cm e a cintura das costas 18,95cm, totalizando 48,85cm. O Inskcape possui a ferramenta 

retângulo e permite que seja redimensionado com a altura e largura desejada, que neste caso é 

48,85cm de largura por 6 largura (4cm que ao dobrar deixa o cós com 2cm de altura e mais 2 

cm de margem de costura). O molde do cós será cortado duas vezes no tecido e duas vezes na 

entretela. 
 

Imagem 04: Interpretação Saia Envelope – Cós. 

 
Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 

 
Impressão e prototipagem 
 

Após a conclusão do traçado da interpretação do modelo saia envelope no Inkscape, é 

necessário imprimir os moldes para confeccionar o protótipo e analisar os resultados. A 

prototipagem é importante para que se possa conferir o caimento da peça, medidas, corrigir a 

modelagem caso necessário, e prosseguir com a confecção em maior escala. 

Além da possibilidade de imprimir os moldes em impressoras específicas para 

desenhos de grandes dimensões, conhecidas como plotters, este artigo propões a impressão 

em folhas de papel tamanho A4, em uma impressora comum de uso doméstico, depois unir as 

partes formando o molde em tamanho real. 

De acordo com Makara e Amorim (2015), para a impressão, será preciso 

redimensionar o tamanho da página ao desenho no Inkscape utilizando as teclas de atalho: 

Shift+Ctrl+D, e depois salvar o arquivo em Portable Document Format – PDF.  

Posteriormente deve-se abrir o arquivo em PDF, clicar em Imprimir e na opção 

“Dimensionamento de páginas e manuseio” escolher Pôster. Ao selecionar a opção Pôster 

automaticamente aparecerá o número de páginas que será necessário para a impressão. Para 

esta saia envelope foram necessárias três folhas para a impressão das costas, seis folhas para a 

frente e duas folhas para o cós. 
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Após impressão, as folhas foram recortadas com tesoura de papel seguindo pelas 

linhas verticais e horizontais que apareceram automaticamente no contorno de cada página. 

Estas linhas representam os limites de largura e altura de cada pedaço de molde. Em seguida, 

estas folhas foram coladas com o auxílio de régua milimetrada para perfeito alinhamento das 

partes e garantia dos ângulos retos e linhas paralelas previamente desenhadas na tela do 

computador. Antes de recortar os contornos de cada molde, foi necessário fazer a 

compensação das pences na linha da cintura. Fecharam-se as pences, as linhas da cintura 

frente e costas foram retraçadas com a régua curva francesa e depois recortadas dando o 

acréscimo necessário para se obter um correto acabamento da peça. Foi feita conferência dos 

encaixes das laterais, cós e cintura para então recortar cada um dos três moldes nos seus 

contornos. 

Passou-se então para a etapa de corte do tecido. Os moldes das costas e da frente 

foram cortados duas vezes no tecido e o cós foi cortado duas vezes no tecido e duas vezes na 

entretela. A saia foi costurada e a ela foram dados os acabamentos necessários para sua 

finalização conforme imagem 05. 

 
Imagem 05: Protótipo Saia Envelope. 

 
           Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 
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Conclusão  

 

A alta competitividade no setor de produção do vestuário levou as empresas a 

buscarem qualidade cada vez mais alta em seus produtos. Esta qualidade só é alcançada com 

o uso de sistemas computacionais que oferecem ferramentas precisas de desenho de moldes, 

encaixe, risco e corte. Estes sistemas apresentam elevado custo de implantação o que 

inviabiliza as micro e pequenas empresas investirem e otimizarem seus processos. Como 

alternativa para que estas micro empresas, e profissionais liberais prestadores de serviço de 

modelagem possam usufruir da agilidade e precisão em seus moldes, este trabalho apresentou 

a alternativa do uso do software livre Inkscape e da impressão em impressoras domésticas 

comuns. 

As ferramentas do Inkscape permitiram desenhar a base de uma saia reta e depois 

transformá-la em um modelo de saia lápis. A impressão foi feita a partir do arquivo salvo em 

formato pdf em 11 folhas de papel tamanho A4 necessárias a este modelo. As folhas foram 

recortadas e coladas para formar o molde completo em tamanho real. 

A etapa que levou mais tempo e atenção para realizar foi a de cortar e colar as folhas, 

pois requereram precisão nos encaixes para garantir que as partes não ficassem tortas, o que 

ocasionaria defeito à peça. Outra etapa que precisou ser feita manualmente, foi a 

compensação das pences na linha da cintura. As pences foram fechadas e as linhas das 

cinturas frente e costas foram retraçadas com o auxílio da régua curva francesa e lapiseira. 

Após confecção do protótipo da saia lápis, concluiu-se que a utilização do software 

gratuito Inkscape para traçado de modelagens planas do vestuário é viável e poderá oferecer 

maior agilidade e eficiência ao setor produtivo de pequenas e microempresas sem nenhum 

custo adicional. Sugere-se também que este método seja utilizado por estudantes da área da 

moda para estudos sobre modelagens e prototipagem, além do uso por profissionais 

prestadores desse tipo de serviço. Os moldes, depois de desenhados, podem ser armazenados 

e organizados em pastas no computador, economizando espaço nos locais de trabalho e 

criando bibliotecas de moldes para uso em outros projetos. 

Para futuros trabalho, recomenda-se realizar desenhos de moldes de modelos mais 

complexos, além da prototipagem e análise dos resultados. Outra possibilidade que poderá ser 

estudada a partir deste artigo é o uso do Inkscape para execução de desenhos técnicos do 

vestuário, que atualmente é realizado a partir de outros softwares também de custo elevado. 
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SERICULTURE: ALTERNATIVES TO ADD VALUE TO SILK PRODUCT 

GIACOMIN, Alessandra Maria1

BARUQUE-RAMOS, Júlia2

Resumo
A seda é uma fibra têxtil animal de proteína extraída do casulo da lagarta Bombyx mori e formada por fibroína e 
sericina. Trata-se de fibra mundialmente reconhecida por sua resistência e beleza e seu processo de produção se 
denomina sericicultura, o qual consiste na extração da fibra do casulo do bicho-da-seda. Trata-se de atividade 
agroindustrial que tem como objeto o cultivo do bicho-da-seda para a extração de fibra destinada à indústria 
têxtil. Haja vista suas características físico-químicas, tem-se observado novos usos da seda em áreas como a 
medicina e as indústrias cosmética e farmacêutica, setores estes de valor agregado superior à indústria têxtil. Em
que pese o Brasil ser o único produtor do fio da seda em escala comercial no ocidente e o quarto maior produtor 
mundial, ficando atrás, apenas, da China, Índia e Uzbequistão, observa-se que exporta 95% de sua produção de 
fios de seda, sendo que 90% das exportações compreendem fio de seda crua, produto este de baixo valor 
agregado. Aliado a isso, constata-se uma redução drástica no volume de produção do setor nos últimos 20 anos. 
Diante disso, surge a necessidade do setor sericicultor buscar alternativas com vistas à superação de seu 
encolhimento, sendo que, neste estudo, serão apresentadas alternativas para agregar valor ao produto, 
destacando-se a importância que a sericicultura representa para os seus produtores e, consequentemente, para a 
economia do país, notadamente nos seus polos produtivos mais expressivos localizados nos Estados do Paraná e 
São Paulo. 

Palavras-chave: Sericicultura; seda; indústria têxtil; produção. 

Abstract 
The silk consists of an animal textile fiber protein extracted from cocoons of the Bombyx mori larvae and is 
composed of fibroin and sericin. It is fiber globally recognized for its strength and beauty and their production 
process is called sericulture, which consists of extracting the silk fiber from silkworm silk cocoon. It is 
agroindustrial activity that has as its objective the cultivation of Bombyx mori for fiber extraction destined to the 
textile industry. Considering its physical and chemical characteristics, silk has been used in new areas such as 
medicine and the cosmetic and pharmaceutical industries, these sectors of higher added value to the textile 
industry. Despite Brazil being the sole producer of wire on a commercial scale silk in the West and the world's 
fourth largest producer, behind only China, India and Uzbekistan, it is observed that exports 95% of its 
production of silk, which 90% of exports include raw silk thread, a product of low added value. Allied to this, 
there has been a drastic reduction in the sector's production volume in the last 20 years. Therefore, emerge the 
need of sericicultor sector seek alternatives aimed at overcoming and its shrinkage, and in this study will be 
presented alternatives to add value to highlighting the importance of sericulture is to their producers and thus 
for the economy country, especially in its most significant production centers located in the states of Paraná and 
São Paulo. 

Keywords: Sericulture, Silk, Textile industry, Production. 

                                                
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Têxtil e Moda a EACH- USP.  
2  Professora do Bacharelado em Têxtil e Moda e do Mestrado Acadêmico em Têxtil e Moda da EACH - USP.  Doutorado - Escola 
Politécnica da USP em Engenharia Química. 
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A utilização dos resíduos sólidos do setor de manufatura do vestuário de moda na 

reciclagem em anel fechado e em anel aberto1

The utilization of solid waste from the fashion's clothing manufacture in open ring and closed ring 

recycling 

Carvalho, Adriana Teresa de2 (USP- EACH)  
Mendes, Francisca Dantas3 (USP- EACH)

Resumo 

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente está relacionada à qualidade de vida desta e de futuras 
gerações, o que torna a busca pelo desenvolvimento sustentável uma responsabilidade coletiva. A 
competição no mercado e a crescente mudança de perfil dos consumidores, impulsionam as empresas a 
buscarem soluções capazes de atenuar os impactos ambientais negativos e otimizar os processos 
produtivos, resultando em fomento da responsabilidade socioambiental. O crescimento da população 
mundial e o consumo exacerbado aumentaram significativamente a demanda por recursos naturais. A 
quantidade de resíduos sólidos gerados pelas atividades industriais também cresceu em importância 
mundial e ambiental, pois estes são produzidos por vários tipos de processos, gerando milhões de 
toneladas por dia em todo o mundo. A redução da geração de resíduos, a reciclagem e reutilização de 
resíduos, e o destarte adequado são fundamentais para a preservação ambiental e diminuição do consumo 
de recursos naturais não renováveis do planeta. No presente artigo o método de coleta de dados 
secundários utilizado foi uma pesquisa bibliográfica com objetivo de apresentar a reciclagem de resíduos 
sólidos oriundos do setor de manufatura do vestuário, especificamente os retalhos gerados no setor de 
corte, como alternativa para a redução dos impactos ambientais negativos em consonância com as 
políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. A pratica da reciclagem agrega valor aos resíduos 
sólidos, prolonga a vida de bens ambientais esgotáveis e a vida útil de aterros, além de gerar empregos 
propicia a economia de energia e diminuição da poluição dos compartimentos ambientais. 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Manufatura do vestuário de moda e Reciclagem 

Abstract

Nowadays, the concern with the environment is related to the quality of life for this, and the coming 
generations, which makes the pursuit for sustainable development a collective responsibility. The 
competition in the market and the change of the consumers profile, force the companies to search for 
solutions that are able to diminish the negative environmental impacts, and optimize the productive
processes, fomenting the socio-environmental responsibility. The increase of the world`s population, and 
the exaggerated consumption elevated the demand for natural resources. The amount of solid waste 
generated by industrial activities also grew in global and environmental importance, as they are 
produced by various processes, generating millions of tons per day throughout the world. The reduction 
of waste generation, recycling and reuse of waste, and proper thus are essential for environmental 
preservation and reducing the consumption of non-renewable natural resources of the planet. In this 
article the secondary data collection method used was a literature search in order to present the 
recycling of solid waste from the garment manufacturing sector, specifically the scraps generated in the 
cutting sector as an alternative to reduce the negative environmental impacts in line with public policy 
and sustainable development. The practice of recycling adds value to solid waste, prolongs the life of 
exhaustible environmental goods and the life of landfills and generate jobs provides energy savings and 
reduction of pollution of environmental compartments.
Keywords: Solid Waste, Fashion clothing manufacture, Recycling  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O aumento populacional mundial agravado pelo consumo exacerbado provoca 

um aumento significativo da exploração predatória das reservas naturais do planeta, 

somado a falta de controle da geração e lançamento de resíduos sólidos industriais no 

ambiente gera um contínuo e acelerado processo de deterioração ambiental. 

De acordo com relatórios do Fundo de População das Nações da Organização 

das Nações Unidas (UNFPA, 2010), a população mundial atinge aproximadamente 7 

bilhões de pessoas e demanda os mais variados itens de consumo. Segundo Leonard 

(2010) os recursos naturais estão se tornando escassos; pois o consumo é demasiado 

alto. Apenas nas últimas três décadas, 33% dos recursos naturais do planeta foram 

consumidos para sustentar os hábitos de vida atual.  

Para Romeiro (2001) “A capacidade de carga da Terra não pode ser ultrapassada 

sem que ocorram grandes catástrofes ambientais”. Como essa capacidade é 

desconhecida, o autor alerta para a necessidade de adoção de uma postura de precaução, 

que implica em agir antes que o pior aconteça. 

Os impactos ambientais causados pelas indústrias têxteis trazem à tona a 

discussão sobre causa e efeito deste processo produtivo. Maiores exigências impostas 

pela legislação e cobranças sociais vêm criando a necessidade de mudar este quadro. 

Atualmente, as indústrias utilizam sistemas de gestão ambiental para aumentar a sua 

produtividade, reduzir os custos ou agregar alguma característica ao produto final, que 

possa valorizá-lo no mercado, gerando a menor quantidade de resíduos possível 

(PITOLI4, 2000; TRALLI, 2000 apud GUERCIO, 2006). 

 

2. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS  

 

Um dos princípios básicos da educação ambiental, em relação aos resíduos, é o 

conceito dos “R’s”, citado conforme Barros (2012), eles surgiram de um princípio 

relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos que ganhou destaque na Rio-925 e faz 

parte em um dos capítulos da Agenda 216.(BERLIM, 2012)  

                                                 
4PITOLI, M. ISO 14001 no setor têxtil. Revista Textília, n.37. 2000 
5 Rio-92 ou ECO-92: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 
junho de 1992 no Rio de Janeiro.  
6 A Agenda 21 é um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a 
forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais, e todo os setores da sociedade poderiam cooperar no 
estatuto de soluções para os problemas socioambientais. 
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Atualmente existem vários “R’s” nos domínios do desenvolvimento sustentável, 

como por exemplo: recuar, repensar, reduzir, reutilizar, reparar, reciclar, reintegrar, 

respeitar, responsabilizar-se, repassar, etc.. Certamente a relevância de todos é 

indiscutível, contudo esta pesquisa irá expor os mais pertinentes com base nos objetivos 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010), que são a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

 

2.1 NÃO GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A geração de resíduos sólidos acontece em todos os setores da sociedade, seja no 

setor produtivo, no de serviços ou consumo, e não pode ser eliminada completamente. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente em 2012, cerca de 62 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos foram produzidos no Brasil, apenas 2 % desse material retorna à cadeia 

produtiva, o não aproveitamento desses resíduos sólidos custa ao país aproximadamente 

R$ 8 bilhões por ano.  

O conceito de não geração de resíduos sólidos está intimamente ligado à 

eficiência em toda a cadeia produtiva e de serviços com o uso de tecnologias modernas 

e inovadoras.  

Para Rosenbloom7 (2010 apud RIBEIRO, BARCELOS 2012), Madeleine 

Vionnet, estilista francesa conhecida por seu trabalho com corte enviesado, ainda no 

início do século XX, sugeriu que a aplicação de desperdício zero seria algo possível, 

hoje conhecido como Zero Waste, também denominado Resíduo Zero, o princípio que 

busca eliminar o descarte de tecido no processo produtivo. 

A modelagem Zero Waste promove a redução do desperdício de matéria-prima 

nas indústrias de confecção, a técnica reside em encaixar todas as partes do molde da 

peça como um quebra cabeças, então praticamente nenhum tecido é desperdiçado. 

Essa técnica visa eliminar milhões de toneladas de resíduos da indústria de confecção, 

já que aproximadamente de 15 a 20% de tecido deixa de ser usado na indústria e é 

jogado em aterros sanitários, contudo a técnica ainda não se aplica a grandes 

manufaturas, porém, se busca provar que grandes empresas podem usar a técnica e 

lucrar com ela. (ROSENBLOOM, 2010 apud RIBEIRO, BARCELOS 2012)  

                                                 
7 ROSENBLOOM, Stephanie. Fashion tries on zero waste design. The New York Times, Nova York, pp. ST01, 15 ago. 2010. 
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2.2 REDUZIR 

 

O sistema produtivo adotado em geral por algumas empresas se aplica apenas à 

resíduos já gerados, sendo, portanto medidas de remediação  e são insuficientes para 

lidar com os problemas ambientais, esse tipo de sistema produtivo é chamado de 

“sistema de produção de fim de tubo” (end of pipe). 

Os resíduos significam desperdícios de insumos, quando causados de maneira 

desnecessária e sem controle, dessa forma a redução de geração de resíduos é de 

extrema relevância. 

Segundo Bornia8 (2002 apud MILAN; VITTORAZZI; REIS, 2010) os 

desperdícios interferem na composição dos custos, na lucratividade e rentabilidade do 

negócio, sem falar que impactam negativamente no meio ambiente, tornando a empresa 

menos competitiva e com a possibilidade de lhe trazer efeitos irreversíveis em relação à 

sua imagem. A redução na fonte geradora de resíduos é um conceito que pode ser 

aplicado através dos consumidores ao adotar padrões de consumo mais sustentáveis, 

incentivando, por meio das suas opções de compra, a produção de produtos mais 

limpos, e aos produtores de resíduos cabe-lhes por em prática medidas que minimizem a 

produção de resíduos (MARTINHO; GONÇALVES9 2000 apud GIURADELLI, 2009) 

A redução de resíduos no setor de confecção pode ser alcançada a partir de 

melhorias nos processos fabris, sendo que os impactos ambientais devem ser 

considerados em todas as etapas de desenvolvimento de novos produtos, da origem da 

matéria-prima até o descarte pelo consumidor final. O prévio conhecimento das larguras 

dos rolos de tecidos, com detalhes estratégicos de modelagem para obter melhor 

aproveitamento no encaixe, a partir da observação da engenharia dos produtos, são 

ações que podem garantir um melhor aproveitamento da matéria-prima tecido (MILAN; 

VITTORAZZI; REIS, 2010). 

 

2.3 REUTILIZAR 

 

Esgotadas todas as medidas de redução da geração de resíduos, surge, em 

sequencia, como melhor procedimento, a reutilização dos produtos ou de suas partes 

componentes, ou de insumos naturais. 

                                                 
8 BORNIA, A. C. Análise gerencial de custos. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
9 MARTINHO, M. G. M; GONÇALVES, M. G. P. Gestão de resíduos. Lisboa: Universidade Aberta, 2000. 281 p. 
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A reutilização consiste em um “processo de aproveitamento dos resíduos sólidos 

sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e 

do SUASA” (PNRS, 2010), e traz como benefício a redução de volumes e espaços dos 

aterros. 

No caso de resíduos têxteis a principal alternativa de reutilização é o artesanato. 

No entanto, a atividade artesanal não é capaz de dar conta de uma quantidade 

significativa de resíduo, visto que, geralmente, é realizada de forma individual, 

pulverizada e sujeita a descontinuidade. Sendo assim, a organização de artesãos em 

cooperativas poderia determinar o aumento da demanda por retalhos de tecido, bem 

como a sua continuidade, além da geração de renda e inclusão social. Porém, para que a 

cooperativa tenha êxito considera-se necessário investir em desenvolvimento de 

produtos concebidos com design para a geração de produtos artesanais com valor 

agregado percebido (MOTTA; ALMEIDA; LUCIDO, 2011). 

 

2.4 RECICLAR 

 

A reciclagem é o resultado de uma série de atividades, nas quais os materiais que 

se tornariam lixo ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e processados 

para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos (JARDIM et 

al., 2000 apud MILAN; VITTORAZZI; REIS, 2010). 

Segundo Moura (2008) a reciclagem prolonga a vida de bens ambientais 

esgotáveis e proporciona redução de volumes de resíduos urbanos (até cerca de 40%), 

prorroga a vida útil de aterros, além de gerar empregos nos níveis mais baixos de 

qualificação de pessoal, por meio de catadores e propicia a economia de energia e 

diminuição da poluição dos compartimentos ambientais. 

Conforme Moura (2008) para que o processo de reciclagem seja sustentável é 

necessário que ele seja economicamente viável, não exijam a manipulação de materiais 

tóxicos e não exista um consumo exagerado de água e de energia.   

A finalidade principal na reciclagem de têxteis é o reprocesso de resíduos, 

fazendo com eles retornem ao processo original ou originem novos produtos têxteis 

(MALUF; KOLBE, 2003). 

Para Manzini e Vezzoli (2011) existem dois processos básicos de reciclagem: 
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 Reciclagem em anel fechado: onde os componentes virgens são substituídos 

por materiais recuperados na produção de novos produtos. Esses materiais 

recuperados são derivados dos próprios produtos anteriormente eliminados, isto 

é, são usados para a confecção dos mesmos produtos, como por exemplo, os 

tecidos reciclados produzidos a partir de desfibrado de fibra de algodão. (Figura 

1) 

 Reciclagem em anel aberto: onde os materiais reciclados são encaminhados 

para um sistema diferente do de origem, como por exemplo, fibras de garrafas 

pet utilizadas na fabricação de camisetas. (Figura 2) 
 

Figura 1 - Reciclagem em anel fechado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Nogueira, Silva, Kulay (2010, p. 66) 

 
 

Figura 2 - Reciclagem em anel aberto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Nogueira, Silva, Kulay (2010, p. 66) 

C 

B 

A 

Reciclagem 

Extração dos  
recursos naturais 

Elos da Cadeia 
Produtiva Uso 

Disposição 
Final 

Sistema de Produto 

Sistema de Produto 2 

Sistema de Produto 1 

Extração dos  
recursos naturais 

Disposição 
Final Uso 

Elos da Cadeia 
Produtiva 

Disposição 
Final Uso 

Extração dos  
recursos naturais 

Elos da Cadeia 
Produtiva 

A B 



513

MENDES, F. D. et al.

A. T. de Carvalho e F. D. Mendes.

 

2.5 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

A Lei 12.305 define como disposição final ambientalmente adequada “a 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos”. (PNRS, 2010) 

Os resíduos sólidos industriais causam impactos significativos, de maneira a 

serem considerados irreversíveis do ponto de vista de saúde pública e ambiental. Os 

mesmos comprometem a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, 

transcendendo a área física em que foram depositados, afetando os mananciais de águas 

superficiais e também subterrâneos devido à infiltração do lixiviado gerado. 

A disposição final de resíduos sólidos é a última fase de um sistema de 

gerenciamento de resíduos, sendo que várias são as formas de tratamento e disposição 

final que são aplicáveis e que podem ocorrer associadas. As mais conhecidas são: 

Aterros e Compostagem.  

 

3. RECICLAGEM DO RESÍDUO TÊXTIL  

 

O ciclo de manufatura do tecido reciclado se inicia com a produção de retalhos 

no setor de corte das empresas de confecção do vestuário, estes retalhos podem ser 

direcionados diretamente para empresas recicladoras que irão produzir o desfibrado 

têxtil, onde serão selecionados separados por cor e fibras. 

 Após a produção do desfibrado, que consiste na passagem dos retalhos pela 

máquina desfibradora que irá cortar os retalhos em pequeninos pedaços e logo após 

desfibra-os través de processo mecânico, transformando-os em fibras descontinuas 

novamente, estas fibras irão abastecer o setor de fiação onde produzirão os fios 

reciclados e estes seguem para as empresas de tecelagem ou malharia (Figura 3).  
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Figura 3: Desfibrado Têxtil  

 
Fonte: www.sinvesd.com 

 

Durante todo o processo produtivo dos fios reciclados não utiliza água e nem 

tingimento nas fibras e não possui dificuldades para acompanhar as tendências de moda. 

Conforme os resíduos são comprados, permanecem até o estado de fio que irão compor 

os tecidos.  Só passarão pelo processo de lavagens quando produzidos tecidos, devido 

ao fator de encolhimento. (LANZARIN, 2009) 

Finalizando o processo produtivo o ciclo se fecha, pois os tecidos reciclados 

serão direcionados mais uma vez para as confecções, onde além de novas peças para o 

vestuário de moda serão gerados também novos retalhos oriundos do setor de corte que 

irão repetidamente alimentar o ciclo produtivo dos tecidos reciclados caracterizando 

assim o processo de reciclagem em anel fechado (Figura 4). 

 
Figura 4: Ciclo de manufatura do tecido reciclado – anel fechado 
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 Os materiais pós-consumo são dificilmente recuperáveis pelo sistema a anel 

fechado, por este motivo, os materiais descartados pelos usuários de moda poderão ser 

direcionados para a reciclagem em anel aberto e/ou ter uma disposição final adequada. 

O ciclo de manufatura das peças antirruído para o setor automobilístico se 

processa de maneira similar ao do tecido reciclado, já que possuem a mesma matéria-

prima, porém como o fluxo produtivo das peças automotivas é representado como um 

anel aberto, uma vez que os materiais reciclados são encaminhados para um sistema 

diferente do de origem e os resíduos das empresas de autopeças não retornam para as 

empresas de confecção, como está representado na Figura 5. 

 
Figura 5- Ciclo de manufatura de peças antirruído para o setor automobilístico – anel aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Desenvolvido pela Autora 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A indústria de manufatura do vestuário tem grande relevância a nível nacional 

em termos de capacidade produtiva, empregabilidade e de comercialização. Devido à 

expansão das atividades do ramo têxtil, há um aumento considerável na utilização de 
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energia, água e matéria-prima e o consequente acréscimo dos resíduos em toda cadeia 

produtiva. Onde se destaca o setor de corte, em decorrência do alto índice de descarte de 

materiais têxteis. Esse índice relaciona-se diretamente com as questões de custos da 

empresa, produtividade e sustentabilidade. 

As circunstâncias atuais e a legislação brasileira vigente apontam para a 

necessidade da adoção de gestão empresarial e de gerenciamento de resíduos a fim de 

exercer a redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos no setor 

industrial têxtil em especial no ramo das confecções.  

Nesse sentido esta pesquisa buscou através da literatura especializada no 

gerenciamento de resíduos sólidos industriais, demonstrar que é possível configurar a 

iniciativa em prol da proteção e preservação do meio ambiente e da sociedade. No 

entanto isso ocorre de forma lenta, devido ao impacto dos custos de investimentos e 

processos que, consequentemente são transferidos para os produtos, com reflexos 

negativos para a competitividade. 

Contudo é muito importante salientar a complexidade da cadeia têxtil, devido à 

presença de múltiplos atores, e que por sua vez possuem motivações, concepções e 

capacidades gerenciais diferenciadas para lidar com a questão ambiental. Outro ponto a 

ressaltar é a necessidade da atuação conjunta do governo, universidades, organizações 

não-governamentais e empresas, para criar incentivos para o desenvolvimento 

sustentável no setor. 

Conceber produtos do vestuário com princípios sustentáveis é um desafio para a 

indústria da moda, sendo que os ciclos de vida destes produtos são curtos, pois mudam 

de acordo com as tendências que são lançadas a cada estação do ano a fim de atender a 

demanda dos consumidores, que almejam por constantes novidades.  

A problemática do gerenciamento dos resíduos sólidos tem que ser analisada de 

maneira sistêmica que a mera solução tecnológica e fundamentalmente operacional, de 

modo geral concentrada na etapa da disposição final, é preciso também ver a montante 

da produção crescente de resíduos, questionando os mecanismos que levam a ela e seus 

impactos, já que o resíduo é uma consequência e não a causa. 
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Acessibilidade e o Design de Superfície 
Accessibility and the Surface Desing 

FRANÇA, Kênia Ribeiro de França, Faculdade de Artes Visuais/UFG1

GOMES, Lavinnia Seabra, Orietadora, Faculdade de Artes Visuais/UFG2

Resumo:           

Esse pôster possui como objetivo apresentar o início de um projeto de graduação em 
desenvolvimento que possui como foco o estudo de possibilidades táteis para o auxílio 
de deficientes visuais no ambiente de uso cotidiano na Faculdade de Artes 
Visuais/UFG. Para isso, utilizaremos a macroergonomia como metodologia para as 
soluções espaciais e exploraremos, dentro das possibilidades técnicas possíveis, meios 
de acessibilidade que estimulem a sensibilidade tátil através do design de superfície. 
Palavras-chave: Acessibilidade, Design de Superfície, Macroergonomia, Inclusão.  

Abstratct:

This poster have the objective to represent the biginning of a graduation project in 
developement that is focoused the study of tactile possibilities to assist the visual 
deficients in the daily environment of Faculdade de Artes Visuais/UFG. Wherefore, we 
will utilize the macroergonomic like matodology to the spacial solutions and we will 
explore, in the possible technicals possibilities, acessibilities ways that stimulate the 
tactil sensibility through surface design.. 
Keywords: Accessibility, Surface Design, Macroergonomic, Inclusion.

Introdução 

Para esse trabalho, há como foco a detecção de problemas relacionados à falta de 

acessibilidade aos deficientes visuais no ambiente da Faculdade de Artes Visuais –

FAV. Existem limitações espaciais que dificultam o acesso desses tipos de usuários. O

prédio é frequentado por alunos dos cursos de Design de Moda, Design Gráfico,

Arquitetura, Artes Visuais entre outros. Segundo primeiras observações técnicas foram 

detectados alguns aspectos desfavoráveis aos portadores dessa deficiência – como: a 

carência da disposição de recursos imediatos (corrimão, rampas e corredores no 

ambiente externo, acesso aos espaços de convivência, piso com textura no banheiro - 
                                                           
1 Graduanda do curso de Design de Moda, 5º período. 
2 Mestre em Cultura Visual, UFG; Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Artes pela UnB e 
docente em Design de Moda, UFG.  
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para indicação do local do lixo, vaso sanitário e pia) e nos corredores indicando 

calçamento nivelado e menos escorregadio, ergonomia das salas).  

 Nesse cenário, estamos vislumbrando possibilidades de desenvolvimento de 

superfícies voltadas para as necessidades desses usuários, com o propósito de incluí-los 

aos espaços cotidianos frequentados por qualquer tipo de indivíduo nessa unidade da 

Universidade Federal de Goiás. Por esse motivo, exploraremos aqui as possíveis 

soluções que possam ser trabalhadas utilizando o design de superfície. Tudo na tentativa 

de aproximação dos deficientes visuais ao meio utilizado por diferentes tipos de 

sujeitos.  

Macroergonomia 

A macroergonomia é uma metodologia de análise do espaço, e que, de acordo com 

Meshkati (MESHKATI,1993, citado por SOUZA, 1994, p. 35) “é a análise das 

interfaces tecnologia-organização-homem e das interações cultura-gerenciamento-

tecnologia” ou “o estudo dos fatores humanos num nível macro ou num sistema 

pessoas-tecnologia mais abrangente, que está relacionado com as interações entre (sub) 

sistemas tecnológicos e (sub) sistemas organizacionais, gerenciais, pessoais e culturais” 

e para Brown Jr, ( BROWN, 1990, p. 17) "a macroergonomia entende as organizações 

como sistemas sócio técnicos e incorpora conceitos e procedimentos da teoria dos 

sistemas sócio técnicos ao campo da ergonomia".  

Considerando estas definições, observaremos, portanto, a capacidade de interação entre 

os dispositivos  sócio técnicos com os deficientes visuais, se há eficiência suficiente 

para tais interações ou se é necessário maiores adaptações no sistema organizacional. 

O prédio da Faculdade de Artes Visuais da UFG foi inaugurado em março de 2013. Um 

edifício largo e longo, com 4.400m2 de área construída de dois andares, possuindo 

escadas e elevador, salas e laboratórios com equipamentos especiais para estudo e 

estacionamento externo (ver figura 1, 2 e 3). 
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Figura 1 - Prédio: entrada do estacionamento.

 
Fonte: Universidade Federal de Goiás. Inaugurado novo prédio da FAV. Disponível em: 

https://www.ufg.br. Acesso em: 03 Nov 2016. 
 

Figura 2 – Corredor, escada e bebedouro. 

 
Fonte: Faculdade de Artes Visuais: (16/10/2012) Galeria de fotos do novo prédio da FAV. Disponível 

em: https://www.fav.ufg.br. Acesso em: 03 Nov 2016. 
Figura 3 – Faixada principal de entrada de pedestre. 
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Fonte: Faculdade de Artes Visuais: (16/10/2012) Galeria de fotos do novo prédio da FAV. Disponível 

em: https://www.fav.ufg.br. Acesso em: 03 Nov 2016. 
 

 No exterior do prédio encontra-se uma rampa que dá acesso ao prédio que é reservado 

para deficientes. No entanto, essa acessibilidade se torna incompleta por não haver 

corrimão para maior segurança e mobilidade do usuário. Do outro lado do prédio, 

oposto ao local da garagem, onde se encontra a faixada principal do prédio, na parte 

externa, há desnível no corredor que sem um corrimão se torna perigoso ( ver Figura 4).  

Figura 4 – Início da entrada principal. 

 
Fonte: FRANÇA, Kênia Ribeiro de. Galeria Pessoal. 2015 

Conforme observações prévias, seria importante: o uso de piso tátil ou outra sinalização 

nos corredores para uma maior identificação do espaço como dimensão, salas, sacada, 

ambiente de convivência, elevador, bebedouro e outros ambientes pertencentes ao 

prédio. Seria importante também haver informações na faixada das salas que fossem 

capazes de identificar quais são as salas bem como os horários de funcionamento das 
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salas. Os pisos de dentro do prédio poderiam ser menos escorregadios, em especial no 

laboratório de costura e modelagem onde devido ao manejo de óleo de regulação de 

máquinas torna o chão mais escorregadio, e também no de gravura devido ao uso de 

substâncias líquidas. Neste mesmo laboratório, é importante haver uma organização 

espacial pois para se locomover nele seria um verdadeiro desafio para os deficientes 

visuais por haver muitos objetos de trabalho espalhados em locais que poderiam se 

liberados para passagem. Os banheiros também precisam ser sinalizados que indiquem a 

localização da pia, vaso, cesto d elixo e porta papel toalha. Um mapa fixo que os ajude a 

compreender a estrutura e a organização do prédio. 

Design de superfície 

Durante o processo, os estudos de Design de Superfície se tornam fundamentais para se 

fornecer a mensagem necessária com o propósito de se manter a inclusão e a 

acessibilidade dos deficientes visuais por meio das possibilidades técnicas possíveis 

através dessa área do design. Design de Superfície é definido, segundo Evelise 

Rüthschilling, é definido como: 

“Design de Superfície é uma atividade técnica e criativa cujo 
objetivo é a criação de imagens bidimensionais (texturas visuais 
e tácteis), projetadas especificamente para a constituição e/ou 
tratamento de superfícies, apresentando soluções estéticas e 
funcionais adequadas aos diferentes materiais e processos de 
fabricação artesanal e industrial” (RÜTHSCHILLING, 2006). 3 

Nesse sentido, tendo como foco e alicerce essa área, os problemas identificados sofrerão 

em suas superfícies intervenções de texturas táteis, que além de sua função em estender 

o espaço aos deficientes visuais se preocupará também com a estética das soluções 

propostas. 

Resultados Esperados 

Como resultado, espera-se que esse estudo possa promover uma nova dinâmica ao 

Prédio da Faculdade de Artes Visuais. Algo que apresente possibilidades de adaptações 

técnicas ao prédio, e que, futuramente possam ser aplicadas para que os usuários com 

deficiência visual também possam aproveitar de um espaço amplo e inteligente, com 

estruturas físicas mais inclusivas, mas ao mesmo tempo, experimentais e fáceis de 

serem adaptadas à especificidade arquitetônica e estética do local.   
                                                           
3 Disponível em: www.nds.ufrgs.br/novo/index.html Acesso em: 02/03/2016. 
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Considerações Finais 

Objetivo Geral: Tornar os deficientes visuais mais independentes e capazes de agirem e 
interagirem com o ambiente através de suas próprias capacidades.  

Objetivo Específico Ação Resultados Esperados 

1. Dimensionar as 
limitações que o 
prédio oferece aos 
deficientes visuais 

1.1. Avaliação 
macroergonômica dos 
ambientes da Faculdade.  

1.1.1. Identificação dos 
locais onde se necessita 
fazer adaptações. 

2. Propor para a 
estrutura do prédio 
da Faculdade de 
Artes Visuais 
possíveis 
adaptações aos 
deficientes visuais. 

2.1 Usar recursos que 
atendam as 
necessidades dos 
possíveis usuários. 

2.2 Fazer adaptações 
técnicas através da 
aplicação da 
macroergonomia nos 
espaços do prédio e do 
design de superfície 
para dispositivos que 
explorem o sentido tátil 
do deficiente visual. 

2.1.1 Prédio mais hábil para 
a absorção de uma 
diversidade maior de 
usuários. 
Possibilitar integração e 
troca de experiências entre 
os deficientes visuais e os 
demais usuários. 
2.2.2 Aumentar a 
diversidade de produção 
criativa. 
2.2.3 Aumento de novos 
nichos e potencialização dos 
existentes. 

Tabela de objetivos. 
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A REGULAMENTAÇÃO PARA INFLAMABILIDADE DOS TÊXTEIS DO 
UNIFORMES DA TRIPULAÇÃO DE AERONAVES.

THE REGULATORY ISSUE OF TEXTILE FLAMMABILITY OF AIRCRAFT CREW UNIFORMS 

SILVA, Marcia Cristina1

BARUQUE-RAMOS, Júlia2

Resumo 
A questão da inflamabilidade dos materiais têxteis utilizados na cabine de passageiros das 

aeronaves comerciais é uma parcela importante no planejamento das rotinas de segurança, uma vez que 
iniciada uma emergência com fogo ou fumaça a bordo, o tempo torna-se crítico e toda a tripulação deve 
estar envolvida na solução do evento. Uma vez que faz parte da função da tripulação, notadamente os 
comissários de voo, o combate de fogo a bordo direciona o trabalho para comparar os limites dos 
materiais têxteis do uniforme com relação à inflamabilidade, atendendo a legislação, a estética e a 
funcionalidade  para o combate de incêndios de forma segura e eficiente. Nos Estados Unidos,o órgão 
responsável pela emissão e manutenção das normas para o setor Aeronáutico e Espacial é o "Federal 
Aviation Administration – Department of Transportation". Será utilizada a regulamentação"Federal 
Aviation Regulation (FAR)part25- Airwothiness Standards transport category airplane, subpart D –
Design and Construction § 25853 –Fire Protection – Compartment  Interior" que aborda as propriedades 
de reação e resistência ao fogo necessário a um material têxtil que pode fazer parte do compartimento de 
passageiros de uma aeronave(E-CFR, 2015). No Brasil a atividade regulatória ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, que adota integralmente na língua inglesa o mesmo regulamento americano, com o 
título de “RBAC-Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n◦ 25 – Requisitos de Aeronavegabilidade: 
Aviões categoria transporte" (ANAC, 2014). Assim, este estudo irá apresentar algumas considerações
regulatórias sobre as características de inflamabilidade dos materiais utilizados no interior da aeronaves e 
nos uniformes da tripulação.
Palavras-chave: Têxtil, Inflamabilidade, Regulamentação 

Abstract 
The flammability issue of textiles used in commercial aircraft passenger cabin is an important part in the 
planning of safety routines. When an in-flight fire or smoke on board emergency take a place, time 
becomes critical and all crew must be involved in the solution of the event. As the fire-fighting is part of 
the crew functions, specifically the flight attendants, this fact directs the study to meet the limits for textile 
uniform materials with respect to flammability, to meet the legislation, aesthetics and functionality 
needed for fire-fighting actions safely and efficiently. In the USA, the agency responsible for issuing and 
maintaining the standards for Aeronautical and Space sector is the Federal Aviation Administration -
Department of Transportation. Thus, the regulation "Federal Aviation Regulation (FAR ) part 25 -
Airworthiness Standards transport category airplane , Subpart D - Design and Construction § 25853 -
Fire Protection - Compartment interior"  is pertinent and addresses the reaction properties and fire 
resistance necessary for a textile material which may form part of aircraft passenger compartment. In 
Brazil, the regulatory activity for aircraft is made by ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, which 
adopts in full, in English the same regulation FAR 25. Thus, this study will provide some regulatory 
considerations for the flammability characteristics of the materials used inside the aircraft and crew 
uniforms .
Keywords: Textile, Flammability, Regulamentation

                                                
1 Bacharel em Têxtil e Moda pela EACH-USP e Mestranda do Programa de  Pós-Graduação em Têxtil e Moda da EACH- USP.  
2 Professor do Bacharelado em Têxtil e Moda e do Mestrado Acadêmico em Têxtil e Moda da EACH - USP.  Doutora pela Escola 
Politécnica da USP em Engenharia Química. 
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Introdução 

A questão da inflamabilidade dos materiais têxteis utilizados na cabine de 

passageiros das aeronaves comerciais é uma parcela importante no planejamento das 

rotinas de segurança, uma vez que iniciada uma emergência com fogo ou fumaça a 

bordo,o tempo torna-se crítico e toda a tripulação deve estar envolvida na solução do 

evento (McKENZIE, 2009). 

Nos Estados Unidos,o órgão responsável pela emissão e manutenção das normas 

para o setor Aeronáutico e Espacial é o "Federal Aviation Administration – Department 

of Transportation". Deste modo, será utilizada para este estudo a regulamentação 

"Federal Aviation Regulation (FAR) part25- Airwothiness Standards transport category 

airplane, subpart D – Design and Construction § 25853 –Fire Protection – Compartment  

Interior" que aborda as propriedades de reação e resistência ao fogo necessário a um 

material têxtil que pode fazer parte do compartimento de passageiros de uma aeronave 

(E-CFR, 2015). 

No Brasil a atividade regulatória para aeronaves é feita pela ANAC – Agência 

Nacional de Aviação Civil, que adota integralmente na língua inglesa o mesmo 

regulamento "Federal Aviation Regulation Part 25",com o título de RBAC-

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n◦ 25 – Requisitos de Aeronavegabilidade: 

Aviões categoria transporte" (ANAC, 2014). 

O presente artigo propõe uma análise comparativa entre a regulamentação sobre 

inflamabilidade exigidas para os materiais têxteis que são encontrados na cabine de 

passageiros da aeronave Airbus A320 e os materiais têxteis que compõem as peças de 

uniforme da tripulação de voo. Uma das peças selecionadas será o blazer, pois foi 

verificado ser um item comum a praticamente todas as companhias aéreas  (SILVA et 

al, 2014). 

 

Revisão Bibliográfica 

Movimentação Passageiros Aéreos 

Segundo o relatório do “Airport Council International” (ACI), que divulga 

anualmente o tráfego aéreo de 2200 aeroportos em 160 países, o total de passageiros 

que circularam pelo mundo em 2014 foi de 6,7 bilhões, registrando um aumento de 

5,7% sobre os números de 2013.  O ACI divide as operações aéreas em seis grandes 
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regiões, sendo Ásia - Pacífico, Europa, América do Norte, Oriente Médio, África e a 

região América Latina - Caribe, na qual o Brasil está inserido com uma movimentação 

de 531 milhões de passageiros no ano de 2014 (WHITE, 2015). 

Nos aeroportos brasileiros, foi registrada em 2014 uma  movimentação de 

120.000.000  de passageiros, o que representa 1,79% do total mundial e no Estado de 

São Paulo, a operação dos cinco principais aeroportos  que alternam as suas atividades 

entre transporte de passageiros e carga, da aviação comercial e executiva respondem por 

aproximadamente 56,7% da movimentação mensal de pousos e decolagens das 

aeronaves no Brasil e em 2014 passaram pelos aeroportos paulista cerca de 68.000.000 

pessoas (ANAC, 2014; GRU-AIRPORTS, 2015; INFRAERO, 2015; VIRACOPOS, 

2015). 

Os principais aeroportos para atendimento de passageiros em viagens internacionais 

e nacionais que operam no Estado de São Paulo são: Aeroporto Internacional de 

Viracopos/Campinas, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador 

André Franco Montoro e o Aeroporto de São Paulo/Congonhas. O Aeroporto 

Internacional de São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf, atende 

principalmente o transporte de cargas e o Aeroporto de São Paulo/Campo de Marte 

opera com a aviação geral, executiva, táxi aéreo, escolas de pilotagem, assim como o 

Serviço Aerotático das Polícias Civil e Militar, tornando-se o aeroporto que abriga a 

maior frota de helicópteros dos Brasil (INFRAERO, 2015). 

A administração dos aeroportos é de responsabilidade da INFRAERO, parcial nos 

aeroportos de Guarulhos e o de Campinas, onde tem participação acionária minoritária e 

total nos demais aeroportos (INFRAERO, 2015). 
 

Acidentes Aéreos 

Os acidentes no setor da aviação são extremamente raros e mais raros ainda são os 

acidentes fatais, porém o envolvimento de vidas humanas e a impossibilidade de zerar 

os acidentes aéreos, as companhias aéreas trabalham fortemente nas suas rotinas de 

operação uma vez que a segurança da aviação comercial depende de parcerias, troca de 

informações e normas globais (TYLER, 2014). 

 A “International Air Transport Association” (IATA), entidade que reúne as 250 

maiores companhias aéreas mundiais e responsáveis por 84% do tráfego aéreo global, 

divulgou em seu relatório de 2014 que foram registrados 73 acidentes com aeronaves de 



528 A Regulamentação para Inflamabilidade...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

transporte de passageiros, sendo 12 acidentes com vítimas fatais, totalizando 641 

fatalidades (TYLER, 2015). 

Com relação aos acidentes ocorridos no Brasil, é responsabilidade do “Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico” (CENIPA) investigar toda 

ocorrência com qualquer tipo de aeronave homologada com matrícula brasileira, o que 

inclui aviões de qualquer porte e tipo de atividade, helicópteros, planadores, ultraleves e 

aeronaves experimentais. Em 2014 ocorreram 146 acidentes, sendo 31 acidentes com 

vítimas fatais, totalizando 70 fatalidades. Deste total de acidentes 21% aconteceram no 

estado de São Paulo (CENIPA, 2015). 

O último acidente aéreo registrado na aviação comercial brasileira com vítimas 

fatais em território nacional foi o avião da NOAR Linhas aéreas em 13 de julho de 

2011, no aeroporto de Guararapes, em Recife, que caiu logo após a decolagem. Quando 

é feito um recorte de 10 anos, além do avião da NOAR, foram registrados o acidente do 

voo JJ3054 da TAM Linhas Aéreas em 17 de julho de 2007 no aeroporto de Congonhas 

em São Paulo, e o voo 1907 da Gol Linhas Aéreas Inteligentes em 29 de setembro de 

2006 na rota Manaus-Brasília, totalizando 388 vítimas fatais (RIBEIRO, 2014). 

Cada operação de decolagem ou aterrissagem envolvem uma média de cento e 

quinze (115) passageiros e para atender o Regulamento Brasileiro da aviação Civil 

(RBAC) no 121, § 121.391, são necessários no mínimo três comissários para aeronaves 

com mais de 100 assentos e mais um comissário para cada grupo de cinquenta assentos 

ou parte. Cada um deles equipados com seus uniformes e treinados entre outras 

atribuições, para atuarem em emergências com fogo a bordo. De acordo com as 

informações estatísticas da ANAC (2014), em 2014 ocorreram nos aeroportos paulistas 

612.015 operações, envolvendo no mínimo 1.836.045 aeronautas que podem ser 

beneficiados com a melhoria do material de seus uniformes, tornando o combate de 

fogo a bordo mais seguro e eficiente, contribuindo para as ações de segurança na 

aviação comercial.  

 

Têxteis utilizados no compartimento de passageiros – Airbus A320 

Neste estudo se utilizará como parâmetro a aeronave Airbus A320. Os materiais 

têxteis utilizados no compartimento de passageiros das aeronaves Airbus A320 

integram os componentes do conceito de “Cabin Interior Crashworthiness”, que neste 

contexto denota a incorporação no projeto básico de considerações pertinentes a 

proteção dos ocupantes do avião em um ambiente de sobrevivência ao desastre. Este 
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ambiente prevê que quando o ocupante da cabine (o passageiro) for o objeto das forças 

durante um desastre, estas fiquem dentro do nível humano aceitável de segurança e a 

integridade estrutural do espaço do passageiro se mantenha intacto, enquanto o 

ocupante é rapidamente evacuado da aeronave (FAA - AC 25-17, 2009). 

Os materiais que irão compor o compartimento de passageiros de uma aeronave 

buscando a conformidade com o "§ 25.853 – Compartment  Interior" da FAR 25 devem 

apresentar no mínimo os seguintes requisitos (FAA - AC 25-17, 2009): 

 Os materiais devem ser no mínimo resistentes à faísca (descarga de eletricidade 

estática); 

 As paredes, forro de teto, cobertura dos estofados, pisos e mobília devem ser no 

mínimo resistentes à chama; 

 Cada receptáculo para toalhas, papel ou resíduo deve ser no mínimo resistente 

ao fogo e deve conter o fogo. 

Análise de Inflamabilidade 

Atualmente as indústrias possuem um moderno sistema de prevenção de incêndios, 

que seguem extensas regulamentações direcionadas para cada tipo de atividade. No 

segmento aeronáutico, as regulamentações versam sobre alguns componentes da 

aeronave, tais como: painéis, carpetes e pisos (TROITZSCH, 1998). 

As aeronaves com mais de 20 lugares devem ser certificadas de acordo com as 

normas da regulação "Federal Aviation Regulation (FAR) part. 25" (FAR 25, 2015a; 

2015b) emitida pelo órgão "Federal Aviação Administration" (FAA) ou outros órgãos 

acreditadores dos países de origem ou de atividades da aeronave. Tomando como 

parâmetro uma aeronave Airbus 320, com capacidade de 156 a 180 passageiros, a FAR 

25 será o regulamento de referência a ser utilizado neste estudo. A FAR 25 é 

reconhecida pelas principais agências de aviação civil do mundo, inclusive a ANAC – 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2013; ANAC, 2014; E-CFR, 2015). 

Os requisitos de proteção ao fogo como extintores de incêndio, sensores de fumaça e 

materiais são tratados na "Subpart D – Design and Construction", do FAR 25 e as 

especificações de ensaios são descritas no seu Apêndice F com a divisão da aeronave 

em cinco partes. Estas, referentes a compartimentos interiores, são:cabine de 

passageiros, cabine dos pilotos - cockpit, galley, área de descanso da tripulação, 

lavatórios e compartimento de carga (Figura 1). 
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Figura 1 - Airbus A320– Mapa de assentos 

 
Fonte: AVIATION EXPLORER (2015). 

Propriedades de reação e resistência ao fogo 

O termo reação ao fogo é usado para descrever as propriedades de 

inflamabilidade e combustão de um material nos estágios iniciais do fogo, da 

ignição ao flashover. Determina também o grau de toxicidade da fumaça de um 

material combustível. A propriedade de resistência ao fogo determina a 

capacidade de um material ou estrutura impedir a sua propagação,tornando-se 

críticas quando o fogo já se desenvolveu totalmente. É a capacidade de uma 

estrutura em impedir que o fogo se espalhe de um ambiente para outro ambiente 

vizinho (MOURITZ & GIBSON, 2007). Assim os requisitos do "Anexo F –Part1 

– Test  Criteria and  Procedures  for showing Compliance  with §25.853, or  

§25.855   -  FAR 25"(FAR 25, 2015a; 2015b) buscam quantificar as propriedades 

de reação ao fogo e resistência ao mesmo, determinando se um material pode ser 

ou não utilizado no compartimento de passageiros da aeronave. 

 

Uniformes e equipamentos de proteção individual 

As empresas aéreas de todo o mundo adotam o uniforme para a 

apresentação pessoal de seus tripulantes. Entende-se por tripulação a equipe que 

trabalha a bordo da aeronave e é composta por pilotos (comandantes e co-pilotos) e 

comissários de voo (chefe de Cabine e comissários auxiliares). De acordo com a 

Resolução 121 – Requisitos operacionais: Operações Domésticas, de bandeira e 

suplementares (ANAC, 2010), o comandante deve verificar o uniforme e a 

identificação pelo crachá na apresentação da tripulação para o voo. 

Um exemplo de uniforme recebido pelas comissárias de voo pode ser 

observado na Figura2, que mostra as novas peças que a companhia Gol Linhas 
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Aéreas lançou em 2014 para tripulação e pessoal de terra, com grande divulgação 

na imprensa.  O conjunto completo para as comissárias de voo é composto por: 

camisa de manga curta, saia, vestido, camisa de manga longa, calça, cardigã tipo 

cachecouer, blazer,lenço, cinto, meias, sapatos e sapatilha (GALLO, 2014). 

 
Figura 2.Uniforme da Gol Linhas Aéreas – Comissária - Conjunto Completo 

 
Fonte: Folha de São Paulo 

(http://senhorespassageiros.blogfolha.uol.com.br/2014/03/21/gol-cria-novos-uniformes-para-

tripulacao-comissarios-usarao-gravata/#_=_) 

 

 

A portaria n◦ 6de 7 de janeiro de 1963 do Ministério de Trabalho e Emprego 

(BRASIL, 1963), obriga as empresas de aviação civil a fornecer aos seus funcionários, 

sem ônus para os mesmos, as peças de uniforme em quantidade necessária para 

cumprimento de suas escalas e durabilidade variando de 6 meses a 2 anos, dependendo 

da peça quando ocorre a troca. 

Além disso, anualmente, os comissários de voo passam por treinamentos de 

emergência e evacuação da aeronave, além de primeiros socorros e combate ao fogo 

(ANAC, 2010). 

 

 

 

Considerações Finais 
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 Embora não seja a causa mais frequente e nem o que resulta em maior número 

de vidas perdidas, no período de 1990 a 2010, aconteceram 18 acidentes com fogo a 

bordo com 423 mortes (ROYAL SOCIETY AERONAUTIC, 2013). A Flight Safety 

Foundation (2004), (FSF), preconiza que para o combate ao fogo a bordo, toda a 

tripulação dever ser envolvida, pois faz parte da solução e que para qualquer evento 

com fogo ou fumaça, o tempo torna-se crítico uma vez que a ocorrência de fogo reduz 

muito a possibilidade de sobrevivência. 

 Para os materiais têxteis que podem ser utilizados na cabine de passageiros do 

Airbus A320, as características de inflamabilidade estão bem delineadas na FAR 25 e 

rígidos teste são conduzidos para avaliação do tempo de propagação de chama. Essa 

características aumenta o tempo para a abordagem da emergência e evacuação da 

aeronave. 

 Para os materiais têxteis utilizados no uniformes dos aeronautas a 

regulamentação existente trata como obrigação trabalhista a entrega de uniformes e  a 

empresa aborda como apresentação da identidade visual e valores da companhia. 

 Após a análise do acidente ocorrido em 1995 do voo 597 da ValueJet, modelo 

DC-9-32 do fabricante americano Douglas, que  partiu de Atlanta (Geórgia, EUA) com 

destino a Miami (Flórida, EUA) com cinquenta e sete passageiros e cinco tripulantes. 

Não houve mortes, porém uma das comissárias de voo sofreu queimaduras de segundo 

grau em suas pernas ao combater o incêndio e ficou impossibilitada de exercer suas 

funções até a evacuação total da aeronave. A FAA foi notificada pela National 

Transportation Safety Board (NTSB) para emitir uma recomendação para o tipo de 

peça e material para os uniformes da tripulação das companhias aéreas. Para atender a 

notificação, em 1997 a FAA divulgou um boletim às Companhias Aéreas com a 

seguinte informação (WALDOCK, 1999): 

“Especialista em segurança concordam que, a fim 

de diminuir a chance de queimaduras, é melhor usar 

mangas compridas e calças, do que usar mangas curtas e 

calças curtas. Além disso, os tecidos naturais tais como lã 

e algodão são melhores que os tecidos sintéticos. Além 

disso, é melhor usar sapato de salto baixo fechado, o uso 

de tiras ou laços é incentivado, enquanto sandálias não 

são.” 
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Mesmo com a recomendação da FAA, existe uma tendência entre as grandes 

companhias aéreas em convidar estilistas internacionais para criarem coleções para suas 

tripulações atribuindo a estética o principal valor para o desenvolvimento dos 

uniformes, onde o conforto e a funcionalidade são negligenciados. Em setembro de 

2014 a estilista inglesa Vivienne Westwood assinou o novo uniforme da tripulação da 

Virgin Atlantics, considerada por ela extremamente glamorosa. Porém ao iniciar o uso, 

o conforto foi questionado pelos funcionários. As queixas vão desde a altura da cintura 

das saias,o caimento e também os colarinhos das camisas que de tão apertados chegam a 

fazer a pele sangrar. As peças são confeccionadas em tecidos feitos de fios de poliéster, 

com material reciclado de garrafas plásticas (NICHOLSON, 2014). 

Apesar de usar equipamentos de proteção individual EPI´s ( Equipamentos de 

Proteção Individual)  como luva de Kevlar e capuz anti-fumaça, o comissário ainda 

permanece com grande parte de seu corpo protegida apenas pelo uniforme.  

Embora a ocorrência de focos de fogo em aeronaves não seja uma situação 

corriqueira, é importante zelar pela segurança dos combatentes, nesse caso, os 

comissários de voo. O uso de uniformes confeccionados com têxteis não resistentes à 

propagação de chamas pode se tornar um risco à sua integridade física, num eventual 

caso de fogo a bordo.  
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ERGONOMIA E BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS COMO BASE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DO VESTUÁRIO PARA A 

MODALIDADE ESPORTIVA DO POLE DANCE 
ERGONOMICS AND TEXTILES IMPROVEMENT AS BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF APPAREL 

FOR THE SPORT MODALITY OF POLE DANCE 

BALDIN, Ana Elisa Contieri1

Resumo 
O Pole Dance é uma atividade na qual exercícios de dança e ginástica se combinam e são realizados em 
uma barra vertical de metal, cujos movimentos requerem muita força, flexibilidade e resistência do corpo 
do atleta. Em análise ergonômica de seus principais saltos, nota-se que esta prática possui movimentos 
que diferem muito de outras práticas esportivas mais comuns, sendo assim, demanda vestuário 
especializado para que o desempenho do praticante não seja prejudicado.
A partir da análise ergonômica e estudo da prática, alguns pontos devem ser levados em consideração, 
como o uso correto de materiais têxteis, pois, por ser uma atividade intensa, é comum que o praticante 
sinta calor e transpire durante o treino, sendo necessário o emprego de tecidos de alta performance com 
características de troca rápida de calor entre o corpo e ambiente. 
Por ser um esporte praticado em uma barra de metal, há atrito entre este e a pele, desta forma, a aplicação 
de beneficiamentos têxteis que confiram maior segurança e estabilidade para o atleta, é imprescindível. 
Palavras-chave: pole dance; esporte; ergonomia; têxtil; vestuário. 

Abstract 
The Pole Dance is an activity in which dance and gymnastic exercises are combined and are performed 
in a vertical metal bar, whose movements require a lot of strength, flexibility and endurance athlete's 
body. In ergonomic analysis of its key jumps it is noted that this practice has movements that are very 
different from other common sports activities, therefore, demand specialized clothing for the performance 
of the practitioner is not jampered. 
From the ergonomic analysis and practical study, some points should be taken into account, such as the 
correct use of textile materials, therefore, to be an intense activity, it is common for the practitioner feel 
very hot and sweat a lot during training, and necessary to use high-performance fabrics with 
characteristics of rapid exchange of heat between the body and the environment. 
For being a sport practiced in a metal bar, there is friction between the skin and thus the application of 
textile beneficiamentos conferring greater security and stability for the athlete, it is essential. 
Keywords: pole dance; sports; ergonomics; textiles; apparel.

                                                           
1 Graduada em Moda pela Universidade Estadual de Maringá. 
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Introdução 

O Pole Dance é uma atividade na qual exercícios de dança e ginástica se combinam e 

são realizados em uma barra vertical de metal, cujos movimentos requerem muita força, 

flexibilidade e resistência do corpo do atleta. Modalidades como a ginástica artística, a lira e o 

mastro chinês são consideradas similares a essa prática, que possui origem nas casas noturnas 

da América do Norte (CBPOLEDANCE, 2014).   

Dentro dessas modalidades pôde ser percebido pelas dançarinas o potencial fitness 

nos movimentos, evidenciados pela complexidade que os mesmos apresentavam. Assim, na 

década de 1990 e nos anos 2000, as escolas especializadas começaram a surgir e a procura de 

pessoas em busca do mix de dança e musculação que beneficia o corpo e eleva a autoestima 

aumentou significativamente (CBPOLEDANCE, 2014).  

Alessandra Rancan, campeã brasileira de Pole Dance, diz que a sustentação do corpo 

no pole ou barra de metal, além de se dar pela força, é exercida pelo atrito deste com a pele. 

Em contato com a barra, a pele não pode estar coberta por roupas nas pernas, braços e 

abdômen, para melhor aderir e evitar riscos, como escorregar (REDEVIDA, 2014).  

Assim, geralmente, apenas a região pélvica e a do busto ganham a proteção dos 

tecidos durante a prática, dificultando não apenas a variedade de produtos de vestuário para 

esses atletas, mas principalmente a construção das peças e a escolha dos materiais e 

beneficiamentos têxteis adequados a essa modalidade, fazendo-se necessário o estudo 

ergonômico dos movimentos realizados, bem como de tecidos que auxiliem nas necessidades 

fisiológicas do corpo humano em movimento intenso, como a troca de calor entre corpo e 

ambiente, e também, a questão do atrito entre corpo e barra.  

Na área esportiva o atleta pode fazer do seu corpo uma extensão, e para isso, uma 

vestimenta adequada é de extrema importância, pois caso isso não ocorra, a peça mal 

modelada ou com materiais inadequados pode impedi-lo de realizar os movimentos 

necessários (GRAVE, 2004).  

Conceitos ergonômicos aliados aos recursos construtivos de vestuário bem como 

materiais têxteis adequados se apresentam como itens fundamentais para a compreensão da 

interação entre usuário, produto e ambiente, que neste trabalho é entendido como usuário, 

vestuário e a barra de metal, a fim de desenvolver peças para o treino diário desta modalidade 

esportiva, e oferecer ao público um produto coerente com suas necessidades. 

 

Desenvolvimento 

Produtos do vestuário para pole dancers 
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No Brasil, a prática se difundiu em 2007 após ser exibida na novela Duas Caras, da 

Rede Globo de Televisão, na qual a personagem Alzira, vivida pela atriz Flávia Alessandra, 

dançava pole dance em uma uisqueria, sem que ninguém de seu âmbito social soubesse, e era 

a atração mais desejada da noite, suas apresentações causavam furor tanto para o público da 

casa noturna, quanto para o expectador da novela, de acordo com o site Memória Globo 

(2014). 

Como afirma Villaça (2007, p.120) “Tanto a dança pode criar linguagens alternativas, 

gestos corporais fora das estereotipias coreográficas quanto pode afirmar-se em aliança ou 

contraponto com as ditas novas mídias”, sedo assim, pode-se perceber que esta prática criou 

aliança com as novas mídias onde se disseminou. Isso contribui para criar novas linguagens, 

pois já não é mais uma prática vista como exclusiva de casas noturnas, mas também de 

academias, onde há preparação pesada e necessidade de vestuário específico.  

Ao desenvolver qualquer produto, é necessário atentar-se para algumas funções que 

este deve possuir, e Löbach (2001) explica que a relação entre usuários e o produto possui 

aspectos que devem ser perceptíveis à sua função e também facilitar seu uso, acarretando na 

satisfação de necessidades. Estes aspectos são apontados como as funções práticas, estéticas e 

simbólicas de um produto de qualquer natureza. Sobre as funções práticas o autor explica que 

“São funções práticas de produtos todos os aspectos fisiológicos do uso.” (LÖBACH, 2001, 

p.58); a função estética é tida como “um aspecto psicológico da percepção sensorial durante o 

seu uso.” (LÖBACH, 2001, p.60); e, por fim, a função simbólica é “determinada por todos os 

aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso.” (LÖBACH, 2001, p.64). Entende-se, assim, 

que para cada tipo de produto há uma função necessária maior: ora a prática deverá se 

sobressair, ora a simbólica. Desta forma, tais conceitos devem ser utilizados dentro da 

construção dos produtos propostos de forma a conciliar ergonomia, modelagem e têxteis, a 

fim de garantir um resultado final adequado. 

 

Ergonomia aplicada ao vestuário 

A palavra ergonomia é derivada do grego ergon (trabalho) e nomos (regras), e estuda 

várias situações como a postura, movimentos corporais, fatores ambientais, iluminação, entre 

outros, e é intrínseca a outras ciências como a antropometria, biomecânica, fisiologia, 

psicologia e desenho industrial. (DUL; WEERDMEESTER, 2004). 

Iida (2005) complementa dizendo que a ergonomia estuda a interação entre o homem, 

a máquina e o ambiente, na qual a realização do trabalho se dá pelo modo como estes se 
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relacionam, e assim é possível realizar adaptações para melhor desempenho da tarefa 

conforme a necessidade.  

Como explica Saltzman (2008), a roupa conversa com a morfologia corporal do 

usuário, criando novas condições e contextos para este, que devem ser apropriados para que a 

interação entre o corpo, o vestuário, a tarefa a ser executada e o ambiente seja adequada às 

necessidades de cada usuário. Para os produtos de vestuário deve se atentar para o que é 

considerado tarefa, pois esta pode ser o ato de caminhar, ou como neste trabalho, uma 

atividade esportiva. 

Entre os recursos construtivos que serão utilizados dentro da ergonomia, será utilizada 

a modelagem, abrangendo estudos biomecânicos, a fim de entender os principais movimentos 

realizados pelos atletas. (GRAVE, 2004). Para tal, a cinesiologia se faz necessária e Neumann 

(2011) explica que esta palavra é de origem grega e deriva das palavras kinesis, que significa 

movimento, e lógus, que significa estudo. O autor complementa dizendo que o estudo dessa 

ciência pode ser feito em conjunto com a anatomia, que aborda a forma e a estrutura humana, 

e a biomecânica, que se trata de uma disciplina que, por meio dos princípios da física, analisa 

as forças quantitativas que interagem com o organismo vivo.  

Para o desenvolvimento de vestuário adequado para a prática diária de pole dance, 

deve-se entender quais são seus principais movimentos e a força muscular necessária para a 

execução da tarefa. 

Tais forças são descritas por Neumann (2011), e pensada sob os seguintes aspectos: 

sem carga é o corpo parado; tensão é quando há a aplicação de uma ou mais forças paralelas; 

compressão acontece quando uma força é aplicada perpendicularmente à superfície de 

contato que puxa ou empurra um objeto contra o outro; flexão é a força que deforma um 

material em ângulos retos em seu eixo; cisalhamento é a força produzida por dois objetos 

comprimidos um contra o outro em direções opostas; e, por fim, a torção, na qual a força 

aplicada torce seu próprio material ao longo de seu eixo longitudinal. 

McGinnis (2013) descreve mais alguns movimentos do corpo humano, e avalia que a 

extensão é movimento no plano sagital, em que dois segmentos do corpo (proximal e distal) 

se afastam um do outro, e, quando esse movimento ultrapassa a posição anatômica, é 

chamada de hiperextensão; abdução é movimento no plano frontal, quando um segmento se 

move para longe da linha central (média) do corpo; adução é movimento no plano frontal, a 

partir de uma posição de abdução de volta à posição anatômica, podendo até ultrapassa-la 

além da linha média; circundução é o movimento circular de um membro que descreve um 

cone, combinando os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução; abdução 
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horizontal acontece quando o movimento no plano horizontal se afasta da linha mediana do 

corpo; adução horizontal é movimento no plano horizontal, aproximando-se da linha média 

do corpo; rotação externa é o movimento no plano horizontal, em que a face anterior se 

volta para o plano mediano do corpo; e a rotação interna é o movimento no plano horizontal, 

em que a face anterior se volta para o plano lateral do corpo. 

 Na Figura 01 estão indicados os movimentos que o corpo realiza em dois diferentes 

giros, o Allegra e o Fireman, respectivamente. Observa-se que as mãos, braços, coxas e costas 

são importantes áreas de contato com a barra, bem como alguns movimentos descritos 

anteriormente, como a flexão, tensão e abdução. 

 
Figura 01 – Movimento Allegra e Fireman. 

 
Fonte: Adaptado de Pole Dance Dictionary (2014) 

 

Modelagem e recursos de construção de vestuário 

Santos (2009) afirma que para confeccionar e vestir é imprescindível possuir 

conhecimentos acerca da anatomia humana e entender como o corpo funciona quando está 

em movimento, pois é isto que determinará como o tecido irá se ajustar nele. 

Por se tratar de uma atividade esportiva, o uso de fibras elásticas se faz necessário, e 

uma das técnicas da modelagem para tecidos elásticos é feita com base em moldes de tecido 

plano, que sofrem uma redução percentual de acordo com o nível de elasticidade do material 

a ser modelado, para que quando vestido seja acomodado ao corpo perfeitamente. As curvas 

do modelo também podem ser reduzidas, mas ainda são necessárias para garantir conforto ao 

usuário. (DINIS; VASCONCELOS,2009). 

Fischer (2010) aponta o uso de pences como recurso construtivo, pois estas controlam 

o excesso de tecido e auxiliam na criação da forma na roupa. As possibilidades na 
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manipulação destas são muitas, pois além de auxiliar na modelagem da peça trazem apelo 

estético.  

Outro recurso interessante é a eliminação de costuras por meio de recortes, que 

acontece quando duas partes da modelagem são unidas para formar uma nova parte. Mas é 

preciso atentar-se, pois toda peça de roupa precisa de um mínimo de costuras para que seja 

feita, e é importante também verificar se este recurso não prejudicará seu caimento, ou se será 

necessário o uso de outras técnicas em conjunto, como por exemplo, as pences, para que o 

modelo proposto dê certo. (OSÓRIO, 2007). 

Há ainda a possibilidade de mesclar tecidos, para proporcionar ao usuário melhor 

desempenho e conforto durante a prática esportiva. (OSÓRIO, 2007). 

 

Conforto térmico e o efeito chaminé 

Nas trocas de calor com o ambiente, o corpo humano é capaz de se equilibrar 

termicamente. Por meio de fontes endógenas, está sempre produzindo e recebendo calor 

(IIDA, 2005). Grande parte da energia produzida pelo corpo é perdida em forma de calor e o 

restante é útil para a realização do trabalho e para manter as necessidades vitais. 

(GAMBRELL, 2002 apud CAMARGO; FURLAN, 2011).  

Assim, o corpo humano, quando se encontra em faixas de temperaturas acima do 

ideal, passa a sofrer alterações fisiológicas em seu organismo, por exemplo, cansaço e 

sonolência, menor desempenho físico e maior propensão a erros, perda de atenção e 

concentração, atingindo também os aspectos emocionais e não apenas as reações orgânicas. 

Essa faixa de conforto é variável de acordo com cada indivíduo, pois depende da quantidade 

roupa que está sendo utilizada, quantidade de esforço físico realizado, tipo de alimentação, 

hora do dia, estação climática, peso e idade, bem como o ambiente em que se encontra 

(KROEMER; GRANDJEAN, 2005).  

Desta forma, Zhang, Li e Wang (2012) escrevem que um importante aspecto para o 

conforto térmico é a possibilidade de diminuir ou controlar o calor por meio da evaporação do 

suor, porém, quando o corpo está coberto por roupas, esta eliminação é reduzida. Neste 

sentido, é introduzido o “efeito chaminé”, que é utilizado como recurso para possibilitar a 

circulação do ar quente de dentro do vestuário para o exterior, assim são inseridas áreas de 

aberturas nas vestimentas para aumentar a ventilação melhorando o microclima que se forma 

entre o corpo e a roupa, quando o indivíduo está realizando uma atividade. Esse efeito ocorre 

quando ondas de calor ficam presas na área entre a pele e o tecido, estas procuram “buracos” 

para que possam sair. 
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Materiais têxteis 

Neste trabalho, o uso de tecidos elásticos é coerente devido às suas características de 

permitir ao corpo melhores movimentos em comparação aos tecidos planos. Desta forma, a 

malha se apresenta como a melhor opção, por se tratar de um tecido que possui muita 

elasticidade por conta de sua construção, e se adaptar às formas do corpo humano como 

nenhum outro e é ideal para a construção de artigos esportivos (SISSONS, 2012). 

Segundo Chataignier (2006), na década de 1990 a empresa têxtil Rhodia lançou a 

microfibra, que além de ser considerado o primeiro tecido inteligente, por ter partículas que se 

uniam com o calor, ocasionando maior retenção de calor no corpo, também era prático, 

confortável e bonito, sendo aceito pelas mulheres da época. 

A partir disso, os tecidos utilizados na indústria do vestuário esportivo começaram a 

ser intensamente pesquisados, e a Rhodia novamente inovou e desenvolveu o tecido com a 

tecnologia dry fit®, que faz troca térmica rapidamente com o meio externo, resultando em 

uma rápida secagem do tecido quando exposto à transpiração ou qualquer situação em que 

este fique úmido ou molhado, ocasionando um maior conforto para o usuário. 

(CHATAIGNIER, 2006).  

Pezzolo (2007) discorre sobre algumas fibras sintéticas, como é o caso do elastano, 

que foi registrada pela empresa têxtil DuPont com o nome comercial de Lycra®. Esta fibra 

permite elasticidade por meio da mistura tanto em tecidos planos como em malharias, além de 

ser uma fibra que se adapta ao corpo sem prejudicar os movimentos, sendo então ideal para 

práticas esportivas. Outro aspecto importante desta fibra é que seu uso se faz a partir de 

combinações com outas fibras, possibilitando diversas variações na composição de um tecido.  

Há também a poliamida, fibra leve, macia, que não encolhe e nem deforma, é 

resistente ao uso, aos fungos e às traças, e sua característica mais marcante é que ela seca 

rapidamente, facilitando a transpiração corporal. Pode ser combinada com outras fibras, e seu 

uso é geralmente combinado ao elastano, pois juntos apresentam desempenho interessante 

para praticantes de atividades que necessitem liberdade nos movimentos, assim como rápida 

troca de calor entre o corpo e o ambiente, ocasionando conforto térmico. (PEZZOLO, 2007).  

O modal é também um excelente têxtil, fabricado a partir de fibras de madeira, sua 

principal característica é a grande absorção de suor e o toque macio, quase zero, sob a pele 

(VÁ DE ZORBA, 2016).  

Outra tecnologia presente no mercado é a de compressão, que auxilia a prevenir 

possíveis dores que os atletas podem sentir durante ou depois do treino Isso é possível pois a 
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construção do tecido permite que as vibrações musculares sejam minimizadas, retardando a 

fadiga e evitando distensões e câimbras (FALCÃO, 2010). Também permitem troca térmica, 

pois, devido às texturas que tecidos compressores costumam ter, estes não ficam em contato 

direto com a pele, criando microclimas e auxiliando na secagem rápida do suor, e a atenuar 

quaisquer desconfortos fisiológicos (SANTACONSTANCIA, 2011). 

 

Beneficiamentos têxteis 

 Como citado anteriormente, durante a prática de pole dance há atrito entre a pele do 

atleta e a barra de metal. Teixeira (2014) explica que quando um objeto precisa ser movido 

sob uma superfície e percebe-se dificuldade ao realizar esta tarefa é porque há força de atrito 

entre estes, e esta dependerá de quão rugosos são o objeto e a superfície. Por exemplo, se a 

roda de um carro fosse extremamente lisa e o chão também, o carro não sairia do lugar, pois é 

a força de atrito junto à rugosidade de ambos que impulsiona a roda, e assim o carro anda. 

Assim, entende-se que um corpo exercendo movimentos sob uma superfície se moverá mais 

depressa se um dos dois for polido, ou se moverá com dificuldade se for muito rugoso. 

Para um atleta, além da força muscular que este exerce para se manter na barra, o 

atrito entre esta e a pele é importante, pois reforça a sustentação e segurança do usuário 

durante a atividade. Partindo dos conceitos de como ocorre a força de atrito, pode-se pensar 

no uso de materiais com superfície rugosa que possam ser aplicáveis ao tecido, pois, assim, os 

riscos do atleta escorregar e cair seriam minimizados.  

Há soluções para determinados produtos, como é o caso das meias com material 

antiderrapante aplicado na sola (Figura 02), impedindo que o usuário escorregue ao usá-las 

dentro de casa (ECONOMISS, 2014). Este exemplo é visto também na hidroginástica, na 

qual os usuários as utilizam para não escorregarem durante a prática (RONDINELLI, 2014). 

Percebe-se que o antiderrapante não está presente em todo o produto, e é aplicado em 

diversos formatos, como o de bolas, com certo espaçamento entre as formas, pois, se a sola 

toda fosse composta por este material, esta seria extremamente rugosa, o que, ao invés de 

conferir segurança durante a atividade, dificultara-a em excesso. 
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Figura 02 – Aplicação de antiderrapante na sola de uma meia 

 
Fonte: Site dos Pés (2014) 

 

Atualmente, há materiais com efeito antiderrapante no mercado, como a estampa em 

plastisol (Figura 03), feita por meio da gravação de telas e secagem com lâmpadas 

infravermelho. O acabamento é brilhante e possui durabilidade, e , após seco, fica em alto 

relevo na superfície aplicada, sendo o toque deste emborrachado, possuindo então, 

características rugosas. (NANDO ESTAMPARIA, 2014). 

 
Figura 03 – Estampa em gel 

 
Fonte: Nando Estamparia, 2014. 

 

Outra alternativa encontrada para beneficiar o tecido é o termotape, um tipo de 

termocolante. É feito com uma cola especial chamada HR PA2S, ela é aplicada em materiais 

como couros sintéticos ou laminados de PVC, formando então o termotape. Após pronto, este 

pode ser cortado na forma desejada por meio de máquinas laser e aplicado no tecido em 

prensas térmicas. Os couros sintéticos em termotape são melhores alternativas do que usar 

diretamente o couro em si, pois este não é respirável, já o termotape, apesar de possuir as 

mesmas características, pode ser aplicado em pequenas quantidades e apenas em 

determinadas regiões que se façam necessárias. (HR TERMOCOLANTES, 2014). 

 

Considerações Finais 

A mistura entre dança e ginástica que configura o Pole Dance proporciona força e 

flexibilidade aos praticantes, atraindo muitos adeptos, porém, por ser um esporte que 

demanda muito esforço físico e medidas de segurança, o vestuário especializado é 

imprescindível para esta prática. 
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A fim de desenvolver tais produtos, alguns pontos foram considerados, como a 

análise de alguns movimentos do corpo durante a atividade, na qual verificou-se que a flexão, 

extensão, tensão e abdução são os mais recorrentes e, as áreas de contato mais comuns entre 

pele e barra são as mãos, joelhos, interior das coxas, abdômen e lateral do tronco. Desta 

forma, nota-se que os praticantes devem possuir bom condicionamento físico, afinal, muita 

força é empregada para a realização dos movimentos, e observa-se a importância do atrito 

entre pele/barra, pois muitas áreas do corpo realizam este contato, que confere maior 

estabilidade ao usuário.  

Verifica-se também que a modelagem adequada às formas anatômicas e as tarefas 

realizadas também são fundamentais no projeto destes produtos. Assim, os recursos 

construtivos devem ser inseridos nas peças para facilitar a incorporação de tecidos 

específicos, melhorar a adaptação ao corpo e facilitar as atividades do usuário.  

Outra consideração importante é que, por se tratar de uma atividade física intensa, que 

promove muita sudação e cansaço muscular no corpo do atleta, tecidos tecnológicos se fazem 

necessários, principalmente os que realizam rápida troca térmica com o ambiente, que é o 

caso daqueles que possuem em sua composição poliamida ou modal, bem como os 

compressores, que podem evitar lesões e retardar a fadiga. Destaca-se também a utilidade de 

beneficiamentos têxteis, como a estampa em gel e o termotape, que, quando aplicados em 

locais pré-determinados, auxiliam o usuário a ter maior estabilidade na barra de metal, 

oferecendo maior estabilidade para ele durante a prática.  

Desta forma, as funções práticas, estéticas e simbólicas, como citou Löbach (2001) 

anteriormente, são atendidas. Destas, a primeira abrange os aspectos fisiológicos do uso, aqui 

compreendido com o “efeito chaminé” e tecidos de alta performance. Já a estética, tida como 

a percepção sensorial, é a função na qual as cores, texturas, formas e recursos construtivos, 

como a modelagem, possuirão sentido e coerência para o consumidor. A função simbólica é a 

encarregada de unir todos estes itens fazendo com que o produto tenha significado para o 

consumidor. Tais fatores são imprescindíveis, afinal, o projeto destas funções fará com que o 

produto tenha utilidade e desperte o desejo do usuário. 

 

Referências 
CAMARGO, M. G.; FURLAN, M. Resposta fisiológica do corpo às temperaturas elevadas: 
Exercício, Extremos de temperatura e doenças térmicas. Saúde e Pesquisa, América do Norte, 
2011. Disponível em: 
<http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/saudpesq/article/view/1723/1286> 
Acesso em: 18 abr. 2014.  



547

MENDES, F. D. et al.

A. E. C. Baldin.

 
CBPOLEDANCE (Brasil). Campeonato Brasileiro de Pole Dance (Org.). História: O início de 
tudo. 2014. Disponível em: <http://www.cbpoledance.com.br/#!historia/c1u7o>. Acesso em: 01 
mar. 2014  
 
CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio- tecido, moda e linguagem. São Paulo: Estação das 
letras,2006. 
  
DINIS, Patrícia Martins. VASCONCELOS, Amanda F. C. Capítulo III: Modelagem in 
SABRÁ, Flávio. Modelagem; tecnologia em produção de vestuário. São Paulo: Estação das 
Letras e Cores, 2009.  
 
DUL, J. WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 83  
 
ECONOMISS. Meias antiderrapantes na C&A. Disponível em: 
<.http://www.economiss.com.br/meias-infantis-antiderrapantes-na-ca/> Acesso em: 28 set 2014.  
 
FALCÃO, Juliana. O tecido certo para malhar. 2010. Disponível em< 
http://vilamulher.com.br/moda/estilo-e-tendencias/o-tecido-certo-para-malhar-14-1-32-728.html> 
Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
FISCHER, Anette. Construção de vestuário. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
 
GRAVE, Maria de Fátima. A modelagem sob a ótica da Ergonomia. São Paulo: Zennex 
Publishing, 2004.  
 
HR TERMOCOLANTES. HR PA2. Disponível em: <http://www.termocolante.com.br/#!hr-
pa2---termocolante-para-sintticos/cp6h>. Acesso em: 28 set. 2014.  
 
IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e Produção. São Paulo: Blucher, 2005. 84  
 
KROEMER, K.H.E , & GRANDEJEAN, E. Manual de Ergonomia: Adaptando o Trabalho ao 
Homem. Porto Alegre: Bookman editora, 2005. 
 
LÖBACH, Bernd. Design industrial: Bases para a configuração dos produtos industriais. 
São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 2001.  
 
MCGINNIS, Peter M. Biomechanics of sport and exercise. Champaign, Estados Unidos: 
Human Kinetics, 2013.  
 
MEMÓRIA GLOBO. Pole Dance. Disponível em 
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/duas-caras/pole-dance.htm> 
Acesso em: 06 abr 2014.  
 
NANDO ESTAMPARIA. Plastisol / Estampa em Gel. Disponível em: 
<http://serigrafiajoinville.blogspot.com.br/2013/01/plastisol-estampa-em-gel.html>. Acesso em: 
28 set. 2014.  
 
NEUMANN, Donald A. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011.  



548 Ergonomia e Beneficiamentos Têxteis...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
OSÓRIO, Ligia. Modelagem organização e técnicas de interpretação. Caxias do Sul: EDUCS, 
2007. 
 
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: História, tramas, tipos e usos. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2007.  
 
POLE DANCE DICTIONARY (Org.). Allegra. 2014. Disponível em: 
<http://poledancedictionary.com/moves/1/angel/>. Acesso em: 05 abr. 2014.  
______. Fireman. 2014. Altura: 733 pixels. Largura: 675 pixels. 96 dpi. Disponível em: 
<http://poledancedictionary.com/moves/84/fireman/>. Acesso em: 05 abr. 2014.  
 
REDE VIDA. Conheça nossa bicampeã brasileira de Pole Dance. Programa Vida Melhor< 
http://www.youtube.com/watch?v=5iFY2kzO5mw > Acesso em: 15 de fev. 2014. 
 
RONDINELLI, Paula. Hidroginástica. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/educacao-
fisica/hidroginastica.htm>. Acesso em: 28 set. 2014.   
 
SALTZMAN, Andrea. O design vivo. in PIRES, D. B. Design de moda: olhares diversos. 
Barueri: Estação das Letras e Cores Editora, 2008.  
 
SANTACONSTANCIA. Compress®. 2011. Disponível em: 
<http://www.santaconstancia.com.br/esportes/tecidos>. Acesso em: 07 out. 2014.  
 
SANTOS, Cristiane de Souza dos. Capítulo II: O corpo in SABRÁ, Flávio. Modelagem; 
tecnologia em produção de vestuário. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009.  
SINDIFASHION. Novidades Première Vision. Disponível em 
<http://sinditextilsp.org.br/index.php/materias/item/1016-sindifashion-novidades-
premi%C3%A8re-vision>. Acesso em: 11 oct 2014.  
 
SISSONS, J. Fundamentos de design de moda: Malharia. Tradução técnica: Bruna Pacheco. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. 
 
Site dos Pés. 2014. Disponível em <http://www.sitedospes.com.br/index.php/meias/meia-para-
pilates-e-hidroginastica-com-antiderrapante-impec.html> Acesso em: 07 out 2014.  
 
TEIXEIRA, Mariane Mendes.  "Força de Atrito"; Brasil Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/fisica/forca-atrito.htm>. Acesso em: 22 jan 2016. 
  
Vá de Zorba. 2016.Disponível em <http://www.vadezorba.com.br/hanesbrandsbrasil-
perguntasfrequentes.php#faq6> Acesso em: 21  jan 2016. 
 
VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo: tecnociência, artes e moda. Barueri: Estação das Letras 
Editora, 2007. 87  
 
ZHANG, X H; A, J Liª; WANG, Y Y. Effects of clothing ventilation openings on 
thermoregulatory responses during exercise. Indian Journal Of Fibre & Textile Research. 
Shanghai, p. 162-171. jun. 2012. Disponível em: 
<http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14267/1/IJFTR 37(2) 162-171.pdf>. Acesso em: 
28 set. 2014. 



549

MENDES, F. D. et al.

C. M. C. Santini et al.

 
 
 
 

PENSANDO NO CORPO EM MOVIMENTO:  
POSSIBILIDADES DE MODELAGEM PARA TRAJES DE PATINAÇÃO 
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COSTUMES MODELING POSSIBLITIES FOR FIGURE SKATING 
 

SANTINI, Carolina Maria de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais1 
 

DE SOUZA, Andreia Cardoso, Universidade Federal de Minas Gerais2 
 POMPERMAYER, Mariana Morais, Coorientadora, Universidade Federal de Minas Gerais3 
 

DOS REIS, Ana Paola, Orientadora, Universidade Federal de Minas Gerais4 
 
 
 
 

Resumo	
Pensando na influência que o vestuário exerce nas práticas esportivas, para o presente pôster, foi 
destacada a adequação de modelagem, assim como o uso dos materiais e de um design funcional para 
pensar o vestuário destinado à prática da patinação artística. Discute-se sobre criar trajes em conjunto 
com conceitos da ergonomia e tecnologias têxteis, chegando-se a pensar em adequações como, por 
exemplo: (1) recortes anatômicos nas áreas de volume do corpo; (2) acoplamento de áreas acolchoadas de 
forma sutil; (3) atenção ao suor das áreas da cintura e costas; (4) modelagens das saias acopladas aos 
colants. Por fim, destaca-se que o conforto durante a prática da patinação artística é determinante para o 
desempenho do atleta, e, desta maneira, o projeto aqui descrito, busca o maior conforto térmico e 
anatômico visando a alta performance. 
Palavras-chave: Ergonomia; Patinação Artística; Traje Esportivo; Design de Moda. 
 
Abstract 
This poster discusses about the influence that clothing has on the practice of sports, the adequacy of 
modeling was highlighted, as well as the use of specific materials and a functional design to think of 
clothing to practice figure skating. It discusses about creating costumes joining concepts of ergonomics 
and textile technologies, thinking of adaptations such as: (1) anatomical cutouts in body volume areas; 
(2) coupling padded areas in subtle ways; (3) attention to sweat areas of the waist and back; (4) 
modeling skirts coupled with tights. To conclude, comfort and performance during the practice of figure 
skating are key points for the athletes and clothing for this practice must satisfy this set. 
Keywords: Ergonomics; Figure skating; Sports clothing; Fashion Design. 
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Introdução 

O vestuário para as práticas esportivas está diretamente ligado ao tipo de 

modalidade, pois cada esporte requer um vestuário específico relacionado com as 

atividades, os movimentos e os esforços da prática em si. 

Considerando que o meio profissional do desporto mobiliza grande parte de 

empresas de vestuário e acessórios, além de agregar valores financeiros imensuráveis e 

mobilizar, através dos espetáculos desportivos, a economia,  a cada dia são realizadas 

pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto. 

A patinação artística é um esporte que, apesar de no início de sua história não 

possuir um padrão em suas roupas, hoje possui peças básicas para sua execução.  

Uma pesquisa exploratória em diversas mídias e mesmo o contato direto com 

atletas evidencia uma imensa carência de lojas especializadas que comercializem roupas 

próprias para a prática de patinação artística no Brasil. Atualmente desconhece-se 

alguma loja que atenda a esse mercado. Este trabalho apresenta parte do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de Bacharelado em Design de Moda na Universidade 

Federal de Minas Gerais, no ano de 2015, intitulado ACROMIA: Traje de Patinação 

Artística, que teve como objetivo a criação de trajes próprios para a prática de patinação 

artística. Foi escolhido como tema base de inspiração o albinismo e buscou-se, durante 

o desenvolvimento das modelagens, trabalhar aspectos importantes da ergonomia 

pensando na adequação das peças à prática do esporte..  

Para o presente pôster, foi destacada a adequação de modelagem, assim como o 

uso dos materiais e de um design funcional para pensar no vestuário para a prática da 

patinação artística.  

 

Metodologia 

Uma vez fazendo parte do um grupo de patinação artística de Belo Horizonte, 

toda a pesquisa foi embasada, primeiramente, na experiência pessoal de uma das autoras 

como praticante do esporte em estudo. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com 

participantes de um grupo de patinação artística da qual, a partir das respostas 

encontradas, foram retiradas sugestões e aspectos citados como desejáveis às roupas, 

pelos patinadores, para se pensar a criação e confecção das peças. Assim, a análise das 

informações coletadas com atletas praticantes de patinação artística teve como principal 

objetivo, conhecer propostas que eles avaliassem como pertinentes para a criação de 

trajes próprios para a prática do esporte. Foram entrevistados 15 (quinze) atletas, de 
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escolas de patinação artística de Belo Horizonte, MG; sendo 13 (treze) mulheres e 2 

(dois) homens.  

Em relação  à realização  da pesquisa teórica os livros que mais contribuíram ao 

se tratar da história da patinação artística foram ABC da patinagem (1982) de Christa 

Maria e Richard Kerler e The Complete book of roller skating (1979) de Ann Victoria. 

Em relação aos aspectos técnicos sobre tecidos tecnológicos será levado em conta as 

pesquisas dos autores Filgueiras, Fangueiro e Raphaelli que relataram sobre “A 

Importância das Fibras e Fios no Design de Têxteis Destinados à Pratica Desportiva” 

(2008) e o espanhol José Cegarra Sanchez, com o livro Têxteis Inteligentes (2006).  

 

Desenvolvimento 

Cada esporte exige um tipo diferente e apropriado para sua prática. A escolha de um 

determinado tido de peça do vestuário, ou ainda dos materiais têxteis e modelagens nos 

quais são confeccionados os trajes esportivos, ligam atividade, movimentos e tipo de 

esforço exigido na prática do esporte em si, além de levarem em conta estação do ano, 

clima e ambiente de prática do esporte. Entende-se que o vestuário esportivo pode ser 

um ponto importante, por exemplo, no desempenho da atividade como um todo.  

 Segundo Filgueiras, Fangueiro e Raphaelli: 
“A roupa que o atleta veste durante a atividade desportiva tem papel 

fundamental no seu desempenho, uma vez que sua constituição, modelagem, 

montagem, toque e cair podem interferir no resultado final, influenciando 

entre o desejado e o obtido.” (FILGUEIRAS, FANGUEIRO E RAPHAELLI, 

2008. p.9) 

Em relação à patinação artística, pode-se dizer que o vestuário utilizado no 

início da prática da patinação artística mudou muito até os dias de hoje. Kerler (1982, 

p.15) cita que no início, quando o esporte surgiu, não havia “regras fixas no que se 

refere ao vestuário utilizado na prática da patinação; devia-se simplesmente, ser cômodo 

e adaptado às condições climáticas”. Porém, atualmente, pode-se observar um padrão. O 

figurino comumente utilizado para a prática da patinação em competições é contido 

basicamente por meia calça de fio grosso, collant variado com saia embutida e 

sobrebota. A sobrebota é caracterizada como um acessório que cobre e protege o patins. 

Foi  constatado que, dentre os 15 (quinze) entrevistados o conforto é o principal 

aspecto que desperta o interesse por um traje, sendo destacado por todos os 

entrevistados. Porém, enquanto atletas, somente 1 (um) não investiria em trajes que 
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aumentasse a sua performance, sendo que outros 5 (cinco) avaliariam o preço e, a 

maioria, 9 (nove), investiriam nesse tipo de traje. Um dos entrevistados é um patinador 

profissional que leciona aulas de patinação artística em Belo Horizonte e ele mencionou 

que: “Em diversos esportes o vestuário já é entendido como um colaborador para o 

atleta, pois é visível a grande influência que ele exerce nas práticas esportivas. Portanto 

eu investiriam em trajes que aumentassem a minha performance".  

Segundo os atletas, os recortes anatômicos nas áreas de volume do corpo, como 

bustos e quadris, proporcionam mais conforto ao aderirem ao corpo, pois se adaptam 

conforme as formas do corpo humano, sem limitar o movimento. 

Até um atleta conseguir realizar um movimento conforme o esperado em uma 

competição, é necessário encontrar o ponto de equilíbrio e isso leva um tempo até que o 

corpo se acostume. Por isso, seria interessante o acoplamento de áreas acolchoadas de 

forma sutil, para amortecer o impacto das quedas. Esse aspecto foi levado em 

consideração nas peças desenvolvidas posteriormente e foi uma solução encontrada para 

minimizar os danos físicos. 

Ao liberar o suor é necessário que este seja absorvido pelo ambiente o mais 

rápido possível para que o corpo do atleta não sofra um super aquecimento, o que pode 

o levar a fadiga antes mesmo do esperado. A presença de áreas de ventilação, 

localizadas de forma estratégica, como na cintura e nas costas, colaboram com a 

transpiração do atleta e faz com que o traje se torne termorregulador. Para essas áreas – 

cintura e costas – foi dada uma atenção especial durante a modelagem e confecção das 

peças propostas.  

Levando em conta que modelagens que aderem ao corpo e comprimem os 

músculos diminuem as vibrações musculares (FILGUEIRAS, FANGUEIROE 

RAPHAELLI, 2008. p.14), os trajes criados utilizam desta característica para 

aperfeiçoar o desempenho do atleta, além de deixar visível a silhueta do corpo, o que 

facilita na hora do treinador avaliar os erros de postura e posicionamento do atleta. 

Foi proposto ainda, o desenvolvimento das modelagens das saias acopladas aos 

colants, realizadas em godê completo. Segundo os atletas entrevistados, essa 

modelagem torna o figurino mais aerodinâmico e auxilia na realização de passos 

específicos da patinação. No currupio, por exemplo, movimento que atleta realiza uma 

serie de voltas consecutivas parado em um mesmo eixo. Na modelagem em godê, uma 

quantidade mínima de ar se instala no interior da saia, fluindo mais facilmente em 

relação as outras modelagens de saias que formam uma espécie de balão de ar e 
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impedem a atleta de ganhar velocidade. 

Por fim, após a compreensão dos aspectos importantes para as peças do 

vestuário da patinação artística e como parte da materialização da pesquisa, foram 

criados e desenvolvidos quatro trajes de patinação artística que adotam as sugestões 

propostas no presente trabalho.  

Para a verificação da eficácia da funcionalidade das peças desenvolvidas, foi 

realizada uma apresentação de patinação artística no dia 20 de novembro de 2015 no 

Colégio Sagrada Família, na cidade de Belo Horizonte, MG. Após a realização da 

apresentação foi constatado a funcionalidade das sugestões propostas, pois cada um dos 

trajes apresentou algumas das características citadas nessa pesquisa e segundo as 

patinadoras que utilizaram os trajes, além deles não atrapalharem os movimentos 

necessários, eles foram confortáveis e auxiliaram durante o desempenho.  

 

 

Considerações finais 

Uma vez que formular modelagens pensando no movimento do corpo durante a 

prática da patinação artística, utilizando materiais e designs funcionais e levando em 

conta aspectos da ergonomia, foi o objetivo do presente trabalho, percebeu-se que, ao se 

criar trajes em conjunto com conceitos da ergonomia e tecnologias têxteis, os trajes se 

tornam mais adequados à prática da patinação. Compreendeu-se que o conforto e o 

desempenho durante a prática da patinação artística são pontos fundamentais para os 

atletas e que as roupas para esta prática devem caminhar para satisfazer esse conjunto. 

Concluiu-se que uma atenção especial deve ser direcionada para: (1) recortes 

anatômicos nas áreas de volume do corpo; (2) acoplamento de áreas acolchoadas de 

Figura 1: Apresentação de Patinação Artística com os trajes criados 

	

Fonte: Produção dos próprios autores 
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forma sutil; (3) atenção ao suor das áreas da cintura e costas; (4) modelagens das saias 

acopladas aos colants. Com estes aspectos, o conjunto conforto/desempenho fica mais 

fácil de ser alcançado e todos os aspectos citados foram aprovados pelas atletas 

patinadoras que utilizaram os trajes criados a partir dessa pesquisa. O trabalho de 

conclusão de curso que originou este pôster foi aprovado pela banca avaliadora em 

dezembro de 2015.   
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A RELAÇÃO DA DEFICIÊNCIA VISUAL E A MODA
THE RELATIONSHIP OF VISUAL IMPAIRMENT AND FASHION
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Resumo

O presente projeto tem como foco estudar a relação da pessoa com deficiência visual, no nível de cegueira 
total ou parcial, com a moda: desde o aprendizado de criação de vestuário, contato com tendências, a compra, 
escolha de peças e a conservação das roupas a partir da etiqueta têxtil. Este justifica-se pela busca de 
autonomia e melhora da qualidade de vida dos deficientes visuais a partir do uso do vestuário, causando
impacto na autoestima e fazendo-lhes ir contra o estigma social. O principal propósito é estudar o vínculo 
entre a pessoa com deficiência visual e a moda, visto que, com a impossibilidade de enxergar, o indivíduo não 
tem a concepção da moda visível produzida de maneira massiva. Especificamente, apresentar o que o Brasil e 
o exterior possuem de projetos e inovações tecnológicas direcionados a este público.

Palavras-chave: moda, moda inclusiva, deficiente visual, novas tecnologias.

Abstract

This project focuses on studying the person's relationship to visual impairment, the level of total or partial 
blindness, with fashion: from learning to create clothing, contact trends, buying, choice pieces and 
conservation of clothes from the textile label. This is justified by the pursuit of autonomy and improved quality 
of life of visually impaired from the clothing use, causing impact on self-esteem and making them go against 
the social stigma. The main purpose is to study the link between the visually impaired person and fashion, 
since the impossibility of seeing the individual does not have the concept of visible fashion produced massive 
way. Specifically, present what Brazil and abroad have projects and technological innovations aimed at this 
audience.

Keywords: fashion, inclusive fashion, visually impaired, new technologies.



556 A Regulamentação para Inflamabilidade...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 

 

Introdução 

Este artigo apresenta parte da pesquisa que está sendo realizada dentro da linha 

pesquisa Sustentabilidade na Cadeia Têxtil e a Moda do grupo do CNPq Moda na Cadeia 

Têxtil. 

Segundo, dados de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a incidência de pessoas com deficiência visual é a maior declarada entre as 

deficiências auditiva, motora e mental sendo representada por 18,8 % da população 

brasileira. 

Para se enxergar, a luz deve entrar no olho, atravessar o orifício da íris (pupila), 

desviando para a córnea e cristalino. No cristalino, a forma se ajusta para desviar graus 

maiores ou menores de luz, de modo que as imagens de perto ou longe possam ser 

focalizadas na retina (HONORA; FRIZANCO, 2008). 

A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 

elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, 

tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. 

Pode ocorrer desde o nascimento, cegueira congênita), adquirida em decorrência de causas 

orgânicas ou acidentais (SÁ, 2007). 

A moda pode ser analisada de duas maneiras: abordando o significado 

etimológico e o sociológico, comparando as obras das autoras Calanca e Avelar, no qual 

ambas abordam como o termo passou a ser utilizado atualmente.  O significado etimológico 

apresenta a moda como “(...) maneira, gênero, estilo prevalente (de vestuário, conduta etc.); 

conjunto de opiniões, gostos e apreciações críticas, assim como modos de agir, viver e 

sentir coletivos, aceitos por determinado grupo humano num dado momento histórico (...) 

um grande interesse, fixação, mania” (AVELAR, 2009). A palavra Moda vem do radical 

“Modus”, que é uma palavra do latim que significa “a maneira de” ou medida. 

Avelar (2009) apresenta a análise sociológica com base no vestuário, 

explicando a generalidade que é associada as tendências, no qual uma determinada peça é 
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aderida por diferentes públicos, e a especificidade está relacionada a grupos sociais e/ou 

culturais que apesar de possuírem o mesmo estilo, buscam a originalidade naquele contexto. 

Por outro lado, Calanca (2011) apresenta a ideia de que moda é um termo multidisciplinar, 

permitindo que ela seja flexível a diferentes contextos. A autora também apresenta a Moda 

como um conjunto de influências culturais e uma construção de gostos que atraem 

diferentes grupos. 

Inclusão significa afiliação, combinação, compreensão, envolvimento, 

continência e circunvizinhança (FERREIRA, 2001, p.380 e 381). 

A relação do deficiente visual com a moda se dá no momento em que o mesmo 

é incluído na sociedade ou na comunidade em que frequenta. Segundo Roncolleta (2004), a 

sociedade, por sua vez, possui estudos e tecnologias destinadas à inclusão na educação, no 

design para acessibilidade, na medicina e psicologia, objetivando assim o progresso das 

habilidades e capacidades de produção da pessoa com deficiência. 

A moda trabalha assiduamente com o apelo visual para conquistar seus 

consumidores, entretanto, concordando com Maximiliano e Tomasulo (2013), a roupa pode 

despertar os outros sentidos: o olfato, a audição, o toque, o caimento são exemplos de 

experiências sensoriais. 

 O objetivo desta, a partir de uma pesquisa exploratória, descritiva, 

experimental, pesquisa-ação, é estudar a relação da pessoa com deficiência visual e a moda, 

na sua relação das tendências e sensações lançadas pela moda, como é dada essa ligação, já 

que os meios de propaganda, aprendizado e as próprias roupas produzidas em massa são 

visuais e não são inclusivas para essa população. Logo, no seu inicio, a própria moda fast 

fashion exclui para depois repensar, propor e desenvolver uma "Moda Inclusiva". 

A escolha do tema de pesquisa justifica-se pelo interesse em proporcionar novas 

experiências aos deficientes, dando-lhes possíveis oportunidades de autonomia e melhora 

da qualidade de vida a partir das roupas, causando um impacto positivo na autoestima. 

Porém, ainda não é algo que desperta total interesse da indústria têxtil e de moda. As 

inovações tecnológicas e de vestuário para deficientes são importantes, mas para que ela se 

torne acessível, é necessário que a indústria de massa também colabore com tal causa. Para 
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que essa ideia seja possível, é necessário um planejamento da indústria que permita tal 

democratização, que necessitará de mais pesquisas e planejamentos futuros. 

Desenvolvimento 

Inclusão e Moda Inclusiva 

Atualmente, muitas pessoas portadoras de deficiência não são autônomas, 

poucas tem um papel ativo e independente na sociedade. Essa dependência dificulta o 

processo de identidade individual e a limitação pode transformar o convívio em sociedade 

em vivências de frustração e fracasso, ao contrário do desejado, que é o sucesso, a 

realização pessoal, que a pessoa com deficiência visual consiga conquistar um bom nível de 

autonomia o qual o possibilite realizar suas tarefas e assim seja mais inserido na sociedade 

(MANTOAN, 1997). 

A integração da pessoa com deficiência visual é um processo complexo que 

envolve a adaptação de todas as partes: população geral, profissionais, familiares e da 

própria pessoa a ser integrada e também de atitudes e medidas terapêuticas, pedagógicas, 

sociais, jurídicas e políticas, que permitam ao indivíduo ter uma vida normal ao máximo 

possível (MANTOAN, 1997) 

Instituições e Projetos 

Especificamente na cidade de São Paulo há instituições capazes de auxiliar o 

deficiente visual com atendimentos médicos, educacionais e profissionais.  

A fundação Dorina Nowill para Cegos, por exemplo, há 69 anos produz livros 

acessíveis falados e em braile para deficientes visuais, e os distribui em escolas, 

associações, organizações e bibliotecas. Além disso, também oferece atendimento 

especializado como psicologia, fisioterapia, pedagogia e oftalmologia, palestras e cursos 

voltados para a inclusão dos cegos. O Instituto para Cegos Padre Chico, que oferece 

atendimento aos alunos de baixa visão, e em 2014 se oficializou na educação infantil como 

Colégio Vicentino Padre Chico. A Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com 

Deficiência Visual Laramara existe há 24 anos e possui por objetivo prestar serviços de 

atendimento, proteção social, assessoramento e garantia de direitos especialmente para 
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pessoas com deficiência visual e idosos. A Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência 

de São Paulo abriu primeiro curso de Moda Inclusiva, realizado pelos professores Geraldo 

Lima e Mário Queiroz. Tem a intensão de incluir os conceitos da inclusão no mercado da 

moda e abrange estudantes de moda, design, interessados no tema, sendo deficientes ou não.    

Etiqueta Têxtil 

O conceito de etiqueta abrange diversos significados. Trata-se de uma anotação, 

marca, ou rótulo que se coloca ou se prende a um objeto para a respectiva identificação, 

classificação ou afixação de preço. As etiquetas têxteis de composição são responsáveis por 

regulamentar e informar o consumidor sobre o material de uma peça e seus respectivos 

cuidados. 

Para etiquetar corretamente, a legislação correspondente é a Resolução do 

CONMETRO sobre etiquetagem têxtil, a Resolução atualmente vigente é a nº2 de 2008, 

que define as medidas mínimas e o que deve conter informações aos consumidores e são 

obrigatórias por lei. São normas que as confecções devem respeitar, seja em uma única 

etiqueta ou em várias, sempre de forma legível e indelével (que não pode ser falsificada). 

 

Descrição de Símbolos de Conservação Encontrados em Etiquetas Têxteis 

 

São fornecidos cinco símbolos básicos de procedimentos e cuidados para 

conservação do material têxtil:  

Lavagem 

 Alvejamento à base de cloro 

 Secagem 

 Passadoria a ferro 

 Limpeza a seco 

Outros três símbolos básicos servem para complementar os cinco símbolos 

mostrados anteriormente. Segundo a ABNT Coletânea de Etiquetagem Têxtil (2004), são 

eles a cruz indicando o não tratamento, uma barra indicando tratamento suave e duas barras 

indicando tratamento muito suave. Estes processos podem sofrer alterações conforme as 
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características do material têxtil e do desenvolvimento do produto. As mudanças dos 

processos resultam em mudanças no símbolo. 

Neves, Barreto e Neves (2011) da universidade do Minho, após testes, 

desenvolveram uma etiqueta especial para deficientes visuais com a utilização da 

estamparia de quadro plano convencional com pasta Plastisol isenta de Ftalato, à base de 

PVC (policloreto de vinilo), passando 3 camadas da pasta sobre o material têxtil da etiqueta, 

adquirindo uma espessura de 0,80mm, a melhor dentro dos padrões do braile (uma 

espessura menor, de 0,51mm ou maior, de 0,84mm de espessura, por exemplo, não são 

adequadas devido a dificuldade de serem identificadas por deficientes visuais e poderiam 

machucar o corpo). As pessoas deficientes que testaram as etiquetas deram sugestões para a 

melhoria delas: invés do “x” negando o uso de algum cuidado de conservação, colocar 

apenas um traço na diagonal e deixar os símbolos mais separados. 

Ao lado da etiqueta os botões referentes à cor do vestuário possuem um formato 

diferente para representar cada cor, mostrado na figura 7. 

Figura 7 – Etiqueta têxtil com botões de cores 

 
Fonte: http://hdl.handle.net/1822/15745 

Também é importante lembrar que a eficiência das etiquetas colabora para a 

autonomia do indivíduo, já que ele poderá se dirigir a uma loja sem precisar de um alguém 

para escolher suas peças. E, apesar do deficiente visual muitas vezes não saber como é 

determinada cor, ele geralmente prefere aquelas que seus amigos e familiares dizem ser 

bonitas ou favoritas, ou seja, o uso da identificação de cor na etiqueta é eficiente e possível 

(SENA, 2009). 

Tecnologias  

São várias as tecnologias internacionais e nacionais desenvolvidas visando a melhoria da 

qualidade de vida do deficiente visual.  
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-Internacionais: 

1) Eyemusic 
Figura 5 – Usuário do EyeMusic 

 
Fonte: Inovação Tecnológica 

 

O EyeMusic, Figura 5, foi desenvolvido por Maxim Dupliy e seus colegas 

na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, para ajudar as pessoas cegas não só 

perceber o ambiente ao seu redor, mas também a identificar objetos individuais. O 

aparelho escaneia o ambiente, e converte as imagens em áudio por meio de um óculos 

equipado com câmera e fones de ouvido. A câmera captura as imagens e essas são 

processadas, transformando os pixels em notas musicais, por exemplo, os pixels na 

vertical, que mostram a altura dos objetos, são representados por notas musicais que 

variam do grave (objetos mais baixos) ao agudo (objetos mais altos). A localização 

horizontal de cada pixel é indicada pela temporização das notas musicais, com tempos 

maiores indicando a direita, e tempos menores a esquerda. O brilho de cada parte da 

imagem é codificado pelo volume do som. Instrumentos musicais foram usados para 

representar as cores sendo um instrumento para cada cor. Sendo, todos os sons 

reproduzidos harmônicos e suaves a fim de evitar desconfortos a quem os ouve 

(INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2012). 

2) Fingerreader 

Com base neste argumento, foi encontrado o FingerReader, como mostra a 

Figura 6, ou Dedo Leitor, um anel desenvolvido no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts que é capaz de ler textos impressos para as pessoas que tem a visão 
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comprometida (FLUID, 2014). 

Figura 6 – FingerReader 

 
Fonte: Fluid Media (2014) 

Para usá-lo é preciso que a parte da câmera do anel fique virada em direção ao 

papel. Quando o dedo se movimento, o anel capta a movimentação, escaneia o texto e na 

mesma hora o texto já é traduzido verbalmente. Esse objeto ainda emite vibrações quando 

algo sai fora do controle, ou na forma de aviso, como quando o dedo começa a sair do texto 

ou quando o final da linha está se aproximando. O dispositivo, apesar de ainda estar sendo 

estudado, é muito inovador e em uma categoria chamada de computação vestível – é a 

interação do humano com a máquina, em que essa computação é ligada, de alguma forma, 

ao corpo. (FLUID 2014).  

-Nacionais:  

1) Aparelho Auire: Reconhecimento de Cores e Notas de Dinheio 

Em 2010, Natália Patrício e Fernando Gil, estudantes de mestrado em 

engenharia da computação, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo terminaram 

de desenvolver o Auire, um aparelho apelidado de “oi” na língua dos índios javaés, que é 

do tamanho de duas caixinhas de fósforo enfileiradas capaz de identificar 40 tonalidades de 

cores de objetos e notas de reais em circulação no Brasil. A vantagem do aparelho 

desenvolvido é o seu preço que deverá custar entre R$100,00 e R$200,00 (PELLEGRINI, 

2011).  

Na Figura 9, a usuária, deficiente visual testa o aparelho Auire, que reconhece 
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cores e notas de dinheiro. 

Figura 9 – Usuária do Auire (reconhecedor cores e notas de dinheiro) 

 
Fonte: R7 Notícias 

O objeto possui dois botões com tarefas diferentes, o verde fala o valor de cada 

nota e o amarelo a cor do objeto. Porém na notícia do R7, os estudantes declararam que o 

aparelho Auire demoraria mais algum tempo para chegar ao mercado devido a confusão 

com notas de R$2,00 e de R$100,00 pela cor parecida que as duas notas de valores tão 

distintos apresentam (PELLEGRINI, 2011). 

Nacionalmente ainda tem-se o desenvolvimento de roupas com texturas que 

estimulam o tato, estampas em relevo, uso de aromas para criar cheiros nas peças, uso da 

escrita em Braile em etiquetas e na própria peça, modelagem diferenciada em calças para 

guardar bengalas, fechamentos facilitados e acabamento confortável (MOLINA, 2014). 

Considerações Finais 

Na prática, é claro que os projetos e instituições vão ganhando cada vez mais 

espaço, porém as tecnologias, mesmo que as mais simples, não estão sendo fabricadas pelo 

mercado, de maneira acessível para os deficientes visuais. A discussão, então, teria por 

objetivo responder as perguntas: seria baixo número de pesquisas, inovações e roupas são 

feitas de fato para deficientes visuais? É alto o custo da implantação das roupas e acessórios 

tecnológicos no mercado de maneira acessível para os cegos?  E apesar dos projetos, 

pesquisas e artigos encontrados no mercado atual para auxiliar a pessoa com deficiência 

visual bem como a criação do termo moda inclusiva, isso é suficiente? O que está faltando? 

Esse assunto é recente e ainda falta um maior incentivo à indústria da moda para produção 
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de artigos mais especializados a esse público. Entretanto é importante destacar esses 

produtos não devem ser separados em lojas especializadas e devem entrar no mercado com 

um preço acessível visto que os atuais tem preços elevados não possibilitando o acesso de 

todos aos mesmos. Além disso, as novas tecnologias são pouco divulgadas entre as pessoas 

com deficiência visual dificultando também o acesso as mesmas e muitas não saem dos 

projetos assim não entrando no mercado. 

Desse modo, o maior incentivo à indústria de moda, as pesquisas e projetos 

relacionados a esse assunto se faz muito importante ainda mais quando visam a maior 

inclusão, facilidade e praticidade a vida da pessoa com deficiência visual e a moda. Para a 

indústria esse surge como um novo público com potencial de compra e representatividade 

no mercado. Visando assim possibilitar o acesso aos mesmos a uma maior relação com a 

moda. 
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Resumo 
O presente artigo trata do processo de aprendizagem necessário para a construção de um projeto de extensão 
tendo como tema o bordado richelieu. Aborda a técnica sob a perspectiva de patrimônio cultural, além de 
demonstrar etapas específicas da preparação necessária para a concepção da estrutura do projeto. A vivência 
junto às bordadeiras proporcionou o aprendizado da técnica de maneira predominantemente empírica. 
Transformar em aplicação acadêmica os conhecimentos apoiados somente em experiências é a síntese desta 
pesquisa. Para isto, foi fundamental perceber a importância dos projetos de extensão universitária para 
integração universidade e comunidade.  
Palavras-chave: bordado; richelieu; aprendizagem. 
 
Abstract 
This article deals with the construction of an extension project on the theme of the Richelieu embroidery . It 
discusses the technique from the perspective of cultural heritage, and demonstrate specific stages of preparation 
required for the conception of the project structure. The experience with the embroiderers provided learning the 
technique predominantly empirically. Turn into academic applying the knowledge supported only in experiments 
is the synthesis of this research. For this, it was essential to understand the importance of university extension 
projects for university and community integration. 
Keywords: embroidery; richelieu; learning.
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1. Introdução 

O presente artigo resulta do processo de aprendizagem de uma técnica de bordado de 

estética marcante. O objeto alvo do estudo caracteriza-se pela técnica trazida pelos europeus 

sintetiza em suas linhas uma cultura singular. ‘O "Richelieu" pelos seus recortes toma o 

aspecto de uma renda, o que é obtido pela união de vários hexágonos, que quando recortados, 

parecem frágeis’ (KLUT, 2003 p.124). Porém ao gerar o entrelaçamento das linhas com 

diferentes pontos básicos, produz-se uma superfície resistente e durável.  

Este processo se justificou inicialmente pela manutenção de memórias. A transmissão 

de conhecimentos aprendidos através do convívio no ambiente informal deve ser registrada 

para garantir que a cultura popular permaneça viva e acessível às novas gerações. A riqueza 

destes conhecimentos é inestimável, portanto ampliar a visibilidade é de total relevância.   

No início da pesquisa, houve um contato com uma senhora bordadeira que contou uma 

história tendo como contexto a França do século XV. Num momento de crise econômica, a 

Rainha regente pediu enxovais novos. Diante daquela situação, um de seus encarregados 

encontrou enxovais guardados, corroídos por traças e neles começou a bordar. Ele reproduzia 

os padrões das formas corroídas e finalizava suas bordas com linha da mesma cor do tecido. 

Assim criou-se o bordado richelieu3. Esta narrativa, capturada de maneira empírica, marca o 

início de uma curiosidade que desaguou em interesse de pesquisa científica.  

O principal objetivo desta preparação está na multiplicação dos saberes adquiridos na 

vivência, inicialmente em forma de ação extensionista. Há de se salientar a real importância 

da difusão desta prática artística/cultural tradicional no despertar da consciência social e sua 

manutenção. Esta concepção abrange de forma conjunta o âmbito da universidade e a 

comunidade. 

 

2. O Processo de aprendizagem do bordado richelieu 
O primeiro contato com o aprendizado do bordado aconteceu diante de um acordo 

celebrado entre duas instituições, uma voltada para o ensino superior e outra voltada para o 

ensino profissionalizante da comunidade.  A preocupação das senhoras que confeccionam o 

richelieu há anos esteve sempre em torno da questão do esquecimento da técnica devido a 

                                                 
3 Sobre a exata origem, as informações coletadas até aqui não informam com precisão. Mas sobre a nomenclatura, sabe-se que: ‘Com 
características tradicionais que remontam à Antiguidade, os bordados sempre foram muito utilizados por diferentes povos na ornamentação 
da indumentária. [...] O richelieu é um bordado vazado e o que se sabe sobre sua denominação é que foi um tipo [...] muito utilizado como 
adorno pelo Sr. Cardeal de Richelieu que fazia parte da corte do Rei Luís XIII na França, daí a designação de Bordado de Richelieu’. 
(VERAS, 2007 p.1-2). Maria Vitorina Freitas (1954) complementa: ‘o cardeal trouxe algumas bordadeiras de Veneza, a fim de criar uma 
modalidade nova de bordados que seriam ensinados e usados por toda a corte francesa’ (apud BRITO, 2010, p.135). A herança francesa se 
firmou no Brasil, principalmente através das mãos de mulheres de diversas regiões. 
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falta de interesse das gerações mais jovens. Portanto, gerar multiplicadores junto à uma 

instituição universitária configura-se como uma possibilidade de garantia de permanência. 

Entender o processo antes de se tornar um multiplicador é fundamental. Brito (2010) 

expõe de modo detalhado quais os critérios seguir para o alcance de um resultado satisfatório: 
A qualidade da peça é dada a partir da aderência da linha ao tecido, da quantidade de 

pontos e união destes mesmos pontos. Quanto mais próximos os pontos, uns dos 

outros, maior qualidade tem o bordado. O bastidor é um instrumento essencial para 

este processo, pela função de manter o tecido esticado e auxiliar a bordadeira na 

condução dos pontos. Além do mais, a qualidade do bordado à máquina resulta de 

uma série de elementos que não existem no bordado à mão, como o ajuste da 

bobina, o ritmo da condução (pela pressão dos pedais) e, consequentemente, pela 

quantidade de pontos (BRITO, 2010, p.135). 

Portanto, ao buscar entender a construção do bordado richelieu, foi necessário um 

período de vivência. Aprender da estaca zero para se tornar um multiplicador tornou-se uma 

premissa no processo de desenvolvimento da ação extensionista em questão. 

 

2.1. Os primeiros passos 
O primeiro momento consistiu em reunir os materiais básicos necessários. Com 

bastidor, tecido, tesoura e linha em mãos, houve a demonstração da instrutora de como 

encaixar o tecido no bastidor. Feito isso, houve o primeiro contato com a máquina zig-zag. O 

exercício de domínio de máquina já era um treino para o ponto mais básico da composição do 

richelieu: o ponto cheio. A instrução foi feita de maneira verbal, havendo o auxílio apenas no 

risco das primeiras linhas no tecido.  

Para que houvesse o domínio de máquina, a repetição se fez necessária. Conjugar a 

coordenação entre mãos, pés, joelho e visão não é tarefa simples. As mãos guiam o bastidor e 

movimentam-se fazendo a tarefa de transportar o tecido, com o auxílio do sentido da visão.  

Os pés controlam o pedal que acelera/desacelera o motor da máquina, fazendo que a 

agulha se movimente em harmonia com a lançadeira – peça que gerencia a linha na parte 

inferior, denominada bobina. A joelheira é acionada pelo movimento horizontal do joelho 

direito. Regula a largura do ponto cheio, sendo crescente se movimentada para a direita. 
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Figura 1 - Exercício de domínio de máquina / ponto cheio. Fonte: arquivo da autora. 

  

 

Tendo dominado basicamente o maquinário e a lógica do ponto cheio, o desafio 

seguinte foi o alisamento do ponto. ‘Alisar o ponto’ é uma expressão utilizada pelas 

bordadeiras para designar a uniformidade na sequência dos pontos. Esta característica é 

fundamental para determinar a qualidade de um bordado.  

O grau de dificuldade varia de acordo com a espessura do ponto. No caso, o ponto 

cheio mais largo teve um melhor resultado que o mais estreito, havendo assim a necessidade 

que se intensificasse a repetição dos pontos com qualidade insuficiente. 

 

2.2. Trabalhando curvas e formas florais 

O direcionamento seguinte da instrutora foram as curvas. Mediante a observação da 

prática das bordadeiras com experiência, foram desenvolvidos dois exercícios de domínio de 

curvas, seguindo a mesma lógica da aplicação do ponto cheio em linha reta. 

A movimentação do bastidor para a realização das curvas torna a execução muito mais 

vulnerável às imperfeições. A primeira tendência é levar o bastidor realizando um giro em 

torno de seu eixo. Esta tentativa resultou em pontos irregulares. A instrutora realizou outra 

demonstração onde foi possível perceber que deve haver um eixo imaginário externo ao 
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bastidor, onde os pontos das extremidades mais agudas são posicionados paralelamente ao 

ponto mais alto da curva.  

No segundo exercício das curvas foi nítido o desenvolvimento da qualidade da 

composição total. A aprendizagem através da observação pode ser recebida de formas 

diferentes. Quando a técnica é direcionada passo-a-passo de maneira detalhada, é menos 

suscetível a ocorrência de erros. Mas no ato de errar, o aprendiz desenvolve uma lógica 

própria, tendo ciência dos caminhos que não deve percorrer, gerando uma alternativa 

adequada à situação. 

 
Figura 2 – Segundo exercício de domínio do ponto cheio em curva / alisamento do ponto. Fonte: arquivo da 

autora. 
 

O risco com lápis sobre o tecido nos exercícios anteriores foram feitos com o auxílio 

de régua, moedas e objetos circulares. O exercício subsequente segue a estética mais 

difundida no universo do bordado. Os motivos florais representam a predileção da maior parte 

das bordadeiras tradicionais. Depois de indicar como deveria ser realizado o risco do desenho 

no tecido, a instrutora introduziu a técnica de mais dois pontos: ponto granito e ponto arroz.  

Estes não se configuram como pontos básicos para a construção do bordado richelieu 

em si, mas figuram como complementares das composições. 

Diante das dificuldades acerca da produção dos novos pontos, surgiu a necessidade de 

aperfeiçoamento através de exercícios de repetição. A partir deste momento também houve 
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experimentação de novas cores4 de linhas. A linha para bordado necessita de uma composição 

mais firme, não possibilitando o uso de linhas de costura comuns e de menor valor financeiro, 

pois não suportam a tensão aplicada no ato de bordar. 

O segundo risco floral se distancia do primeiro na perspectiva da qualidade de 

resultado. Neste momento o domínio dos três pontos aprendidos é notável, possibilitando que 

o ponto inglês fosse aprendido. 

 
Figura 3 – Segunda composição floral. Exercício de aperfeiçoamento: ponto arroz, ponto cheio e ponto 

granito. Fonte: arquivo da autora. 
 

O ponto inglês (também chamado de ponto aberto) possui – assim como o richelieu – 

a característica do tecido vazado. O que o difere é a estrutura dos pontos cheios que 

atravessam os espaços em que há ausência de tecido. São posicionados paralelamente em 

vazados estreitos. A peculiaridade ensinada pelas bordadeiras foi que os recortes no tecido 

devem ser feitos aos poucos. Quando se recorta uma grande área, o tecido restante não fica 

firme no bastidor, impossibilitando um acabamento de qualidade no bordado. 

Após o treino no ponto inglês, a instrução foi a respeito do acabamento. Para que as 

extremidades recortadas não fiquem desfiadas, é aplicado o cordonê. Este consiste em um fio 

grosso que é fixado com ponto cheio em todo o contorno que limita a fronteira do tecido com 

                                                 
4 O bordado passou por transformações técnicas desde sua chegada. Passou do processo totalmente manual à confecção através de máquinas.  
‘Em virtude de sua agilidade, a máquina industrial opera os pontos de modo mais restrito, bordando apenas um alto relevo (ponto cheio, 
cordonê, ponto aberto e richelieu). A troca de cores se torna inviável, neste tipo de máquina, e a ornamentação tende a ser feita na cor branca 
(apesar de existir bordados coloridos eles raramente são encontrados, da mesma forma que quase não se vê matizados realizados na máquina 
industrial)’ (BRITO, 2010, p.200). 
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a parte recortada pela tesoura de ponta curva. O recorte só é possível se o risco que limita o 

desenho tiver sido contornado primeiramente com o ponto cheio. 

 

2.3. Finalmente, o richelieu 

O primeiro bordado richelieu de fato surgiu após toda a preparação apresentada até 

aqui. Dentro da terceira composição floral, foram inseridos o ponto granito nas folhas, o 

ponto arroz para alguns detalhes e o ponto cheio no contorno dos limites. Nos recortes 

estreitos foi aplicado o ponto inglês e nos vazados maiores o richelieu de formas 

heterogêneas. 

Após a observação das bordadeiras experientes, foi dada a instrução de seguir o 

princípio do ponto inglês, mas retirando a ordem paralela das linhas, sendo desejável a 

construção de um mosaico. No primeiro momento houveram dificuldades como em todas as 

outras etapas, mas a prática é acompanhada do melhoramento. 

E assim seguiu o desenvolvimento do richelieu até a quarta composição floral, que 

além do aperfeiçoamento dos pontos desenvolvidos até ali contou com a finalização das 

extremidades em cordonê. Ao comparar a terceira e a quarta composição floral, é nítida a 

diferença proporcionada pelo acabamento. A partir desta, todas as composições seguintes 

receberam a aplicação de cordonê em seus limites. 

 
Figura 4 - Quarta composição floral e aperfeiçoamento do richelieu com acabamento em cordonê. Fonte: 

arquivo da autora. 
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A quinta composição floral contou com o aprendizado de um ponto extra. Consiste em 

uma variação do ponto crivo, com característica de losangos. Sua aplicação se assemelha ao 

princípio do richelieu, com ponto cheio nos espaços vazados. Porém sua construção é feita 

seguindo um padrão de medidas simétricas, formando uma geometria de repetição 

homogênea. 

 

2.4. Composições autorais 
Após o aprendizado, o aperfeiçoamento se deu através do bordado em riscos autorais. 

Deixando a composição floral um pouco de lado, foram desenvolvidos mais dois exercícios 

com foco no richelieu. O diferencial está grande proporção do richelieu no layout, se 

comparado aos exercícios anteriores.  

O primeiro retrata elementos remetendo à estética folk, tendo uma pena como 

elemento central. Esta mudança de motivo realizada de forma consciente tende a incorporar o 

bordado ao contexto vigente da moda.  

 
Figura 5 - Primeira composição autoral. Fonte: arquivo da autora. 

 

O tradicional nunca perderá o seu lugar, mas incorporar elementos das tendências 

vigentes agregam um valor extra na perspectiva de consumo contemporâneo pois acrescenta a 

prática dos fazeres manuais originadas no passado ao momento presente. 
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3. Considerações finais 
 A metodologia deste processo de aprendizagem baseou-se em grande parte na 

observação. Não seguiu um material didático específico, mas atingiu um nível de 

aprendizagem significativa satisfatório. Como isto se justifica? 

 Em meio as dificuldades do domínio de maquinário e técnicas para a realização do 

bordado, está também o fator subjetivo das relações interpessoais. O convívio equipara-se ao 

relacionamento parental de avós e netos, dado o cuidado e atenção dispendida no ato de 

ensinar. 

 A pesquisa empírica desenvolvida no convívio com as bordadeiras proporcionou um 

entendimento superficial se comparado à profunda prática obtida com os anos de trabalho. 

Porém esta fase formativa propicia a realização de diversas ações com foco na integração da 

universidade com a comunidade, permitindo o alcance do foco inicial de manutenção das 

memórias. 
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Resumo

Estudo dos movimentos nas operações de cooperativas de trabalho social em confecção.

As cooperativas de trabalho social, bem como o cooperativismo em geral, viabilizam a inclusão social, 

atribuindo a multiplicidade cultural para uma sociedade inclusiva. As cooperativas de trabalho social em 

confecção têm a sazonalidade como desfavorável entre a escolha das empresas pela agilidade que as facções 

atuam. O estudo, centrado em revisão bibliográfica sobre cooperativas de trabalho social em confecção, 

teve como objetivo identificar as operações recorrentes dessas cooperativas e os movimentos envolvidos 

nessas operações. Como resultado, apresentam-se sugestões para a melhoria desses movimentos nas 

operações constatadas.
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Abstract

Study of movements in social work cooperatives in confection.

The social work cooperatives, as well as the cooperativism in general, enables the social inclusion, 

attributing to cultural multiplicity for an inclusive society. The social work cooperatives have in seasonality 

as unfavorable between the choices of the companies for the agility that the factions act. The study, centered 

in literature review about social work cooperatives in confection, had objective identify the recurring 

operations of those cooperatives and the involved movements in those operations. As a result, they present 

suggestions for improvement of those movements in the noted operations.

Keywords: Social work cooperatives. Confection. Economy of movements. Methods and Times.
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Introdução 

Aliar o cooperativismo a produtividade, parece contraditório ao considerar 

princípios imperialistas, mas coerente quando sua sobrevivência depende da equiparidade 

entre as demais empresas. 

A utilização da técnica de tempos e métodos, a qual aborda o estudo dos 

movimentos nas operações empregadas visa dar subsídios de modo a aumentar a 

produtividade da produção, condições tais que, também reduzam os esforços empregados 

e fadiga associada às atividades.  

O presente trabalho visa através do levantamento bibliográfico, identificar as 

operações recorrentes e os movimentos das operações em cooperativas de trabalho social 

em confecção, propondo melhoria nos movimentos executados. 

 

Desenvolvimento 

Os paradoxos entre Estado e Mercado encontram-se na economia solidária diante 

das funções produtivas, redistribuição e regulação, visando criar estruturas que 

promovam eficiência econômica e bem-estar social. No contexto da economia solidária, 

as cooperativas, segundo a Lei no 5.764/71, têm por finalidade a contribuição com bens e 

serviços no exercício de uma atividade econômica sem, necessariamente, a objetividade 

do lucro, o que representa para o indivíduo o alcance dos objetivos ao se associar, 

semelhantes daqueles que conseguiria individualmente (NETO; ABREU, 2015).  

No Brasil, em decorrência das dificuldades relacionadas à empregabilidade, 

surgiram as empresas cooperativas e as autogestionárias, exemplificadas pelas 

associações e cooperativas de artesãos, reciclagem de lixo e prestação de serviços, tais 

como, limpeza, alimentos e confecção. As cooperativas podem representar unidades 

produtivas de larga escala, consolidas por um capital financeiro e tecnologia, mas cuja 

essência é avessa a princípios imperialistas, já que são adeptas da livre adesão, 

neutralidade política e religiosa, estímulo a educação e juros limitados (RUTKOWSKI; 

DIAS, 2002). 

O modelo cooperativo é usado na viabilidade de vários campos de atuação, entre 

eles: agropecuária, consumo, crédito, educacional, habitação, infraestrutura, mineração, 

produção, saúde, transporte, turismo e lazer, trabalho e, as especiais (cooperativas 

sociais). É regulamentado pela Constituição Federal e Novo Código Civil, além de lei 

específica, “Lei do Cooperativismo”. Alguns estados atendem uma especificidade 

estadual com legislação específica, mas subordinada às leis federais (CARDOSO, 2014). 
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Cooperativas de trabalho social em confecção 

A trajetória das cooperativas e os seus desafios não se restringem somente ao 

momento de sua constituição, mas também à sobrevivência no mercado competitivo, 

alinhando a particularidade dos anseios pessoais ao cenário organizacional e 

mercadológico (NETO; ABREU, 2015).  

A inclusão social tem merecido destaque nos diversos setores por almejar uma 

perspectiva, cujos deveres e direitos devem ser respeitados, reconhecendo a 

multiplicidade cultural para uma sociedade de inclusão (DECCACHE, 2012). 

No âmbito da indústria de confecção, o cooperativismo de trabalho é uma 

abordagem para lidar com a terceirização oriunda do setor. A legislação vigente 

cooperativista, além da autonomia e independência, proporciona o controle dos sócios 

cooperados. Nesse sentido, enquanto as empresas buscam a terceirização como parte do 

processo produtivo, as denominadas facções, por conseguinte, livrando-se de encargos 

trabalhistas, as cooperativas de confecção apesar da autonomia, lidam com as 

instabilidades do mercado, que favorece a terceirização quando relacionado à melhor 

adaptação a sazonalidade do mercado (PRADO, 2010). 

 

Produtividade em cooperativas de trabalho social 

A relação existente entre a produção e os recursos produtivos é denominada 

produtividade. Utilizada para avaliar a eficiência do fator de trabalho, expressa-se pela 

divisão da quantidade produzida pelo número de horas ou operadores necessários para 

alcançar a produção desejada. Para Contador (1994), quando se trata de operações, a 

produtividade reflete o conceito taylorista da capacidade produtiva dos recursos da 

operação.  

Como nas demais empresas, as cooperativas também necessitam da 

produtividade, enfrentando falhas de mercado e concorrência. O aumento da 

produtividade em cooperativas está atrelado ao aumento da eficiência. O caráter 

cooperativo proporciona um custo fixo à mão-de-obra, contrário aquele praticado nas 

organizações tradicionais. Em adição, as cooperativas, carecem de financiamentos e 

parcerias com instituições de conhecimento a fim de sanar suas deficiências 

(RUTKOWSKI; DIAS, 2002). 

A questão do cooperativismo ganha maior importância na presente crise 

econômica nacional iniciada em 2015. Somente no Estado de São Paulo, a produção 
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industrial teve o quinto recuo em 2015, a maior sequência negativa desde 2002 com 

retração de 18 atividades de produção industrial paulista (SALES, 2015).  

 

Operações em confecção na costura 

Como as operações em confecção na costura são estabelecidas pela sequência 

operacional de montagem do produto, as operações recorrentes nas confecções, assim 

como, nas cooperativas de trabalho social em confecção variam de acordo com o produto 

a ser produzido. Desta forma, não há operações recorrentes nas cooperativas de trabalho 

social em confecção, exceto se restringir a sequência de determinado produto. 

 

Tempos e métodos 

O estudo de tempos e movimentos visa determinar o tempo gasto pelo indivíduo 

treinado e qualificado em trabalho de ritmo normal, para a execução de tarefa ou operação 

e orientação de treinamento de trabalho, além do desenvolvimento e padronização do 

método e sistema escolhidos. As técnicas que regem o estudo de tempos e métodos são 

universais e aplicáveis a qualquer atividade, desde que envolva trabalho humano. No 

entanto, cada trabalho exigirá a escolha do método mais coerente à atividade empregada. 

Com o auxílio de pontos identificáveis, o estudo de tempos e métodos tem os pontos de 

entrada, transformação e saída, estabelecendo padrões na tomada de decisões (BARNES, 

1977; FURLANI, 2011).  

 

Movimentos 

O estudo dos movimentos determina o melhor método de trabalho através dos 

movimentos manuais envolvidos. Na operação individual, procura-se identificar 

movimentos inúteis do operador pelos princípios da economia dos movimentos. Seus 

princípios baseados na simplificação de problemas e racionalização são aplicados ao 

estudo de movimentos referente ao ciclo de operações e aos micromovimentos 

(LIDÓRIO, 2011). 

Os princípios aplicados à economia de movimentos são aplicáveis a 

racionalização de movimentos na costura. Porém, existem algumas considerações que são 

feitas a partir da atividade de costurar (SENAI, 2008): 

 

1) Movimentos simultâneos 
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As duas mãos devem trabalhar ao mesmo tempo e executar tarefas diferentes. A 

mão esquerda é o guia e descarte, enquanto a mão direita apanha e alinha o tecido e, o 

posiciona (SENAI, 2008). 

2) Movimentos simples e curtos 

Utilizar sempre que possível, apenas as dedos, mãos e antebraços. A extensão dos 

movimentos é reduzida com a utilização do máximo uso das plataformas e dispositivos 

de apanhar. O tecido disposto na mesa da máquina de costura permite seguir um padrão 

definido de movimentos (SENAI, 2008). 

3) Visão periférica 

Apanhar e descartar são ações que devem ser executadas sem olhar para o tecido 

e os colaboradores devem utilizar o máximo da visão periférica (SENAI, 2008).  

4) Posicionamento  

O posicionamento se inicia durante o transporte da peça, ou seja, quando o tecido 

está em suspensão. A utilização de guias, dispositivo que ajuda a manter a costura reta 

auxilia no posicionamento (SENAI, 2008).  

5) Elemento de descarte e redução 

A utilização de cortadores automáticos de linha, substituindo a tesoura manual, 

dispositivo presente nas máquinas de costura permite eliminar o elemento de descarte ou 

reduzi-lo. Usar grampos para manter as peças juntas pode reduzir o tempo de 

empacotamento. As peças costuradas em cadeia, ou seja, uma após a outra, ligadas pela 

linha, com o auxílio de um indivíduo auxiliar para separar e arrumar reduz os movimentos 

na costura (SENAI, 2008). 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que, para determinar as operações mais recorrentes nas cooperativas 

de trabalho social em confecção é necessário ter um produto cuja sequencia operacional 

possa indicar as operações mais recorrentes.  

Quanto aos movimentos, a realização de movimentos simultâneos simples e curtos 

com as mãos, abrangendo o máximo da plataforma a qual o produto se dispõe sob olhar 

periférico do operador são movimentos e posturas que possibilitam redução de 

movimentos, de tempos e, por conseguinte, permite o aumento da produtividade. A 

utilização de guias e dispositivos auxiliam o operador no posicionamento, evitando erros 

e desperdício de tempo.  O auxílio de um operador nas operações de revisão do produto 

também corroboram na redução de tempo e aumento da produção.  
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Resumo
Este artigo apresenta uma atividade desenvolvida em 2015 pelo Programa de Extensão Ecomoda da UDESC 
com mulheres reeducandas do Presídio Regional de Tijucas. Identificou-se a demanda de capacitação para 
geração de trabalho e renda para essas mulheres, visando prepará-las para retornarem à vida em sociedade sem 
reincidência. A proposta foi a de oferecer capacitação com cursos de pontos e bordados à mão, tecelagem, 
estamparia e tingimentos manuais, empreendedorismo social e economia solidária. A customização e restauração 
de roupas têm sido o foco do projeto, pois, se identificou o problema gerado pelo excesso de roupas descartadas
pelos usuários. Com a restauração e customização de roupas é possível gerar trabalho e renda para as 
reeducandas e contribuir para redução dos impactos ambientais do sistema de moda. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Ecomoda; Reeducandas/Presidiárias. 

Abstract 
This article presents an activity developed in 2015 by Ecofashion Extension Program from UDESC with women 
inmates of the Tijucas Regional Jail. It identified the demand for capacity to generate employment and income 
for these women, in order to prepare them to return to life in society without recurrence. The proposal was to 
offer training with courses of hand sewing and hand embroidery, weaving, hand printing and hand dyeing, 
social entrepreneurship and solidarity economy. The customization and restoration of clothes have been the 
focus of the project therefore identified the problem caused by the excess clothes discarded by users. With the 
restoration and customization of clothes you can generate jobs and income for the inmates and contribute to 
reducing the environmental impacts of the fashion system. 
Keywords: Sustainability; Ecofashion; Inmates/Prisoners.
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1. Introdução 
A moda evoluiu com a tecnologia, do básico às peças de luxo há geração de muito lixo 

e trabalho escravo, em pleno século XXI.  Diante desse contexto, incorporou-se o conceito 

sob a ótica do discurso da sustentabilidade na moda. Esse é um dos grandes desafios do nosso 

tempo, qual o custo da aparência sustentada pelo ter cada vez mais. Mas, os tempos estão 

mudando e o nosso estilo de vida terá que mudar, assim como o sistema da moda.  

Em especial, nas últimas décadas do século XX, o discurso da sustentabilidade passou 

a ser um paradigma e tem norteado ações em prol de um futuro melhor para a humanidade e o 

planeta Terra. Praticar a sustentabilidade significa cuidar de todas as coisas: da menor forma 

de vida até o planeta inteiro. Mas a questão é como fazer a transição para a sustentabilidade. 

Por caminhos traumáticos, uma transição forçada por efeitos catastróficos, que de fato 

obrigariam a uma reorganização do sistema, ou de forma mais indolor, gradativa, por escolha, 

isto é, com mudanças culturais, econômicas e políticas voluntárias que reorientem as 

atividades de produção e consumo (MANZINI, E; VEZZOLI, C, 2005). 

O debate sobre sustentabilidade, ecologia e preservação ambiental tornou-se 

imperativo na vida cotidiana. Deixou de ser uma novidade e tornou-se um assunto comum em 

diversas campanhas na mídia, nas divulgações de ações e projetos que visam alertar sobre a 

importância da preservação do meio ambiente para a vida do ser humano. As organizações 

estão se reorganizando diante deste cenário de responsabilidade socioambiental, promovendo 

ações que restaurem os impactos negativos causados pelo modo de vida dos humanos.  

Mudanças gradativas vêm ocorrendo, mas para a consolidação do conceito de 

sustentabilidade na prática, faz-se necessária uma mudança no sistema de valores dos 

indivíduos, de forma que ocorram mudanças culturais, econômicas e políticas em toda 

sociedade. Para que essas mudanças se consolidem, a educação é fundamental. 

As instituições de ensino têm um papel fundamental para construção de uma 

sociedade que use a tecnologia com responsabilidade socioambiental. Os cursos de moda, 

vendo a necessidade e a oportunidade de mercado com a sustentabilidade, começaram a 

introduzir matérias em sua grade curricular, passando a realizar atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, qualificando os futuros profissionais com visão mais crítica na relação entre moda 

e sustentabilidade.  

Diante disso, o que se apresenta neste artigo foi realizado no Presídio Regional de 

Tijucas, em Santa Catarina, sendo uma iniciativa no setor de moda que promove ações com 

responsabilidade socioambiental, desenvolvida pelos membros do Programa de extensão 

Ecomoda do curso de Moda da UDESC. 
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2. Educação para sustentabilidade  

O conceito de sustentabilidade e o debate sobre a responsabilidade humana na 

preservação do meio ambiente ganha força na década de 1970 com a Conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo, que estabeleceu: 

 
O Princípio do Desenvolvimento Sustentável […] visa a harmonizar a durabilidade 
do modelo de desenvolvimento adotado com a preservação dos recursos naturais e 
da qualidade do meio ambiente. Visa a garantir o progresso, sem prejudicar o acesso 
das futuras gerações aos recursos naturais. Abrange ainda questões pertinentes à 
coibição de agressões ao meio ambiente e à erradicação da pobreza no mundo 
(MILARÉ, 2004, p. 150). 

 

O desenvolvimento sustentável foi definido como sendo a exploração equilibrada dos 

recursos naturais, buscando a satisfação das necessidades de bem-estar da presente geração, 

sem comprometer as gerações futuras de humanos. Esta definição recebe críticas por 

expressar a preocupação com a preservação apenas para manter a qualidades de vida das 

futuras gerações de humanos, sem considerar as futuras gerações das demais espécies de 

animais e plantas que habitam o planeta Terra (SCHULTE, 2011).  

O equilíbrio entre as demais espécies é fundamental para a manutenção da vida dos 

humanos. Portanto, é preciso preservar todas as espécies de vida existentes no planeta Terra. 

É possível que a visão antropocentrista em relação à natureza e a grande população de 

humanos com um modo de vida predatório pode ser a razão pela qual o desiquilíbrio 

ambiental está atingindo níveis alarmantes. 

Instituições de ensino e indústrias vêm contribuindo para melhorar o cenário da moda 

diante o contexto de sustentabilidade. Mas, existe um ator fundamental nesse processo: o 

consumidor. Manipulado ou não pelas estratégias de marketing das marcas, é dele o poder de 

decisão pela compra ou não de produtos de moda.  

O papel de educar o consumidor não cabe somente às instituições de ensino. Os 

criadores de moda e as empresas/marcas também têm a responsabilidade de informar sobre a 

procedência e os riscos/impactos dos produtos e oferecer ao consumidor opções de consumo 

com menos impacto ambiental, bem como orientar sobre o pós-consumo, disponibilizando 

alternativas como a logística reversa. Assim, o consumidor tem a possibilidade de devolver o 

produto após uso para que seja reciclado ou reutilizado como matéria-prima para outros 

produtos. Dessa forma, é possível reduzir a produção de novos materiais, evitar o excesso de 

lixo e gerar trabalho renda para pessoas que necessitam. 

Diante desse contexto é fundamental a ecoeficiência, ou seja, o uso inteligente e 

eficiente de água, energia e materiais que permitam a produção de serviços gerando o menor 
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impacto possível ao meio ambiente. Para isso é preciso a redução do consumo de materiais e 

energia, e da dispersão de substâncias tóxicas; a intensificação da reciclagem de materiais; a 

maximização do uso sustentável de recursos renováveis; o prolongamento da durabilidade dos 

produtos e agregar valor aos bens e serviços (WBCSD, 2014).  

Em todas as cadeias de produção e consumo são gerados impactos socioambientais, 

principalmente se os produtos forem descartados de forma errônea se tornando lixo. Esse é 

um problema ambiental que deve ser minimizado e revertido. No setor têxtil a discussão sobre 

o destino dos produtos após uso ainda é recente, não há regulamentação estabelecida para 

definir o que deve ser feito com os produtos quando descartados.  

O consumidor geralmente doa as peças de vestuário que deixa de usar para campanhas 

de instituições e organizações que arrecadam e as destinam para pessoas que necessitam de 

roupas. No entanto, a quantidade excessiva de doações, o estado de conservação das peças, a 

mistura de peças em bom estado com outras sujas e rasgadas, dificulta a triagem e a 

destinação.  

Além da doação para reaproveitamento, as roupas podem ser reutilizadas. Técnicas de 

customização, upcycle (transformar resíduos ou produtos em novos materiais ou produtos 

comercializáveis) e transformação têxtil podem ser utilizadas para dar um prolongamento 

ainda maior para as roupas descartadas. Além disso, técnicas artesanais como: bordado, 

estamparia e tingimento podem proporcionar trabalho e renda para artesãs das comunidades 

que recebem as doações. 

 

3. Ecomoda e a responsabilidade socioambiental  

O Programa de Extensão Ecomoda UDESC, desde 2005, desenvolve oficinas e cursos 

de reutilização de roupas gratuitos para jovens e mulheres da comunidade. Em 2013 estendeu 

as atividades para mulheres do Presídio Feminino de Florianópolis e em 2014 para o Presídio 

Regional de Tijucas com o objetivo de contribuir na capacitação e geração de trabalho e renda 

para essas mulheres, preparando-as para voltarem a viver em sociedade sem reincidência.  

Para contribuir na formação profissional das reeducandas foram oferecidos pelo 

Ecomoda cursos de pontos e bordados a mão, tecelagem, estamparia e tingimentos manuais, 

empreendedorismo social e economia solidária. A customização e restauração de roupas têm 

sido o foco do projeto das capacitações para contribuir com a redução do excesso de roupas 

descartadas, prolongando seu uso.  

Na transformação das roupas sobram retalhos que podem ser cortados em tiras e 

tecidas no tear. A tecelagem com tear de baixo liço foi um dos cursos desenvolvidos no 
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Presídio Regional de Tijucas, em 2015, para que se compreendesse como é feita uma das 

estruturas mais básicas dos tecidos, a tela.  

Para tecer tecidos com estrutura de tela são dispostos no tear fios para o urdume que 

são entrelaçados com o fio que faz a trama, conforme a figura 1. Durante a trama podem ser 

acrescentados outros fios e retalhos para dar efeitos de relevo e volume na peça tecida. 

 

Figura1 - Curso de tecelagem em tear de baixo liço 

 
Fonte: acervo próprio 

 

Com o tear de baixo liço é feito um tecido à mão que é composto de entrecruzamento 

de fios do urdume com os fios da trama. O urdume fica recoberto pela trama que é formada 

pelas cores e formas do tema exposto em cada tecelagem. Tiras de malha ou de tecido podem 

utilizadas para tecer tapetes, cachecóis, mantas, golas e outras peças para fazer acessórios. 

A tecelagem manual é uma técnica rápida de ser aprendida e nas primeiras aulas já é 

possível ver o resultado em peças prontas. Essa rapidez encanta os alunos, principalmente no 

presídio, pois desperta a criatividade e a possibilidade de trabalharem com a técnica após 

cumprirem a pena. 
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Outro curso que despertou o interesse consistiu no bordado manual. O objetivo desse 

curso foi o de introduzir técnicas de bordado para utilizar na customização e recuperação de 

peças do vestuário. 

A arte de bordar é definida como a ornamentação de têxteis com pontos decorativos. É 

uma arte antiga com muita história. Os mesmos pontos são usados por bordadeiras de todo 

mundo, sendo que os padrões, os desenhos e os métodos variam, mas não a técnica em si 

(GANDERTON, 2008). 

Para se trabalhar o bordado com as presas iniciou-se com pontos básicos à mão como 

alinhavo, ponto atrás, entre outros, para se familiarizarem com a agulha, a linha e a proporção, 

pois a maioria das alunas não tinha conhecimento sobre a técnica e os conhecimentos 

necessários para bordar manualmente. 

Na medida em que a qualidade do acabamento dos pontos foi evoluindo deu-se início 

a técnica do bordado até o desenvolvimento de desenhos mais elaborados aplicados em peças 

do vestuário. As etapas da evolução do curso podem ser observadas na figura 2. 

 

Figura 2 - Curso de pontos à mão e bordados 

 
Fonte: acervo próprio 
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Alinhado com o objetivo das aulas, havia a demanda de aplicar as técnicas repassadas 

às reeducandas (presidiárias) em roupas e acessórios a serem apresentadas em exposição e 

desfile no IV IDEMI (International Conference on Design, Engineering, Management for 

innovation - Conferência Internacional de Design, Engenharia e Gestão para a inovação) 

realizada em Florianópolis (SC), no ano de 2015.  

A seleção das peças para utilizar no curso foi realizada em brechós de Florianópolis 

(SC), por meio de uma parceria com o brechó da SERTE (Sociedade Espírita de Recuperação, 

Trabalho e Educação). Ressalta-se que as peças escolhidas foram doadas ao projeto. Por 

exemplo, a partir da remodelagem uma camisa masculina selecionada foi transformada em 

uma saia ampla com bolsos laterais. O resultado pode ser observado na figura 3.  

 

Figura 3: Camisa transformada em saia com bolso bordado à mão 

 
Fonte: Fotografa Magda Brandelero 

 

A camisa transformada em saia é um exemplo do resultado das peças da coleção 

Sonhos Sentidos que foi apresentada no dia 08 de outubro durante o evento IDEMI. Apesar de 

não apresentarmos todas as imagens da coleção foram desenvolvidas todas as peças que 

permitissem aplicar os bordados feitos de forma manual. 

As espécies naturais da flora da Mata Atlântica inspiraram os desenhos feitos à mão 

diretamente nas peças com a orientação da professora Magda Brandalero. Com o risco dos 

desenhos nas peças e linhas de diferentes cores à disposição, as reeducandas iniciaram o 
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trabalho, colocando sua imaginação e as técnicas assimiladas nas semanas anteriores durante 

as aulas práticas.  

Os bordados foram ganhando vida e sentido, não apenas nas roupas, mas na vida de 

cada uma que dedicou seu tempo e trabalho. Aos poucos os desenhos foram preenchidos com 

os bordados manuais de equipes formadas por duplos ou trios, proporcionando novas 

experiências colorísticas dentro de um mundo onde a cor laranja é predominante.  

Vale lembrar que a tecelagem e o bordado manual são técnicas que podem ser 

aplicadas na customização e restauração de peças do vestuário. As roupas que não tem 

condições de serem customizadas ou restauradas podem ser cortadas em tiras para serem 

tramadas no tear. Com o tecido feito no tear pode-se fazer tapetes, acessórios e peças de 

decoração. 

A customização e restauração de roupas têm sido o foco do projeto que envolve os 

cursos de capacitação, pois é possível contribuir com a redução do problema gerado pelo 

excesso de peças descartas pelos usuários e ao mesmo tempo gerar trabalho e renda para as 

reeducandas, contribuindo para redução dos impactos socioambientais do sistema de moda. 

Durante o ano de 2015, além dos cursos de tecelagem, pontos à mão e bordados, o 

Ecomoda promoveu outras ações com as reeducandas oferecendo curso de estamparia e 

tingimentos manuais, empreendedorismo e economia solidária, para que conheçam as 

possibilidades de gerarem um pequeno negócio, individual ou coletivo, a partir do 

conhecimento desenvolvido durante as capacitações. 

O Ecomoda UDESC é citado por Berlim (2012) como um dos exemplos entre os 

projetos inovadores de universidades que têm como foco uma visão mais sustentável em 

relação à moda, por meio do estabelecimento de um novo diálogo entre a moda, o consumidor 

e a natureza.  
Em termos de projetos, o programa Ecomoda, coordenado pela professora Dra. 
Neide Schulte, foi pioneiro. O projeto faz parte do programa de extensão da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e, desde o princípio de 2005, 
teve como objetivo a disseminação do conceito de sustentabilidade e do consumo 
consciente. O Ecomoda tem uma atuação incisiva no cenário da moda em Santa 
Catarina, mas também promove ações em outros estados e representa o Brasil em 
outros países da Europa e América Latina (BERLIM, 2012, p. 73). 

 

As atividades desenvolvidas no Ecomoda UDESC, desde o início em 2005, são 

focadas na reutilização de materiais descartados pelo sistema de moda, para produção e novos 

produtos desenvolvidos com técnicas artesanais em comunidades de baixa renda, ampliando 

assim o ciclo de vida desses materiais evitando que se tornem lixo, contribuindo para a 

redução dos impactos socioambientais. As peças produzidas são exclusivas, primam pela 
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qualidade e tem características da cultura local, com o uso da renda de bilro, bordados e 

crochês, voltadas para o usuário que prioriza o slow fashion1 (SCHULTE, 2015). 

O movimento slow fashion, onde o lento não é considerado apenas como o oposto do 

rápido (fast fashion), “representa uma visão de mundo diferente, que especifica um conjunto 

distinto de atividades de moda para promover o prazer da variedade, a multiplicidade e a 

importância cultural da moda dentro de limites biofísicos” (FLETCHER E GROSE, 2011, p. 

128). O slow fashion abrange uma produção de pequena escala, produção tradicional e 

materiais adquiridos na região, proporcionando ao consumidor confiança e controle no 

produto que causa impacto em suas vidas. 

 

Considerações Finais 

 As mudanças constantes fazem parte do etos da moda. O fast fashion (moda rápida), 

com peças novas apresentadas ao consumidor com frequência cada vez mais rápida, faz com 

que os produtos de vestuário do atual sistema de moda tenham um ciclo de vida muito curto. 

Mesmo que, as tendências de moda prescrevam também uma moda slow fashion, com peças 

atemporais, artesanais, customizadas, o consumo de massa de roupas baratas, praticamente 

descartáveis, e a estética efêmera da moda, ainda predominam. 

Repensar o sistema de moda e reduzir os impactos socioambientais gerados, da 

matéria-prima até o descarte é imperativo diante do atual contexto mundial. 

Reduzir a produção de novos materiais em cada etapa da cadeia têxtil e de confecção 

contribui para a redução do consumo de recursos naturais que muitas vezes não são 

renováveis. Uma das alternativas é reutilizar as roupas, ampliando o tempo de vida e, ao 

serem descartadas, sejam transformadas ou recicladas para se tornarem matéria-prima para 

novos produtos, podendo ainda, gerar trabalho e renda para pessoas que necessitam, como as 

reeducandas, por exemplo. 

O trabalho de capacitação com as reeducandas e a reutilização de roupas descartadas 

como possibilidade para geração de trabalho, renda e futuros empreendimentos sociais, é um 

exemplo de que há soluções possíveis para muitos dos problemas atuais relacionados ao 

impacto do sistema de moda.  É preciso que todos os atores ajam com mais responsabilidade 

socioambiental. 

O Programa Ecomoda proporciona capacitações para mulheres reeducandas de 

presídios, aliando a customização e outras técnicas que agregam valor estético e emocional 

aos produtos, além de ampliar o tempo de vida das peças de vestuário, proporcionando 
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conhecimento, trabalho e renda para mulheres que necessitam de oportunidades para sua 

reintegração social, além disso, se utiliza técnicas artesanais da cultura local. 

As mulheres reeducandas geralmente têm filhos e são abandonadas pelos maridos ou 

namorados, têm baixa autoestima e poucas opções de trabalho depois que cumprem a pena. A 

proposta é oferecer capacitação em Ecomoda para que após cumprimento da pena elas tenham 

oportunidades de trabalho e renda. Essas mulheres vêm de uma sociedade com muitos 

problemas, principalmente de educação acessível a todos, e depois da prisão retornarão para a 

sociedade. Se o sistema prisional, as empresas, as instituições de ensino não oferecerem 

oportunidades, essas mulheres tendem a se tornarem reincidentes. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta a concepção e os resultados de um projeto de extensão desenvolvido pela Escola 
de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) em parceira  com a sociedade 
internacional não governamental denominada Sociedade São Vicente de Paula. O projeto denominado 
Viver de Costura, fez parte de um projeto maior denominado "Economia Popular Solidária" (EPS) tendo 
sido realizado numa comunidade de uma cidade pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte do 
Estado de Minas Gerais. Os objetivos  deste projeto foram criar uma rede de produção em moda e 
possibilitar aos participantes oportunidades para estabelecer ou complementar suas rendas. O projeto 
beneficiou diretamente doze artesãs costureiras da comunidade que participaram ativamente de oficinas 
de costura e de modelagem possibilitando essas pessoas desenvolverem uma nova percepção para a 
criação direcionada  ao mercado da moda, alem de espírito empreendedor, contribuindo desta forma para 
o  aumento da  renda familiar, o reforço  das condições básicas de cidadania e a melhoria  da qualidade de 
vida. 
Palavras-chave: Economia Popular Solidária; costura; moda; Sabará. 
 
Abstract 
This work presents the concepts and results of an extension project developed by the School of Design of 
the University of the State of Minas Gerais (UEMG) with the partnership of an international non-
governmental society named Society Saint Vincent of Paula. The project named Living of Sewing was 
part of another project named Popular Solidarity Economy (PSE) having been carried out inside a 
community of a city belonging to the metropolitan city of Belo Horizonte of the State of Minas Gerais. 
The goals of this project were the create a fashion production network and to provide the participants 
opportunities to establish or complement their incomes. The project benefited twelve craftswomen of the 
community who participated actively of sewing workshops and modeling providing this people the 
development of a new perception for creation aimed to the fashion market, as well as, the development of 
the entrepreneurial spirit, contributing this manner for the increase of the familiar income and 
strengthening of the basic conditions of citizen beyond of the improvement of the life quality. 
Keywords: Popular Solidarity Economy; sewing; fashion; Sabará.
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Introdução 
Em outubro de 2014, por meio do edital PROEXT-2011, o projeto Viver de 

Costura, parte do Programa Minas Raízes – Artesanato, Cultura e Design Social, que é 

desenvolvido há oito anos pelo Centro de Extensão da Escola de Design da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, firmou uma parceria de oito meses com a 

Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) do bairro Nova Vista localizado entre os 

municípios de Belo Horizonte e Sabará, tendo como finalidade a capacitação de um 

grupo de costureiras dessa comunidade. 

A sociedade (SSVP) é uma instituição não governamental com caráter 

assistencial e que possui entre suas finalidades a capacitação de jovens e adultos a partir 

de cursos especializados, contando ainda com cuidados de profissionais capacitados em 

diversas áreas de educação, arte, saúde e assistência social, tendo como objetivo 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os assistidos. A parceria entre 

o projeto Viver de Costura e a SSVP se deu graças à oportunidade de capacitação de um 

grupo de mulheres dessa comunidade, visando uma parceria entre a costura, o 

artesanato e o design. 

 

O Projeto 

O Projeto Viver de Costura – foi criado para realizar a capacitação avançada de 

artesãs/costureiras em modelagem, costura e desenvolvimento de produtos. Essa edição  

realizada na comunidade do bairro Nova Vista em Sabará, Região Metropolitana de 

Belo Horizonte/MG promoveu a formação de costureiras, para que elas se tornassem 

capazes de gerar, por meio do design, soluções inovadoras para elevação da qualidade 

de vida, redução das desigualdades sociais, e também uma nova visão para o mercado 

da moda. Com todo este processo, o grupo de artesãs costureiras conquistou autonomia 

no desenvolvimento de novos produtos de qualidade, além de resgatarem e valorizarem 

a cultura regional, possibilitando-lhes uma melhoria considerável no desenvolvimento 

individual quanto coletivo. 

O grupo de artesãs costureiras da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), foi 

formado com 12 costureiras e suas atividades são mantidas com recursos próprios e da 

comunidade. O projeto Viver de Costura por meio do PROEXT-2011 proporcionou ao 

grupo o começo de uma capacitação pautada no design e a continuidade dessas 

atividades foi realizada por meio do Projeto Viver de Costura – Capacitação avançada 
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das artesãs/costureiras do bairro Nova Vista (PAEx 2015)  e foi muito importante para a 

complementação do aprendizado. 

O projeto Viver de Costura da Escola de Design da UEMG - Universidade do 

Estado de Minas Gerais cumpre a proposta de qualificação de mão de obra e geração de 

renda dessas artesãs. Os encontros do grupo aconteceram com regularidade, com aulas 

duas vezes por semana e atividades praticas extras individuais que foram cumpridas em 

casa e compartilhadas nos encontros coletivos. 

 

O Espaço Territorial 

O município de Sabará, localizado próximo a Belo Horizonte, no Estado de 

Minas Gerais (ver figura 1). Segundo dados do IBGE tem como área da unidade 

territorial 302,173km² que correspondem a aproximadamente 3% do terrítório da 

Região Metropolitana. Localizado na interseção do paralelo 19,88° Sul com o meridiano 

43,80º Oeste, sua população era de 126,269. Ainda de acordo com a contagem do IBGE 

em 2010, a previsão para 2015 era de 134,382 habitantes. Sua densidade demográfica 

(hab/km²) é de 417,87 e o PIB – Produto Interno Bruto per capita no muncípio, no ano 

de 2006, foi de R$ 5.739,00, correspondendo a 44% do PIB per capita médio da Região 

Metropolitana de Belo Horizontes que, segundo o IBGE (2010) é de R$ 13.025,30.  
Fig. 1- Município de Sabará e suas proximidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE / disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=315670 

O bairro Nova Vista se caracteriza por ser um bairro de classe média baixa, 

localizado entre Belo Horizonte e Sabará, fazendo com que o mesmo tenha regiões em 

ambas as cidades. Por questões geográficas e de proximidade, os seus moradores 

possuem uma identificação muito maior com a capital do que com a sede do município 
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de Sabará, o que influencia muito em suas características culturais e territoriais. É um 

dos bairros mais populosos da região metropolitana a leste de Belo Horizonte, com 

atualmente cerca de 8.409 habitantes (Censo, 2010) e possui uma grande área de 

ocupação. Os meios de locomoção são bastante variados de forma interna ou para 

outros bairros, já que o mesmo conta com uma estação de metro em suas proximidades 

e varias linhas de ônibus para Belo Horizonte ou Sabará. 

 

Justificativa 

Um dos maiores desafios que tem sido colocado às universidades atualmente é a 

formação acadêmica voltada não somente para a excelência técnica, mas também para a 

formação de profissionais cidadãos, conscientes, dispostos a refletir em suas atividades 

pessoais e profissionais sobre valores que visem à construção de uma economia mundial 

capaz de reduzir as desigualdades socioeconômicas e viabilizar o desenvolvimento 

sustentável. Além de repensar o desenvolvimento para humanizá-lo, favorecendo o 

diálogo, a integração e a combinação permanente entre os processos técnicos e 

econômicos. 

As ideias de ética, solidariedade e responsabilidade fazem parte dos ideais de 

Responsabilidade Social Universitária (MORIM, 2003). Esta responsabilidade, 

portanto, se traduz na forma como uma instituição conduz suas atividades de maneira 

que se torne corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, a Escola 

de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais - ED/UEMG por meio do Centro 

de Extensão, e de seus núcleos: Núcleo de Educação Ambiental - NEA, Núcleo de 

Design e Responsabilidade Social - NDRES, Núcleo de Design e Cultura - NUDEC e 

Núcleo Integrador de Práticas Pedagógicas – NIPP, vem desenvolvendo de forma 

integrada, diferentes atividades voltadas para a implementação dos quatro pilares da 

Sustentabilidade em nosso Estado: Social, Econômica, Ambiental e Cultural. O trabalho 

extensionista proposto por esses núcleos tem como objetivo intensificar a promoção de 

ações, programas e projetos, entre a escola e a sociedade, para que estes possam 

contribuir na formação de profissionais cidadãos, capazes de gerar soluções inovadoras 

de design para a elevação da qualidade de vida e redução das desigualdades sociais. 

Conforme o Estatuto da Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG 

(1995), as ações e projetos extensionistas da Escola de Design  têm por objetivo 

oferecer alternativas de solução para os problemas das populações à margem da 

produção da riqueza material e cultural e, por outro, preparar profissionais com 
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capacidade para atuar com responsabilidade e ética, consciente de sua função social na 

transformação e desenvolvimento da sociedade e operador de integração humana, como 

nos apresenta o projeto pedagógico da ESCOLA DE DESIGN (2004). 

Segundo MORIM (2003) repensar o desenvolvimento para humanizá-lo, 

favorecer o diálogo, a integração e a combinação permanentes entre os processos 

técnicos e econômicos e as ideias de ética, solidariedade e responsabilidade faz parte 

dos ideais de responsabilidade social universitária. A Responsabilidade Social 

Universitária se traduz, portanto, na forma como uma instituição conduz suas atividades 

de maneira que se torne corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade. 

De acordo com SEBRAE (2003) a gestão socialmente responsável e os novos 

valores sociais abrem espaço para o surgimento de novos negócios, como, por exemplo, 

o desenvolvimento de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis. 

A nova etapa desse projeto, Viver de Costura – Capacitação avançada das 

artesãs/costureiras do bairro Nova Vista” (PAEx 2015), justificou-se pela necessidade 

de desenvolver aspectos relacionados à estética e percepção de comportamento e 

mercadológica, buscando dar aos produtos, melhores condições de competir no 

mercado, atraindo a atenção do consumidor final. 

 

Objetivo Geral 

Implantar um espaço de geração de trabalho e renda para costureiras, 

desenvolvendo de forma integrada um progresso econômico sustentável. Pretende-se 

assim incentivar, capacitar e fortalecer este grupo através da inserção do design, 

valorizando a identidade cultural e ampliando a autonomia na geração de trabalho e 

renda para a comunidade. 

 

Objetivos específicos 

- Promoveu a formação de profissionais cidadãos, capazes de gerar 

soluções inovadoras para elevação da qualidade de vida e redução das 

desigualdades sociais por meio do design; 

- Estimulou a formação de equipe interdisciplinar de alunos com 

competência para atuar em empreendimentos de caráter social;  

- Favoreceu o acesso a mercados, aumentando os canais de distribuição e 

pontos de venda, a partir da qualificação técnica e estética da produção 

em costura focada nas demandas do público consumidor; 
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- Resgatou a cultura local como forma de agregar valor a costura, 

utilizando a inovação como ferramenta de competitividade do produto; 

- Melhorou a autoestima e a qualidade de vida das pessoas envolvidas; 

- Favoreceu a autonomia do grupo produtivo de costura no planejamento 

e desenvolvimento de novos produtos; 

- Formou um grupo de costura multiplicador para contínuo repasse das 

informações e dos conhecimentos adquiridos durante o processo de 

capacitação. 

 

Metodologia 

O método utilizado no desenvolvimento do projeto Viver de Costura foi a de 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 2008) muito utilizada em trabalhos que envolvem 

aprendizado, promovendo condições para ações e transformações de situações dentro do 

próprio grupo produtivo, e a metodologia para produção foi elaborada a partir do 

método de projeto de produto (BAXTER, 2011) que visa desenvolver produtos não 

apenas nos aspectos visuais, mas que também atenda as necessidades de mercado, 

redução de custos, projeto para confiabilidade e projeto com preocupação sustentável. 

O Viver de Costura promoveu a inserção de processos e metodologias de design 

de forma integrada, identificando e orientando o desenvolvimento de novos produtos de 

acordo com as especificidades das comunidades, valorizando a cultura material e 

imaterial do território. O presente projeto proporcionou a continuidade ao processo de 

aprendizagem do grupo produtivo, principalmente no que diz respeito à inserção do 

design, valorizando a identidade cultural e ampliando a autonomia na geração de 

trabalho e renda para as comunidades envolvidas. 

 

O método de trabalho foi dividida em 6 etapas conforme especificado a seguir:  

Etapa 1: 

- Formação de profissionais cidadãos, por meio de atividades de processo 

criativo, design de superfície têxtil, aulas de desenho de moda, 

laboratório de criação, modelagem e costura; 

Etapa 2: 

- Acesso a mercados por meio de pesquisa dos canais de distribuição, 

pontos de venda e contatos com lojistas da região e do mercado de moda. 
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Etapa 3: 

- Resgate a cultura local como forma de agregar valor a costura, 

pesquisando temas centrais para desenvolver as coleções, com foco na 

inovação como ferramenta de competitividade do produto; 

Etapa 4: 

- Desenvolvimento da autoestima e a qualidade de vida das costureiras 

para que elas reconheçam a importância e valor do seu trabalho, por 

meio de estudos da imagem pessoal; 

Etapa 5: 

- Estudo das novas tecnologias na área têxtil e de confecção por meio de 

pesquisas em sites de mercado, para agregar valor ao produto e viabilizar 

o aumento e a melhoria da capacidade produtiva contabilizando custos 

do produto e da produção; 

Etapa 6: 

- Proporcionar ao grupo produtivo de costura a autonomia no 

planejamento e desenvolvimento de novos produtos, por meio de 

treinamento do olhar e da pratica da pesquisa em revistas e sites de 

moda. 

 

Desenvolvimento e Etapas Do Projeto  

A proposta inicial de trabalho para as 12 costureiras selecionadas pelo projeto 

Viver de Costura, era a capacitação com o curso de modelagem corte e costura. A 

presença da UEMG nesta fase inicial do projeto foi de extrema importância, pois com a 

ajuda dos professores, as artesãs costureiras foram instrumentalizadas, para a confecção 

de modelos de peças do vestuário, cumprindo as seguintes etapas: Preparação e seleção 

da matéria prima; Corte; Modelagem; Costura e Acabamento. 

A proposta inicial de trabalho para as 12 costureiras selecionadas pelo projeto 

Viver de Costura, era a capacitação com o curso de modelagem corte e costura. A 

presença da UEMG nesta fase inicial do projeto foi de extrema importância, pois com a 

ajuda dos professores, as artesãs costureiras foram instrumentalizadas, para a confecção 

de modelos de peças do vestuário, cumprindo as seguintes etapas: Preparação e seleção 

da matéria prima; Corte; Modelagem; Costura e Acabamento. 

Estes produtos do vestuário foram confeccionados em vários tamanhos e 

modelos e estão sendo comercializados no comercio local e atendendo encomendas 
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particulares. As figuras a seguir apresentam o processo de aprendizagem, corte, costura, 

modelagem e confecção dos produtos desenvolvidos pelas artesãs costureiras. 

Oficina: História da Moda – da modernidade aos dias atuais:  

- Esta oficina teve como objetivo fornecer informações básicas sobre a 

moda e os estilos e ampliando o repertório das artesãs-costureiras para a 

criação. 

Oficina: Desenho em Moda/Estilismo: 

- Esta atividade teve como objetivo capacitar as artesãs-costureiras a 

expressarem graficamente suas idéias e criações. A figura 2 mostra as 

alunas exercendo as atividades em uma das aulas da disciplina. 
Figura 2: Alunas participando de uma aula de desenho de moda 

Fonte: Heloisa Santos (arquivo pessoal) 

Oficina: Design de Superfície Têxtil  

- Esta atividade forneceu informações básicas sobre as técnicas 

apropriadas para a obtenção de estampas. 

 Oficina: Laboratório de criação 

- Esta atividade teve como objetivo estimular a sensibilidade e a 

imaginação por meio de oficinas que exploraram a criatividade das 

artesãs. 

 Oficina: Modelagem industrial 

- Esta atividade objetivou capacitar às costureiras na técnica de 

modelagem industrial, visando melhorar a qualidade da confecção de 

seus produtos.  
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Para isso foram trabalhados:  

- Análise de métodos de corte e medidas para desenvolvimento de 

modelagem.  

- Desenvolvimento da visão espacial pela aplicação de técnicas de 

representação plana e tridimensional de moldes básicos em laboratórios e 

oficinas.  

- Uso de ferramentas utilitárias no atelier de modelagem.  

- Aplicação de técnicas de modelagem para a construção de moldes.  

- Análise, interpretação e desenvolvimento de representação plana e 

tridimensional de moldes elaborados. A figura 3 apresenta as artesãs 

costureiras desenvolvendo moldes na aula de modelagem. 
Figura 3: Artesãs costureiras participando das aulas de modelagem 

Fonte: Heloisa Santos (arquivo pessoal) 
Oficina: Corte e costura 

- Esta atividade teve como objetivo capacitar as artesãs-costureiras nas 

técnicas de corte e costura, visando aperfeiçoar e melhorar a qualidade 

da confecção de seus produtos. A figura 4 apresenta uma das atividades 

da oficina de corte e costura executada na maquina de overloque. 
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Fig. 4: Peças confeccionadas nas aulas de Corte e Costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Heloisa Santos (arquivo pessoal) 

Oficina: Empreendedorismo e Criação de coleção 

– O aprimoramento de habilidades trabalhadas por meio das ferramentas 

do design proporcionou a capacitação do grupo para o desenvolvimentos 

das peças finais que seriam comercializadas. O grupo aprendeu a 

enfrentar os novos desafios da produção e comercialização de seus 

produtos, consequentemente proporcionando visibilidade social e 

reconhecimento na própria comunidade. 

Ao final das atividades foi realizado o levantamento das características 

da unidade produtiva, por meio de registro fotográfico do grupo 

produtivo de costura, seus produtos e pontos de venda, além da aplicação 

de um questionário abordando informações sobre tipologia, função, 

material utilizado, fornecedores, equipamentos e ferramentas, tempo 

médio de produção, média de preços e vendas. Estas informações foram 

necessárias para o conhecimento do grupo e levantamento do perfil 

sócio-econômico-cultural dos participantes. Durante as atividades de 

modelagem e costura as artesãs costureiras desenvolveram peças de 

vestuário (feminino e infantil) para venda na feira livre que acontece aos 

sábados na comunidade a qual tem o objetivo de criar oportunidades para 

os produtores comercializarem seus produtos, aumentar a renda familiar 

e proporcionar espaço de convivência. 



603

MENDES, F. D. et al.

H. N. dos Santos et al.

 
 

Além disso, o grupo de artesãs costureiras compreendeu a necessidade de 

conhecer novas possibilidades e expandir seus horizontes, 

principalmente no sentido de valorizar as referências culturais locais para 

melhoria de seu trabalho. As informações sobre empreendedorismo se 

mostraram interessantes para algumas das participantes que foram 

orientadas sobre como prosseguir na obtenção de informações 

específicas de mercado e comercialização. As figuras 8 e 9 apresentam a 

coleção de peças (vestidos) finalizadas pelas artesãs costureiras. 
Figura 5: Vestidos confeccionados para comercialização 

Fonte: Heloisa Santos (arquivo pessoal) 

De certa forma, embora já fossem do conhecimento das artesãs, as ferramentas 

utilizadas para modelagem e costura foram apresentadas e usadas de uma maneira 

aprimorada o que implicou em melhoria dos processos de confecção do vestuário, com 

ocorrência de menos defeitos e perdas. O grupo de artesãs costureiras compreendeu a 

necessidade de conhecer novas possibilidades de desenvolvimento dos produtos e as 

diversas possibilidades de expandir seus horizontes, isso contribuiu para uma maior 

autoestima na medida em que passaram a se reconhecer como agentes multiplicadores 

dos aspectos da cultura. 

Considerações Finais 

O projeto foi efetivamente realizado e a maioria dos objetivos pretendidos foi 

alcançado. Do ponto de vista da equipe executora pode-se dizer que seus componentes 

foram estimulados a atuar de forma interdisciplinar, buscando o aproveitamento das 

diferentes competências apresentadas e recorrendo à contribuição voluntária de outros 

saberes acadêmicos quando demandados.  

A avaliação realizada com os membros da equipe ainda verificou que os 

princípios da cidadania e do design para benefícios sociais foram consolidados. Do 

ponto de vista do público alvo a principal conquista foi à elevação da autoestima gerada 

pela conscientização de que elas se encontravam em um novo patamar de competência 
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proporcionado pela capacitação. Essa autoestima aliada aos novos conhecimentos 

adquiridos permitiu às artesãs costureiras se sentirem seguras para inovar em seus 

produtos e assim garantir o acesso a mercados antes refratários a seus produtos porque 

estavam carentes de qualidade conceitual, formal ou técnica. 

O empoderamento do grupo também foi percebido no interesse manifestado por 

algumas das participantes em ampliar seu horizonte de atuação por meio de ação 

empreendedora e solidária para o qual receberam orientações de como dar 

prosseguimento ainda que não houvessem atingido uma organização formal nesse 

sentido. Do ponto de vista da comunidade local e do parceiro (SSVP) identificou-se o 

interesse na continuidade de ações semelhantes com novos grupos o que atende às 

premissas da ação extensionista proposta, uma vez que o desejo de prosseguimento não 

permitirá a acomodação da localidade. Mesmo os problemas enfrentados, gerados pelas 

dificuldades na gestão dos recursos serviram de experiência para a equipe que já se 

dispôs a um treinamento interno para garantir, pelo menos da parte dos executores, 

maior agilidade nos processos institucionais de aquisição de bens e serviços. 
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MODA INCLUSIVA UMA EXPERIÊNCIA COM PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS – CADEIRANTES

Ergonomic Fashion Design: an experience with disabled women who use wheelchair

RODRIGUES, Beatriz, UFG¹
KINASZ, Luma, UFG²

VALLE, Maria Cristina, Orientadora, UFG³

Resumo

Com base na pesquisa feita com as portadoras de deficiência criamos uma coleção de roupas baseado no 
processo de criação dos autores Treptow (2013) e Choklat (2012) visando o design ergonômico que 
possibilitem conforto, valorização corporal e pessoal para um grupo de mulheres cadeirantes.
Palavras-chave: Design; Moda; Ergonomia; Deficiente físico; mulheres cadeirantes.

Abstract
Based on a research with women who use wheelchair we created a collection of clothes by the method of 
Treptow(2013) e Chocklat(2012), responsible for making ergonomic accessible, confort and fashion for 
this special group of women.
Keywords: Design; Fashion; Ergonomic; disabled women; wheelchair.

__________________________________________________
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²Bacharel em Design de Moda na Universidade Federal de Goiás
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Introdução 

 

   Cerca de 45,6 milhões de brasileiros têm pelo menos uma deficiência (IBGE, 2010). 

Nestes números incluem–se os deficientes físicos que fazem uso de cadeiras de rodas. 

No campo da moda, a questão da inclusão de causas sociais, a exemplo das mulheres 

portadoras de necessidade especiais, especificamente as cadeirantes, carece do olhar da 

inclusão de acesso a vestuários que possibilitem beleza, conforto, facilidade e muitas 

vezes autonomia no ato de se vestir e desvestir.  

    Este trabalho tem como objetivo criar peças de vestuário com modelagem 

ergonômica que possibilitem conforto, design e valorização corporal e pessoal para um 

grupo de mulheres cadeirantes residentes em Goiânia - GO.  

 

Materiais e métodos 

 

    Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com amostra de conveniência, 

realizado no período de julho de 2015 a fevereiro de 2016, com três mulheres 

cadeirantes.  

    Para conhecer o cotidiano das pesquisadas utilizou-se um questionário estruturado 

com perguntas aberta e relatos de experiências.  

    Na identificação do tipo de vestuário usado utilizou-se a observação direta e 

questionário com perguntas abertas.  

    No processo de criação da coleção do vestuário foi eleita as propostas dos autores 

Treptow (2013) e Choklat (2012), com utilização de papel A4, lápis de cor tipo aquarela 

para desenho dos croquis, fotografados e digitalizados com programa Adobe Photoshop 

CC 2015.  

    Na realização do levantamento dos materiais apropriados para criação do vestuário 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a busca no mercado pelos tecidos e aviamentos 

apropriados, e a testagem destes produtos.  

    Para o registro fotográfico da modelagem e das peças do vestuário, utilizou-se uma 

máquina fotográfica modelo EOS Canon 7D e lentes 50 mm 1.2 e 18-35 mm 1.8.  

    Para o teste de comportamento de passarela e de maquiagem utilizou-se a simulação.  

    O consentimento livre e esclarecido e a autorização para a divulgação das imagens 

foram assinadas pelas pesquisadas. 
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Resultados 

Figura 1. Croqui da peça 1 e foto do editorial 

 
Fonte: Produção das próprias autoras (2016). 
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Figura 2. Croqui da peça 2 e foto do editorial 

 
Fonte: Produção das próprias autoras (2016). 
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Figura 3. Foto do editorial 

 
Fonte: Produção das próprias autoras (2016). 
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Considerações Finais 

 

    A criação de vestuário que prima pelo conforto, design e valorização corporal 

possibilitou conhecer o cotidiano das mulheres pesquisadas e identificar que as 

vestimentas utilizadas não valorizavam suas condições físicas, causando baixa estima e 

sentimento de exclusão e de vergonha de se apresentarem em público.  

    O planejamento da coleção com a proposta de modelagem ergonômica obedeceu a 

sequência de desenho dos croquis, levantamento dos materiais apropriados, eleição de 

cores e tecidos, elaboração de peças do vestuário, testes de diferentes tecidos e 

aviamentos para se obter os considerados adequados.  

    O registro fotográfico da modelagem e das peças do vestuário possibilitou melhor 

visibilidade, bem como valorização das peças.  

    Os testes de maquiagem e de comportamento de passarela possibilitaram elevação da 

autoestima, mais segurança e confiança para o ato de desfilar uma vez que as mulheres 

não são modelos profissionais.  

    Observou-se que houve uma valorização destas mulheres, na medida em que se 

sentiram incluídas socialmente mesmo não fazendo parte de um protótipo de beleza dito 

como “padrão”. 
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SUSTENTABILIDADE E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO: 
COLEÇÃO MÃOS QUE CONSTROEM 

 SUSTAINABILITY AND VALUATION OF HADCRAFT 
COLLECTION HANDS THAT BUILDING 

BARBOSA, Jennifer Oliveira, UFG1

NEIRA, Dorivalda Santos Medeiros, Orientadora, UFG2

Resumo
A presente pesquisa surgiu através da necessidade de um pensar sustentável no processo de 
desenvolvimento de uma coleção de moda: Coleção Mãos que Constroem. No intuito de que durante o 
seu desenvolvimento estratégias de reutilização dos resíduos têxteis fossem estudadas, testadas e 
utilizadas, como por exemplo, a técnica do design modular e a utilização do artesanato para aumentar a 
vida útil do produto. Dando nova vida aos resíduos têxteis gerados com os looks da coleção evitando seu 
descarte e achando uma função útil para esses restos que em geral são descartados.  Para o 
desenvolvimento da coleção foi aplicada a metodologia de projetual de design de Munari (2008) e a 
metodologia projetual de desenvolvimento de coleção de moda de Treptow (2007).
Palavras-chave: Moda; Sustentabilidade; Artesanato; Reutilização; Resíduos Têxteis. 

Abstract 
This research emerged through the need of a sustainable thinking during the process of development a 
fashion collection called: Colletion hands that building. In order that during the development of a fashion 
collection strategie the reuse of textile waste were studied, tested and used, for example the technique of 
modular design. 
Giving new life to the textile wastes generated with the look of the collection avoiding its disposal and 
finding a useful function for these rests which are usually discarded. For the Collection development was 
applied the methodology projetual of design by Munari (2008) and the methodology projetual of fashion 
design by Treptow (2007). 
Keywords: Fashion; Sustainability; Handicraft; Reuse; Textile Waste. 

                                                
1 Graduanda em Design de Moda. 
2 Doutora em Engenharia Mecânica (UFRN), Mestre em Engenharia Mecânica (UFRN) e graduada em Engenharia Têxtil (UFRN). 
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Introdução 
O presente trabalho tem como objetivo geral o planejamento e o 

desenvolvimento de uma mini-coleção de produtos de moda com foco na reutilização de 

resíduos têxteis e na valorização do artesanato. Unindo os conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas da graduação (Laboratório de Criatividade, Processos Criativos e no 

Tópico Especial: Têxtil, Moda e Sustentabilidade) surgiu o interesse em aprofundar o 

estudo em design orientado à sustentabilidade com a aplicação de estratégias 

socioambientais no contexto dos processos produtivos do vestuário.  

Ao pensar formas de reutilizar resíduos têxteis contribui-se para reduzir os 

impactos gerados na produção de produtos de moda. Uma das alternativas propostas 

para esse trabalho foi o da técnica do design modular que consiste na criação de 

módulos que se unem através do encaixe entre eles, formando uma nova superfície 

têxtil. 

Outro meio de design orientado à sustentabilidade é a valorização de práticas 

artesanais onde pode-se ter produtos exclusivos e a geração de renda para comunidades 

que trabalham com artesanato. 

 

Desenvolvimento  

1. Resíduos têxteis gerados nos processos produtivos do vestuário 

Um dos desafios existentes para a indústria têxtil consiste na geração e na gestão 

dos resíduos gerados, pois ao longo do ciclo de produção e da vida útil do produto, 

diversos resíduos sólidos são gerados. Algumas metas para reduzir esses impactos são 

as tentativas de minimizar os resíduos nas etapas de produção, a tentativa de 

desenvolver um uso eficaz dos resíduos têxteis promovendo uma segunda vida aos 

materiais. (SALCEDO, 2014, P.31) 
 
“Qualquer pessoa que já tenha cortado e confeccionado uma peça de roupa 
sabem muito bem que, depois de cortar o molde sobre o tecido escolhido, 
sobram muitos pedaços de pano. Esses pedaços não serão incorporados à 
peça e, por serem muito pequenos e terem formas complicadas, em geral, são 
simplesmente descartados, transformando-se em resíduos pré-consumo, que, 
com certeza, vão terminar em um depósito de lixo. O design de moda sem 
resíduos tem como objetivo reduzir essas perdas e, eventualmente, eliminá-
las por completo. Uma forma fácil de minimizar esses resíduos é 
incorporando-os à peça para reforçar aquelas partes que costumam ser mais 
propensas ao desgaste, como, por exemplo, os cotovelos”. 
 (SALCEDO, 2014, P. 44) 

 



613

MENDES, F. D. et al.

J. O. Barbosa e D. S. M. Neira.

 
 

“Uma das principais causas da deterioração do meio ambiente global é a 

crescente produção de resíduos, consequente da alta atividade industrial 

contemporânea” (SANTOS;BROEGA;MARTINS, 2015, p.2). Logo, ao pensar formas 

de reutilizar esses resíduos têxteis estamos contribuindo para reduzir os impactos 

gerados na produção de produtos. Os resíduos têxteis que sobram são pequenos, assim, 

uma das alternativas de uso é pela técnica do design modular que consiste na criação de 

módulos que se encaixam, através do encaixe entre eles uma superfície têxtil é gerada. 

Uma técnica eficaz para o reaproveitamento de resíduos pequenos que unidos e 

encaixados formam um novo tecido a ser utilizado. 

 
“No cenário atual, percebe-se um crescente interesse de designers em integrar 
diferentes métodos de construção sustentável empregados em suas práticas 
criativas. Entre esses métodos destacam-se o design modular utilizado como 
uma técnica para criar padrões de superfícies, que contribui para o 
desenvolvimento de novos produtos, com foco sustentável, que conjuga 
reaproveitamento de materiais, geralmente, de base flexível e multi-
conjugável, a fim de propor versatilidade ao utilizador”. 
(SANTOS;BROEGA;MARTINS, 2015, p.4) 

 

2. Desenvolvimento da Coleção com foco no artesanato e na reutilização de resíduos 
têxteis. 
 

A problemática deste trabalho esteve presente desde o início da graduação em 

design de moda, onde observavam-se grandes quantidades de resíduos têxteis gerados 

durante a confecção de vestuário nas disciplinas de Costura, Modelagem e 

Desenvolvimento de produto, nos projetos pessoais e durante o estágio realizado no 

Laboratório de Tecnologia do Vestuário (LTV)  na FAV-UFG. Foi durante o estágio no 

LTV que a inquietação sobre descarte de retalhos que sobravam da produção das peças 

ficava evidenciada, pois os resíduos produzidos por todos alunos de design de moda 

(FAV-UFG) que frequentavam o laboratório eram armazenados em muitas caixas sob a 

mesa de corte.  

Diante da observação vivenciada, houve a reflexão que na indústria a geração de 

resíduos eram bem maiores e que como designer algo poderia ser feito. Logo, o trabalho 

proposto foi estruturado em estudar e aplicar a técnica do design modular no 

desenvolvimento de uma mini-coleção de moda para a reutilização dos resíduos têxteis, 

seguindo um conceito a ser construído na fase de pesquisa. Outro objetivo específico foi 

o de aplicar técnicas artesanais de construção de superfícies têxteis no intuito de dar 
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maior visibilidade ao artesanato; fazendo com que ele seja mais valorizado e 

contemplado na área do design de moda. 

Com o estudo do referencial teórico acerca da sustentabilidade, moda e 

artesanato, pode-se definir o conceito preliminar para as próximas etapas do 

desenvolvimento do projeto. O objeto de inspiração da mini-coleção Mãos que 

constroem foi os samurais japoneses, pois as qualidades eles possuíam como: 

perfeccionismo, gosto por trabalhos manuais e a compulsão pela prática para se alcançar 

a perfeição são as características fundamentais para quem pratica o artesanato. Além da 

relação de respeito ao ambiente que os japoneses possuem relaciona-se com os 

requisitos de sustentabilidade e de valorização do trabalho manual. 

Após isso foi feito um painel de inspiração onde a cartela de cores e as formas 

utilizadas na mini-coleção foram extraídas, definiu-se os materiais a serem trabalhados 

(retalhos de sarja, por exemplo) e foi feito a criação, geração e teste dos módulos em 

papel e tecido (Figura 1) para criar uma peça da coleção com a técnica do design 

modular (Figura 2).  Na figura 3 evidencia-se  a presença de uma das técnicas artesanais 

utilizadas na mini-coleção a fim de incentivar a valorização do artesão e do artesanato. 
 

Figura 1 - Geração e teste dos módulos em papel e tecido. 

 
Fonte: Produção do próprio autor, 2016. 
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Figura 2- Colete feito com retalhos de sarja, através técnica do design modular. 
 

 
Fonte: Produção do próprio autor, 2015.  

 
 
 

Figura 3- Saia bordada com fitas de cetim. 
 

 
 

Fonte: Isa Reis, 2015.  
 

Considerações Finais 

 Discussões e ações devem-se ser tomadas para que os impactos socioambientais 

gerados pelas indústrias e profissionais da moda sejam reduzidos, se cada indivíduo 
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fizer a sua parte não só com cidadão, mas também como profissional intermediador de 

mudanças pode-se haver melhorias no futuro. 

 É importante que designers sejam cada vez mais críticos e reflexivos quanto ao 

seu papel e sugira e/ou aplique medidas e ações ambientalmente favoráveis em suas 

marcas e/ou empresas onde trabalham para que: o bom senso e a ética socioambiental 

reine ajudando na conscientização dos consumidores de seus produtos e na sociedade 

em geral.  

 Ações como a reutilização de resíduos têxteis foram utilizadas no trabalho na 

tentativa de evitar o descarte indevido dos resíduos e fazendo com que esses resíduos 

tornem-se uma nova superfície têxtil dando uma segunda vida aos resíduos, gerando 

assim novos produtos e reduzindo os resíduos.  

Outra atitude tomada durante o trabalho foi a utilização do artesanato, seja por 

meio dos bordados em tela com linha ou pela ornamentação com a técnica passa-fitas 

com a base em tela e fitas de cetim. No intuito de fazer peças exclusivas e esteticamente 

atrativas aos consumidores a fim de valorizar o artesanato que favorece as pequenas 

comunidades e os artesãos brasileiros. 

As figuras de algumas peças da mini-coleção demonstram os resultados finais 

obtidos após as pesquisas de referenciais e de todas as etapas de desenvolvimento de 

produto. Os requisitos de reutilização de resíduos e valorização do artesanato foram 

concluídos. 
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EXPLORANDO COMO AS LOJAS DE ROUPAS ON-LINE FAZEM PARA 
MOSTRAR CARACTERÍSTICAS E DETALHES DE SEUS PRODUTOS. 

EXPLORING HOW THE ONLINE CLOTHING STORES MAKES TO SHOW CARACTERISTICS AND 
DETAILS OF THEIR PRODUTCTS  

ZAGO, Bethania Fernandes da Fonseca, IE1

Resumo 
O presente estudo teve como objetivo identificar quais são as ações adotadas pelas lojas de roupa no ambiente 
online, visando minimizar a falta de interação do consumidor com o produto ofertado. Após a descrição do 
cenário do varejo multicanal, e do processo decisório de compras, foram observadas e comparadas às formas de 
como as lojas virtuais de roupas apresentam seus produtos. Os resultados apontam que não há um padrão 
adotado, mesmo nos itens presentes em todas as lojas, como tabela de medidas, por exemplo, apresentam 
diferentes níveis de profundidade de informação. Também foi possível identificar que algumas lojas buscam 
interagir e aproximar-se da consumidora no momento da compra, diferenciando-se com a presença de chat 
online e serviço de personal stylist. 
Palavras-chave: Loja virtual; Compra online de moda; Varejo multicanal 

Abstract 
This study aimed to identify what actions are taken by the clothing stores in the online environment, to minimize 
the gap of consumer interaction with the product offered. After the description of the multi-channel retail 
scenario, and the decision-making process of shopping, they were observed and compared to the ways of how 
virtual clothing stores present their products. The results show that there is no standard adopted even in items 
present in all stores, as a table of measures, for example, have different levels of depth information. It was also 
possible to identify some stores seek to interact and get closer to the consumer at the time of purchase, differing 
with the presence of online chat and personal stylist service. 

Keywords: Online shop; online shopping fashion; multichannel retail
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 1 Introdução 

 O consumo de moda é fortemente caracterizado por sua utilização como ferramenta de 

expressão não verbalizada, conforme Miranda (2008) os consumidores desenvolvem sua 

identidade pessoal através do uso da moda para representar tipos sociais específicos e formar 

senso de filiação ou dissociação com a construção de identidade social por eles idealizada. 

Ainda para Gardin (2008), quando o indivíduo seleciona entre todas as opções disponíveis por 

determinada cor, tecido e acessório ele constrói sua linguagem e seu discurso que pode ser 

moral, ético e estético. 

Outra característica da moda é o dinamismo e a rapidez com que novos produtos são 

criados. O cenário é regido pela obsolescência constante, e atualmente não é mais preciso 

esperar até a próxima estação do ano para que as novidades cheguem às vitrinas, mesmo que 

com características da estação vigente, seja ela verão ou inverno, há novos produtos 

disponíveis para o consumidor continuamente, conforme afirma Avelar (2009, p. 35) “[...] 

tanto nos shopping centers como nas lojas de rua, chegam peças novas constantemente, ainda 

que lançadas como coleção sazonal nos desfiles ou segundo a lógica dos "seis meses". 

A velocidade característica da moda foi intensificada à medida que a internet passou a 

oferecer acesso fácil e rápido à informação. Por meio de sites especializados no assunto, redes 

sociais e blogues, que funcionam como um diário virtual, onde qualquer tipo de informação 

pode ser disponibilizada, é possível ao consumidor inteirar-se sobre novas tendências e aos 

lançamentos das melhores grifes do mundo em tempo real, seja através do celular, tablet, ou 

computador.  

 A internet, além de ser utilizada como ambiente de compartilhamento de informações 

e tendências, é também um canal de compras, em que cada vez mais há marcas disponíveis 

para consumo no ambiente on-line. Conforme afirma Turchi (2012), o espaço digital é um 

ambiente fértil para o mundo corporativo, que vem sendo bastante impactado, pois forçou as 

empresas, independente de seu tipo ou tamanho, a reformular suas estratégias de 

relacionamento com o cliente, sendo um novo canal para divulgação e comercialização.  

Para o consumidor a vantagem do canal on-line de vendas, é a comodidade 

proporcionada pelo fácil acesso aos produtos, pela quebra das barreiras geográficas, 

proporcionando mais opções de compras, além da possibilidade de pesquisar e comparar um 

mesmo produto em várias lojas, com rapidez e facilidade, como ditas anteriormente. Ainda 

conforme Solomon (2011), o comércio eletrônico aumentou a conveniência ao derrubar 



619

MENDES, F. D. et al.

Bethania F. F. Zago

 
 

muitas das dificuldades causadas pelo tempo e pela distância, pois no canal online pode-se 

comprar a qualquer hora do dia sem sair de casa.  

Segundo dados do Ebit2, empresa fornecedora de informações sobre o comércio 

eletrônico no Brasil, as vendas através da internet cresceram 22% em 2014 quando 

comparadas com o resultado de 2013. Embora o crescimento de 2015 tenha sido de apenas 

3% devido à retração da economia, se comparado com o varejo restrito no Brasil, medido pelo 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o comércio eletrônico representou 3,3% 

das vendas totais no país3. O cenário é promissor, uma vez que os consumidores já 

compreenderam que a internet permite uma rápida e eficiente comparação de preços e 

consequentemente uma compra com melhor custo-benefício, na maioria das vezes. 

A categoria que lidera a venda pela internet é moda e acessórios com 15% de 

participação no volume de pedidos, em seguida estão eletrodomésticos com 13%, telefonia e 

celulares com 11%, cosméticos e perfumaria/cuidados pessoais/ saúde 11% e livros e 

assinatura de revistas com 8%.  

 Para moda, categoria líder do ranking, nota-se um cenário favorável, uma vez que a 

expectativa é de crescimento para o comércio eletrônico. Entretanto no ambiente on-line, não 

é possível tocar nos produtos, experimentar-los, dificultando a comparação, fator esse citado 

acima como uma das conveniências da compra pela internet. Conforme os autores Heuer; 

Brettel; Kemper (2014) neste ambiente, artigos de moda contém informações limitadas e a 

avaliação da sua adequação exige uma análise pessoal, neste caso uma possível ameaça é a 

incapacidade para inspecionar produtos pessoalmente, levando ao risco de comprar produtos 

que não terão funcionalidade. 

Além disso, o consumo de moda é algo mais complexo, onde segundo Frederico 

(2013) é uma categoria carregada de significado simbólico e não apenas incita reações 

sensoriais dos consumidores, mas também emocionais e cognitivos. A atividade de comprar 

moda esta diretamente ligada à auto realização do consumidor, onde questões emocionais e 

outros aspectos simbólicos do consumo tornam o ato de comprar roupa tão satisfatória. A 

experiência de compra, que uma loja física proporciona, através do toque e experimentação do 

produto pode influenciar na escolha do canal, para Solomon (2011) nos últimos anos, as 

                                                
2 E-bit .:http://www.ebit.com.br/ Acesso em: 10 nov 2015 
3 Não incluem vendas entre empresas, turismo, passagens áreas e sites de classificados. 
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experiências sensoriais que recebemos de produtos e serviços tem se tornado uma prioridade, 

ainda maior quando escolhemos entre opções concorrentes. 

Pode-se dizer que os fatores mencionados acima, poderiam desqualificar a compra de 

roupas no ambiente on-line, mas por outro lado os números citados anteriormente indicam 

que essa categoria ocupa o primeiro lugar no ranking de vendas realizadas pela internet. 

Diante dessa questão, o presente estudo busca identificar quais são as ações adotadas pelas 

lojas de roupa no ambiente on-line, que visam superar e minimizar a dificuldade da falta 

de interação do consumidor com o produto ofertado.  

 

2 Varejo multicanal 

Segundo Mattar (2011) as mudanças culturais, demográficas, sociais, tecnológicas e a 

globalização das economias têm proporcionado alterações radicais nas formas como as 

atividades de varejo são exercidas.  Dentre as principais alterações sofridas pelo varejo pode-

se considerar que a internet foi a grande facilitadora, como afirma Turchi (2012) com o 

desenvolvimento da rede, o ambiente digital passou a ser visto pelo setor corporativo como 

um terreno fértil a ser explorado, e como uma forma de imprimir maior agilidade aos 

negócios. Desta forma o ambiente virtual passou rapidamente a ser adotado como estratégia 

de vendas de produtos e serviços. 

O varejo on-line iniciou-se por volta de 1995, nos Estados Unidos com o surgimento 

da Amazon.com, e desde então manteve crescimento contínuo ao longo dos anos em todo o 

mundo. Dessa forma o ambiente digital passou a ser uma opção real de formato de compra, 

conforme dados de uma pesquisa realizada em janeiro de 2015 pela E - bit, empresa que desde 

2000 acompanha a evolução do varejo digital no país, através da coleta de dados do 

comprador on-line, 37% dos brasileiros já utilizaram a internet para realizar pesquisas de 

produtos e serviços e 36 % compraram ao menos um item via computador em dezembro de 

2014, indicando assim a existência de um número potencial de compradores.  

3 Consumo de moda 

Segundo Solomon (2011), o comportamento de consumo é considerado como mais que 

comprar coisas, esse estudo mostra, como ter ou não ter coisas afeta a vida das pessoas e 

como as posses influenciam, os sentimentos destas sobre elas mesmas e sobre uma em relação 

á outra, neste caso o ato de comprar pode ser uma necessidade de auto-afirmação sobre quem 

o indivíduo quer ser e como quer ser visto pelos demais através do ato de possuir. Ainda para 

 
 

o filósofo Svendsen (2010), o indivíduo procura sua identidade através do consumo de valores 

simbólicos, sabendo perfeitamente que eles nunca duram, por este motivo há uma constante 

busca de algo novo.  

No consumo de moda, esse foco em valores simbólicos faz com que a renovação dos 

estoques se dê em ritmo cada vez mais rápido, pois a lógica da moda é fazer um objeto se 

tornar supérfluo o mais rapidamente possível de modo a dar lugar a um novo. Essa busca 

constante por novidades é muito característica da cultura hedonista e psicologista que incita à 

satisfação imediata das necessidades, e estimulam a urgência dos prazeres. 

Segundo Feghali (2008), existem determinados elementos no vestuário que atraem ou 

repelem a atenção do consumidor, indo além das análises habituais, como preço e qualidade: 

“A cor é geralmente o primeiro aspecto para o qual a atenção dos 
consumidores é atraída. As pessoas reagem de um modo muito pessoal a 
ela, sendo um fator fundamental de agrado ou rejeição. A textura do tecido é 
importantíssima, pois o sentido do tato está diretamente ligado à parte 
emocional do consumidor. O estilo é definido principalmente pelos 
seguintes elementos: linha, a silhueta, e os detalhes. Ele depende do seu 
grupo de que o consumidor faz parte e da sua consciência de moda. O seu 
julgamento será sempre condicionado pela sua opinião em relação à ‘o que é 
moda’ou ‘o que esta na moda’. No ato da compra, o consumidor tece 
considerações de ordem prática, como preço, prova, adequação, marca, 
performance e confecção. O preço é a primeira delas. Ao seguir seus 
critérios (que variam de grupo para grupo) o consumidor analisa a peça e 
sua relação com o preço. O provar e o experimenta a peça de vestuário são 
fundamentais para a seleção. É dessa forma que o consumidor verificará se 
o tamanho é o certo, e se a peça esta bem confeccionada e, acima de tudo, se 
lhe cai bem” Feghali (2008, p. 25). 

 
Para Frings (2012) a busca por algo novo, pode ser por motivos tanto racionais quanto 

emocionais, segundo a autora as compras racionais ocorrem para preencher uma necessidade 

básica de seu estilo de vida, como por exemplo, roupas para suprir a mudança de clima. A 

compra emocional acontece para preencher uma necessidade emocional roupas novas ajudam 

as pessoas a se sentirem melhor psicologicamente, há uma sensação de autoconfiança em 

vestirem peças novas, onde pesquisas ligadas ao estudo do cérebro mostram que o ato de 

comprar ativa o neurotransmissor dopamina, que é responsável pelo nosso sistema de prazer e 

recompensa, nos permitindo ter sentimentos de felicidade e até mesmo euforia.4 

4 Processo Decisório de compras 

                                                
4 Segundo Doutor Roberto Franco do Amaral Neto.Disponível em: http://www.robertofrancodoamaral.com.br/ 
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Segundo Solomon (2011), a compra realizada pelo consumidor é uma resposta a um 

problema, onde os passos seguidos são:  

1. Reconhecimento do Problema: Nesta etapa o consumidor identifica um problema 

que será resolvido pela compra de um produto ou serviço. 

2. Busca de Informações: Consumidor busca informações sobre todas as opções para 

solucionar seu problema. 

3. Avaliação de alternativas: Consumidor compara várias opções encontradas, em 

termos de reputação e características disponíveis,  

4. Escolha do produto: Consumidor seleciona a melhor opção entre as informações 

levantadas. 

5. Processo pós-compra: O consumidor irá desfrutar do uso ou do consumo do serviço, 

e poderá avaliar se suas expectativas foram atendidas. 

Nesse processo algumas etapas são mais importantes, variando de consumidor para 

consumidor, no consumo de produtos de vestuário, cada indivíduo é orientado de acordo com 

uma hierarquia de seus valores pessoais, conforme Feghali (2008) de acordo com os estudos 

da autora os valores abaixo, mostraram-se os mais usuais e de escolha comum pelos 

consumidores de roupas: 

Valores Econômicos: Esta relacionado a uma tendência de avaliar os objetos de 

acordo com sua utilidade, neste caso seu interesse é em satisfazer necessidades básicas e 

evitar perda de tempo, dinheiro e energia. 

Valores Sociais: Sugere que as pessoas se interessam por aqueles indivíduos que 

queiram se apresentar socialmente como elas, um segundo tipo de valor social dá ênfase à 

necessidade de ser aceito e aprovado pelos outros. 

Valores Políticos: Referem-se ao desejo de obter poder ou sucesso, exercendo 

influência sobre os outros e ganhando reconhecimento, estão relacionados ao interesse pessoal 

de estar sempre na moda ou conseguir simbolismo de status. 

Ainda sobre o processo decisório podemos considerar que para Solomon (2011) 

formamos expectativas de valor das informações adicionais e continuamos a procurar até o 

ponto em que a recompensa (que os economistas chamam de utilidade) pela busca ultrapasse 

o custo. Esse pressuposto utilitário também implica que coletamos primeiro as unidades de 

informação mais valiosa, absorvemos as partes adicionais apenas se acharmos que elas vão 
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acrescentar algo, ao que já conhecemos. Em outras palavras continuaremos coletando as 

informações que pudermos, contanto que o processo não seja oneroso, nem demorado demais 

Na compra de produtos de moda, a etapa de coleta de informações, possui um forte 

influenciador, por meio do compartilhamento de informações que a internet oferece, o 

consumidor passou a observar e a acompanhar conteúdos informativos construídos por 

mediadores. Trata-se de figuras altamente influenciadoras de consumo, e são chamados de 

“blogueiros de moda”, são vistos como autoridades sobre o assunto, em que conforme afirma 

Carvalho (2014 p.88) “as ferramentas de comunicação em rede abriram portas para cada vez 

mais entrantes no campo e possibilidades de atuação como intermediários culturais do 

consumo de moda”.  

Pode-se dizer que esse papel desempenhado por pessoas inicialmente anônimas, mas 

que exercem liderança sobre um grupo de consumidores com interesses similares, pode 

contribuir de forma significativa no processo de decisão de compra do consumidor, “pois 

adquiriram poder de fluxo de comunicação, através do comportamento participativo, 

passaram a produzir informações”. (CARVALHO, 2014 p.88). É como se esses 

intermediários prestassem um serviço de informação aos consumidores, através de suas 

experiências pessoais compartilhadas na rede. 

Essa situação sugere que o consumidor esteja mais critico e seletivo no momento da 

compra e melhor preparado sobre as disponibilidades que o mercado oferece, influenciando 

cada vez mais o processo decisório de compras. 

5 Compras no ambiente online 

Utilizando a internet como um novo canal de vendas, é necessário conhecer de que 

forma o consumidor, comporta-se diante deste novo cenário, já que conforme Solomon (2011) 

uma coisa que se deve ter em mente é a experiência de adquirir o bem pode ser bem diferente 

ao compararmos a compra off-line com a compra on-line. Esse aspecto da transação pode 

proporcionar valor agregado bem acima do produto ou serviço que você compra. 

Para os pesquisadores Teixeira e Hernandez (2012), o ambiente físico de uma loja, 

incluindo layout, arquitetura, decoração, iluminação, música, aromas, limpeza, dentre outros, 

influencia o estado emocional dos consumidores. Mattar (2011) descreve algumas 

características das lojas virtuais com alta relevância e outras com baixa relevância. As com 

alta relevância estão relacionadas aos elementos de descrição do site (verbal ou imagens) que 

facilitem e possibilitem aos consumidores alcançarem seus objetivos ao acessarem a loja 
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virtual da empresa. As com baixa relevância estão relacionadas às informações do site que 

não têm muita influência na finalização da tarefa da compra. 

Para a mesma questão, Pelissaro (2009) afirma que apesar de alguns aspectos negativos, 

como a dificuldade de avaliar a qualidade do produto, insegurança em relação ao processo de 

pagamento e gratificação adiada - compradores on-line normalmente indicam que comprar 

pela internet é mais fácil do que em uma loja física principalmente pela facilidade de acesso, 

comparação entre opções e maior sortimento de produtos. A variedade e abundância de 

informações sobre os produtos e serviços avaliados permitem que os consumidores embasem 

melhor seu processo de decisão e em última instância. 

Neste caso a proposta do estudo é observar como as empresas que vendem roupa no 

ambiente virtual, disponibilizam as informações sobre os produtos ofertados, e se há adoção 

de ações diferenciadas que visam minimizar a dificuldade da falta de interação do consumidor 

com o item pesquisado. 

6 Metodologia 

Na busca em adquirir as informações, para realização do estudo foi realizado uma 

pesquisa exploratória, com o objetivo levantar dados e promover ao pesquisador um maior 

conhecimento sobre o tema, onde o processo inicia-se com curiosidade, necessidade de 

conhecer e aprender. Segundo Mattar (2011) após serem processados e organizados, os dados 

são transformados em informações que analisadas e interpretadas, geram um conhecimento. 

O desenvolvimento da pesquisa foi baseado em coleta de informações retiradas das 

lojas virtuais. Para a observação foram escolhidas pela autora quatro lojas presentes no 

ambiente online e físico e duas lojas presentes somente no ambiente virtual. 

Para seleção dos itens observados, foram consideradas quais ferramentas as lojas 

possuem disponíveis para que o consumidor possa avaliar informações sobre: estilo, 

caimento, cor, tecido e textura, devido ao fato dessas características fazem parte das análises 

habituais e apresentarem relevância no momento da compra de produtos de moda, conforme 

citado no item três deste estudo. 

7 Discussão do resultado 

A coleta de dados tinha como objeto observar quais ferramentas e recursos as lojas de 

roupas utilizavam para diferenciar-se no ambiente virtual já que neste caso a interação com o 

produto é restrita. Foram observadas questões sobre visibilidade de produto através de fotos 
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em varias posições e possibilidade de aproximar a foto aos detalhes como gola, bordados, 

estampas, descrição do produto como composição do tecido, presença de aviamentos, forro, 

pedrarias, presença de uma tabela de medidas para orientar a consumidora no momento da 

compra, e se havia outra ferramenta utilizada pela loja com objetivo de minimizar a falta da 

interação tátil com o produto.  

Entre as seis lojas observadas, todas oferecem uma média de quantidade de fotos da 

peça, todas com possibilidade de dar zoom aos detalhes, esta ferramenta de maneira geral visa 

informar melhor a consumidora sobre estilo, caimento, cor, tecido e textura do tecido. 

As tabelas de medidas presente em todas as lojas variam na profundidade de 

informações para a consumidora, 02 lojas possuem a tabela disponível de forma simples e 

sem informações adicionais, enquanto as outras quatro complementam com informações 

sobre a possibilidade de troca, buscando tranqüilizar a consumidora e garantir a venda. A loja 

Dafiti, por exemplo, alerta sobre a falta de padronização dos tamanhos entre as marcas 

ofertadas no site, e a Farm sugere que a consumidora peça ajuda a uma amiga para tirar as 

medidas, facilitando assim o processo. 

Como diferencial, nota-se os serviços de chat online para tirar dúvidas presente no site 

da Farm e Farfetch, essa última loja também oferece um serviço de personal stylist e contato 

via whats up de segunda à sexta das 9 às 18 horas. Os dados da observação foram copilados 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Análise Lojas de Roupas Online 

Tabela 1–Ações adotadas pelas lojas virtuais. Fonte: Autora 2015 

 

Item avaliado 

Cea Renner Marisa Farm Farfetch Dafiti 

Loja física e 
online: Loja 

Departamento 
presente em todo 
território nacional.  

Loja física e 
online: Loja 

Departamento 
presente em todo 
território nacional.  

Loja física e 
online: Loja 

Departamento 
presente em todo 
território nacional.  

Loja física e 
online: Presente 
em lojas próprias 

e em lojas 
multimarcas.  

Loja online de 
marcas de luxo 

nacionais e 
internacionais. 

Shopping virtuais 
onde várias lojas 

vendem seus 
produtos. 

 Possui 1 loja conceito 
temporária. Seu foco é 

o ambiente online. 

Visualização do 
produto com 

fotos e 
possibilidade de 

zoom nos 
detalhes 

Sim Sim Sim 

Sim / Há o chat 
online para 

interagir com a 
marca. Enquanto 
navega pelo site é 

possível ouvir a 
play list da marca. 

Sim / Há também 
chat online e 

serviço de 
personalstylist. A 

loja também 
atende por 

whatsup serviços 
disponíveis de 

segunda a sexta as 
09 as 18hrs 

Sim / Avaliação e 
comentários de outros 

consumidores 
disponíveis. 

Ferramenta do 
provador virtual em 

teste. 

Tabela de 
Medidas  Sim 

Sim / Orienta a 
consumidora não 
se preocupar, pois 

caso a peça não 
sirva pode trocá-

la. 

Sim 

Sim / Explica 
como tirar as 

próprias medidas 
e sugere que a 

consumidora peça 
ajuda à amiga 

Sim / Mas como é 
uma loja 

multimarcas a 
tabela de medidas 
muda de acordo 

com a marca. 

Sim / Mas informam 
que pode haver 

variações entre as 
marcas oferecidas no 

site. 

Informação do 
manequim da 

modelo 
fotografada 

como referência 

Sim / Inclusive 
sugere outras 
opções de uso 
para o mesmo 

produto 

Sim 

Sim / E explica 
para a 

consumidora a 
melhor ocasião de 
uso daquela peça, 
também oferece 
outras opções de 
uso funcionando 

como uma 
consultoria de 

compra. 

Não  Sim Sim / Oferece dicas de 
como usar o produto 

Descrição 
completa do 

produto como 
tecidos, 

aviamentos e 
acabamentos 

Sim Sim Sim Não 

Sim / explica 
condições de 

lavagem e 
conservação da 

peça. 

Sim 

Processo de 
troca flexível 

Sim / Pode trocar 
na loja física 

Sim / Pode trocar 
na loja física 

Sim / Pode trocar 
na loja física Sim  

Sim / Arcam com a 
despesa da 
devolução 

Sim / Arcam com a 
despesa da devolução. 



627

MENDES, F. D. et al.

Bethania F. F. Zago

 
 

A Farm embora tenha a deficiência de não disponibilizar informações sobre o produto, 

nem dados da modelo fotografada com a peça como referência, oferece a opção de ouvir a 

play list, que se trata da lista de músicas escolhida pela marca, enquanto a consumidora 

navega pelo site, com o objetivo de aproximar a consumidora ao clima da loja física.  

E a Dafiti inova com a ferramenta do provador virtual, mas que ainda esta em teste e no 

período de observação para a realização deste artigo não estava disponível. As lojas Renner, 

C&A e Marisa, reforçam que a troca pode ser realizada em qualquer loja física da companhia, 

essas duas últimas empresas citadas também sugerem outras opções de uso para o mesmo 

produto. 

8 Considerações Finais  

Este artigo teve por objetivo identificar quais são as estratégias adotadas pelas lojas de 

roupa no ambiente on-line, que visam minimizar a dificuldade da falta de interação do 

consumidor com o produto ofertado.  

Para isso foi realizado uma revisão de conceitos sobre varejo, comércio eletrônico e 

comportamento de consumo, e a execução de uma pesquisa exploratória, onde foram 

analisadas quais ferramentas as lojas de roupas virtuais utilizam para diferenciar-se em 

relação à distância da consumidora e do produto. Os resultados mostram que as ferramentas 

utilizadas são basicamente as mesmas, como fotos, descrição do produto, presença de tabela 

de medidas, mas algumas lojas adotaram ações diferenciadas como o caso da Fartech possui o 

serviço de personal stylist que funciona como um consultor de moda on-line e a Dafiti que 

esta em teste com o provador virtual. Essa última ferramenta que ainda esta sendo testada, e 

que não pode ser experimentada pela autora, pode ser uma das formas de minimizar essa 

carência de interação com o produto.  

O estudo concentrou-se apenas em uma amostragem de aspectos qualitativos das 

ferramentas disponíveis, tornam-se relevante, que pesquisas futuras explorem como as 

consumidoras interagem com essas ferramentas, com o intuito de observar quais são mais 

relevantes e influenciadoras no processo decisório de compras de roupas pela internet. 

Quanto às questões levantadas, pode-se observar que, as lojas de roupa presente no 

ambiente virtual, possuem recursos para facilitar a avaliação e a percepção do consumidor; e a 

impossibilidade de tocar no produto de moda e experimentá-lo proporcionam ao lojista, uma 

necessidade maior em disponibilizar ferramentas que permitam aproximar o produto do 

consumidor.  
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AS INTERAÇÕES VENDEDOR-CONSUMIDOR: UM ESTUDO NO VAREJO DE 
SURFWEAR1

The salesperson-consumer interactions: a study in surfwear retail 

SRESNEWSKY, Katherine B. G. B., Universidade de São Paulo2

VELOSO, Andres R., Universidade de São Paulo3

Resumo
Há várias formas de interação entre o vendedor e consumidor que ocorrem durante a prestação de serviços no 
varejo. A complexidade dos comportamentos destes atores (consumidores e funcionários da loja), aliados ao 
impacto direto na oferta de serviços, a evolução do mercado, e poucos estudos sobre o assunto, torna importante 
entender como consumidor e vendedor interagem no ambiente de varejo, especificamente no segmento de 
surfwear. Os dados foram coletados em três lojas pertencentes ao mesmo varejista nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre, resultando em 40 (quarenta) interações observadas entre consumidores e vendedores,
e entrevistas realizadas com 31 clientes e 10 vendedores. Os principais resultados sugerem que as interações não 
tem uma sequência para ocorrerem, mas alguns comportamentos merecem destaque: os consumidores são 
frequentemente abordados na entrada da loja, valorizam a qualidade do conteúdo do discurso do vendedor, 
preferem manter a distância social com pouco contato físico, são mais detalhistas em relação ao ambiente de loja 
e normalmente não percebem quando há outras pessoas na loja. Finalmente, discutimos a importância para os 
varejistas de conhecerem o seu perfil de consumidor e oferecer um nível de serviço que atinja tais expectativas.  
Palavras-chave: Varejo; Consumidor; Vendas; Moda; Vendedor. 

Abstract 
Various forms of interaction between consumer and store staff might occur during service provision at retail. 
The complexity of the behaviors of these actors (consumer and store staff), allied with the direct impact in 
service offer, the evolution of the market, and a few studies on the subject, make it important to understand how 
consumer and salesperson interact in the retail environment, specifically in surfwear segment. The data was 
collected in three stores belonging to the same retailer in the cities of São Paulo, Rio de Janeiro and Porto 
Alegre, resulting in forty (40) interactions observed between consumers and store employees, and interviews 
with 31 customers and 10 salespeople.  The main findings suggest that interactions do not have a sequence of 
events, but some behaviors occurred repeatedly: consumers are often approached in the store entrance, value 
the quality of content in the discourse of the salesperson, prefer to keep a social distance without much touch or 
physical contact, are more detail oriented with respect to the store environment and usually do not realize when 
there are other people in the store. Finally, we discussed the importance for retailers to understand their 
consumer profile and provide service in accordance to those expectations. 
Keywords: Retail; Consumer; Sales; Fashion; Salesperson. 

                                               
1 A pesquisa é resultado de dissertação defendida Setembro/2015, para obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP.  
2 Mestre em pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, FEA/USP. Professora no IED, ESPM e FIA, nas disciplinas de marketing 
e varejo aplicado à moda. 
3 Professor livre-docente da FEA/USP. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, FEA/USP. Pesquisador especialista no 
comportamento do consumidor. 
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Introdução
O avanço tecnológico possibilita novos pontos de contato entre as empresas e os 

consumidores, que podem interagir no ambiente digital, no físico ou em ambos. Há os clientes 

que preferem comprar online pela “liberdade de escolher tranquilamente, sem o assédio dos 

vendedores” (GOUVÊA; OLIVEIRA; NAKAGAWA, 2013, p. 47), apesar da existência de 

personagens interativos que tem a função de desempenharem o papel social do vendedor no 

meio digital (KEELING; McGOLDRICK; BEATTY, 2010). Enquanto outros clientes dão 

preferência ao canal off-line, ou seja, a loja física, pelo contato humano com o vendedor 

proporcionar um canal “palpável” com o varejista (GOUVÊA; OLIVEIRA; NAKAGAWA, 

2013, p. 47).  

Tratando-se do varejo físico, logo que o consumidor chega à loja, ele pode ser 

abordado com frases do tipo “Olá, posso te ajudar?”, “Está procurando algo em específico?”,

“Meu nome é Paula, qualquer coisa, é só me chamar”. Então, rapidamente decide se continua 

a interagir ou não com o vendedor, e se o faz, pode questioná-lo sobre as funcionalidades do 

produto, etc.. Enquanto isso pode ser que ele também interaja com o ambiente da loja, em

busca de mais opções. O vendedor por sua vez, procura por outros produtos pela loja, ao 

mesmo tempo em que procura estreitar a comunicação com o consumidor para entender 

melhor seu perfil. Mesmo após essas interações, o consumidor pode optar por não comprar 

nada e deixar a loja sem ao menos se despedir do vendedor. 

Seja no universo online ou off-line, os varejistas precisam conhecer seus 

consumidores, e entender como eles interagem com o ambiente da loja e seus diversos 

elementos.  Os vendedores incentivam a interação com os produtos e podem influenciar a

decisão de compra (ZHANG et al., 2014), além de serem de extrema importância no 

relacionamento, resultando em um varejo altamente dependente do pessoal de contato 

(BEATTY et al., 1996). Com o intuito de analisar os momentos de encontro entre vendedor e 

consumidor no varejo, e entender as opiniões dos envolvidos sobre como cada bloco de 

interações ocorreu, a pesquisa é orientada com a seguinte questão-problema: como ocorrem as 

interações entre os vendedores e consumidores no varejo do segmento surfwear?  

No Brasil, o segmento surfwear (em português, roupas para surfar), concentra quase 

30% das vendas de vestuário (GUGONI, 2011), sendo que apenas 8% dos consumidores 

praticam o esporte (SGI, 2012). E, apesar da expressividade do mercado, as marcas deste 

universo decidiram, somente após o ano de 2011, verticalizar suas operações e atender o 

consumidor final, com objetivo de melhorar a qualidade do serviço (SGI, 2012), como o caso 

do varejista investigado.  
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Para contextualização da pesquisa são apresentados conteúdos sobre as interações 

vendedor-consumidor no varejo com ênfase para a abordagem, atendimento e comunicação, 

distância e contato físico, interação com a loja e outros participantes; dando suporte para a 

metodologia da pesquisa; apresentação dos resultados que respondem ao problema proposto e

as considerações finais. 

As interações vendedor-consumidor no varejo

As interações entre o prestador de serviço e os consumidores, são um desafio para o 

varejista (FABI; SETTE, 2008), e acontecem nos encontros de serviço (SOLOMON et al. 

1985). Esse encontro é definido como o momento da relação tête-à-tête entre o cliente e o 

vendedor no ambiente de serviços, onde ambos os participantes possuem prévias orientações 

e expectativas sobre como devem se comportar, que podem ser influenciadas pelas 

características e percepções de ambos (SOLOMON et al., 1985). Fabi e Sette (2008) alertam 

para a individualização na interação, atendendo as expectativas e necessidades específicas de 

cada consumidor.  

Bendapudi e Berry (1997) reforçam o potencial das interações no fortalecimento ou 

enfraquecimento dos relacionamentos, com atenção para as consequências da frequência do 

contato com o consumidor e a influência da satisfação com as interações anteriores na 

continuidade dos relacionamentos. Fabi e Sette (2008) destacam que o varejo é o contexto 

apropriado para o desenvolvimento de relacionamentos, principalmente pela interação pessoal 

que existe, em algum nível, entre cliente e vendedor. A partir da revisão da literatura, foram 

identificados os principais tipos de interações já investigadas e apresentados nos itens a 

seguir. 

A abordagem 

No varejo, o contato com o consumidor inicia-se quando ele entra na loja, e neste 

momento, ele pode ser cumprimentado por um vendedor ou outro funcionário, com saudações 

como “olá”, “seja bem-vindo”, “posso te ajudar?” sendo o começo da abordagem de vendas. 

Dentre três conjuntos de técnicas que propõem, segundo Del Vecchio et al. (2003), a 

abordagem focada no consumidor, parte do princípio que o vendedor enxerga as necessidades 

do cliente como um momento único, com a comunicação focada na interação, através de 

consultas e esclarecimentos sobre o produto em questão. Essa técnica pode ser mais eficiente 

para vendedores que possuam experiência em vendas e fortes habilidades para desenvolver o 

relacionamento (ELLIOT; FU, 2008).  
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Também se mostra como primordial conhecer o cliente pelo nome, visto que qualquer 

um que entrar na loja e for atendido pelo nome, despertará para aquela experiência (BEATTY 

et al., 1996; LOURENÇO; SETTE, 2013). Zhang et al. (2014) argumentam que a experiência 

do consumidor nas lojas varia de acordo com a forma que entram na loja, interagem com os 

produtos e vendedores, e falam ao celular. Em recente perspectiva sobre a abordagem, o

varejista pode instruir sua equipe para conversar com os consumidores, oferecer ajuda, indicar 

produtos e orientarem os clientes na melhor escolha de compra (ZHANG et al., 2014).  

O atendimento e a comunicação 

Para Fabi e Sette (2008), a qualidade do atendimento está totalmente relacionada com 

a interação entre vendedor e consumidor e pode ser o diferencial na decisão de compra. Os 

consumidores valorizam o reconhecimento por parte dos vendedores, com um atendimento 

personalizado, sendo tratados pelo nome, conhecendo suas preferências e recordando-se de 

compras antigas (LOURENÇO; SETTE, 2013), bem como estão em busca de um atendimento 

menos formal e mais relacional (FABI; SETTE, 2008). 

O tratamento que os vendedores no vestuário usam com as mulheres foi o interesse de 

Antonialli et al. (2015). Os autores investigaram o que as mulheres pensam sobre o uso de 

“você” ou “senhora” no atendimento nessas lojas, e os resultados indicam forte relação entre 

idade e preferência por tal pronome. Na pesquisa, as mulheres mais velhas afirmaram que se 

sentem mais felizes quando são abordadas como “pois não senhora?”, já as mais jovens (até 

31 anos), a metade delas prefere ser tratada como “você” (ANTONIALLI et al., 2015). Basso, 

Santos e Gonçalves (2014) pesquisaram o impacto de o vendedor elogiar um consumidor 

durante a compra de uma calça jeans. Os vendedores que fizeram comentários negativos 

foram percebidos como mais sinceros, e têm mais confiança dos consumidores, 

diferentemente dos vendedores que teceram somente comentários positivos.  

Distância e contato físico 

Um dos pioneiros nos estudos com a atmosfera de venda pessoal, Hall (1966) discute 

um aspecto que é importante nas interações, a distância física entre os atores e a audiência 

(GROVE; FISK, 1992).  O autor apresenta quatro zonas de distância, sendo a zona íntima 

uma distância de até 45 centímetros; a zona pessoal, de 45 centímetros a 1,2 metros e é a 

distância mais comum entre amigos e pessoas próximas; a zona social, de 1,2 metros a 3,6 

metros e é frequente em relações interpessoais; e por fim a zona pública, com distâncias 

acima de 3,6 metros, mais presente em discursos, shows, etc. (HALL, 1966).  
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Quanto ao contato físico, o toque é “considerado importante fator em várias situações 

sociais” (HORNIK, 1992, p. 49, tradução nossa). É visto por alguns indivíduos como 

agradável e para outros nem tanto, pois varia de acordo com a cultura, subcultura e etnias que 

estão inseridos (HORNIK, 1992). Orth, Chameeva e Brand (2013) introduzem o conceito de 

necessidade de toque por parte do consumidor, Need for Touch (NFT), que indica o quanto há 

de interesse que ele seja tocado durante o processo de compra pelo vendedor, e sugerem que 

há uma sensação de segurança que surge com o toque, fazendo com as pessoas se sintam mais 

dispostas a aceitarem estímulos e novidades. Os autores destacam que a intensidade de NFT 

pode variar de acordo com os valores culturais de cada país, e que toda sociedade possui suas 

regras normativas para o toque (ORTH; CHAMEEVA; BRAND, 2013).  

Interação com a loja 

Outra interação importante é como os consumidores e vendedores atuam com o

ambiente da loja e produtos. Logo que os consumidores entram na loja, frequentemente 

interagem com os produtos expostos, como parte do processo de busca de informações e 

avaliação de alternativas para a tomada da decisão de compra, todavia, quanto mais 

interagirem com o produto maior é seu interesse e engajamento com o item (ZHANG et al., 

2014). No varejo de vestuário, Argo, Dahl e Morales (2006) investigaram que os 

consumidores aos descobrirem que uma camiseta específica que procuravam foi provada por 

outras pessoas e é o último item em estoque, reduziram sua intenção de compra, mesmo não 

tendo visto a “contaminação”.

E o tempo do relacionamento com o varejista pode influenciar na interação com esses 

elementos tangíveis do ambiente? Lam (2001) em revisão teórica sobre os estudos no assunto 

sugere que os novos consumidores podem valorizar mais os aspectos tangíveis da loja para 

avaliar o serviço e os produtos, até porque desconhecem outros atributos – intangíveis – que o 

varejista possua. Para o varejo de moda, Corte et al. (2008) indicam que, para os 

consumidores no geral, a disposição de produtos facilita a localização em loja e torna o 

ambiente esteticamente agradável. 

Outros participantes 

A presença de outras pessoas em lojas de roupas, segundo Zhang et al. (2014) pode 

encorajar os consumidores a interagem e tocarem mais nos produtos, além do que quando 

acompanhados, compartilham opiniões e se distraem, o que pode reduzir a probabilidade de 

influência do vendedor sobre sua decisão de compra.
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A importância de outras pessoas da equipe na prestação do serviço foi estudada por 

Beatty et al. (1996), onde constataram que os vendedores reconhecem a importância de cada 

integrante na entrega de um melhor serviço ao consumidor, sendo extremamente importante 

as relações com os outros vendedores, consumidores, gestores e pessoal de suporte. O pessoal 

de suporte é fundamental para determinar o nível de serviço, visto que se executarem suas 

funções corretamente, o ambiente estará mais adequado para a prestação do serviço 

(SUSSKIND, KACMAR, BORCHGREVINK, 2003). 

  

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa em questão possui caráter exploratório e descritivo, visto que o objetivo 

em tal investigação seja o de identificar as interações entre vendedor e consumidor no varejo 

do segmento surfwear. Foram adotadas as técnicas de observação estrutura e entrevista 

semiestruturada. A observação é uma técnica utilizada em pesquisas com o consumidor, 

aplicada na verificação (natural) (GÜNTHER, 2006) de como o usuário interage com o 

ambiente, e muito utilizada no entendimento do processo de compra e consumo (VIEIRA; 

TIBOLA, 2005). Pode ser considerada estruturada quando envolve processos para a 

observação do fenômeno, em um determinado período de tempo (BOOTE; MATHEWS, 

1999). Complementar à técnica de observação, foi aplicada a entrevista semiestruturada, que 

contém itens norteadores da técnica, mas que permitem o entrevistador mudar o caminho da 

conversa caso necessário (ALVES; SILVA, 1992).  

Para a análise dos dados, as informações obtidas com as observações foram transcritas 

e digitadas, construindo uma base para análise da frequência das interações vendedor-

consumidor. Enquanto que para as entrevistas, foi realizada a análise de conteúdo qualitativa, 

com a abordagem convencional (ROSSI; SERRALVO; JOÃO, 2014), visto que as interações, 

características e opiniões investigadas foram mapeadas com o suporte das teorias sobre o 

assunto, e o objetivo é descrever como e por que ocorrem no ambiente varejista.  

A pesquisa foi realizada em três lojas pertencentes a uma rede lojas de um varejista 

americano do segmento surfwear que atua no Brasil desde 2004, e comercializam produtos 

masculinos e femininos, como vestuário, acessórios em geral e produtos especiais como 

roupas de borracha e itens para a prática do esporte. Os pontos de coleta são localizados 

dentro de shoppings centers nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro; sendo 

em São Paulo, no Shopping Iguatemi; em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul; e no Rio de 

Janeiro, no Barra Shopping. Com duração média de 7h em cada loja, a pesquisa foi aplicada 

as segundas e terças-feiras, durante os meses de Fevereiro e Março de 2015, com dois dias por 
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loja, totalizando seis dias de coleta de dados. A aplicação da pesquisa foi dividida em três 

estágios: interações vendedor-consumidor, perfil e opinião dos consumidores, perfil e opinião 

dos vendedores sobre as interações. Os estágios são detalhados a seguir:  

1. Interações vendedor-consumidor (observação estruturada): “vendedor quem inicia 

abordagem?”, “vendedor se apresenta ao consumidor?”, “o vendedor está sorrindo?”, 

“o vendedor estabelece contato visual com o consumidor?”, “o vendedor toca o 

consumidor?”, “há aperto de mão?”, “a vendedora utiliza alguma ferramenta para 

mostrar o produto?”, “o vendedor interage com cabides, prateleiras e móveis?”, 

“consumidor escolhe produtos pela loja?”, “pede outras opções?”, “o vendedor se 

mostra disponível para o atendimento?”, “o vendedor é passivo ou proativo?”, “havia 

outros consumidores na loja?”, e “o pessoal de suporte intervêm no atendimento?”.

2. Perfil e opinião do consumidor sobre as interações (entrevista semiestruturada): idade 

do consumidor, sexo, nível educacional, faixa de renda familiar, frequência de visita à 

loja e de compra de roupas e acessórios, “como se deram as interações?”. 

3. Perfil e opinião do vendedor sobre as interações (entrevista semiestruturada): idade do 

vendedor, nível educacional, tempo de experiência com vendas, tempo de experiência 

na loja, “como você avalia as interações no geral?”, “qual foi mais frequente?”, “qual 

interação de atrapalhou/ajudou?”, “o que poderia melhorar?”.

Os estágios da coleta de dados ocorreram de forma cíclica, que iniciou com a 

observação das interações logo que o consumidor chegou à loja; seguiu para a entrevista com 

o mesmo sobre o vendedor e as interações; e por fim, a entrevista com o vendedor sobre o 

encontro com o consumidor. Assim que finalizada essa sequência da coleta, iniciava-se outro 

formulário, e assim por diante. 

Principais resultados da pesquisa

Nas três cidades em que a pesquisa foi realizada, foram observadas 40 interações, 

sendo que 31 consumidores e 10 vendedores foram entrevistados. As Figuras 2 e 3 

apresentam a distribuição dos resultados por loja e o perfil dos vendedores e consumidores do 

varejo de surfwear investigado. 

Como apresentado na Figura 2, sobre o perfil dos vendedores, merece destaque: idade 

média de 27 anos de idade; vendedoras com nível educacional superior os vendedores; o 

maior tempo de experiência foi constatado na loja do Rio de Janeiro, com a vendedora-

gerente que exerce a profissão há mais de 10 anos. Importante destacar que os vendedores 

mais novos afirmam pedir a ajuda dos mais experientes para desempenharem o serviço, o que, 
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segundo os estudos de Beatty et al. (1996) pode ser uma forma para se manter o perfil de 

atendimento.  

Figura 2 – Perfil dos vendedores entrevistados no varejo de surfwear

PERFIL 
DEMOGRÁFICO

H: 2 / M: 2
Idade média: 26 anos
Escolaridade: superior 
incompleto  a superior completo.
Experiência com vendas: 1 a 3 
anos / mais de 8 anos

VENDEDORES SÃO PAULO

H: 2 / M: 1
Idade média: 25 anos
Escolaridade: médio completo a 
superior incompleto 
Experiência com vendas: até 3 
anos

PORTO ALEGRE

H: 1 / M: 2
Idade média: 31 anos
Escolaridade: médio completo 
a superior completo 
Experiência com vendas:  1 a 

3 anos / mais de 10 anos

RIO DE JANEIRO

FONTE: Produção dos próprios autores. 

Figura 3 – Perfil dos consumidores entrevistados no varejo de surfwear 

PERFIL 
DEMOGRÁFICO

H: 5 / M: 2
Idade média: 33 anos
Gasto médio: R$ 215,00
Escolaridade: ensino médio a 
pós-graduação.
Renda familiar mensal: R$ 
1.200 a R$ 12.400.
Frequência na loja: 1ª vez, 
mensal.
Frequência de compra: 
quinzenal, mensal, semestral e 
anual.

CONSUMIDORES SÃO PAULO

H: 5 / M: 5
Idade média: 21 anos
Gasto médio: R$ 235,00
Escolaridade: fundamental a 
pós-graduação.
Renda familiar mensal: até 
R$1.200 e mais de R$12.400.
Frequência na loja: 1ª vez,  
mensal, bimestral, anual.
Frequência de compra: 
semanal, quinzenal, mensal, 
bimestral.

PORTO ALEGRE

H: 7 / M: 7
Idade média: 40 anos
Gasto médio: R$ 108,00
Escolaridade: ensino médio a 
pós-graduação.
Renda familiar mensal: R$ 
1.200 e mais de R$ 12.400.
Frequência na loja: 1ª vez, 
quinzenal, mensal, bimestral, 
semestral, anual.
Frequência de compra: 
quinzenal, mensal, bimestral, 
semestral, anual.

RIO DE JANEIRO

FONTE: Produção dos próprios autores. 

De acordo com a Figura 3 sobre o perfil dos consumidores entrevistados, pode-se 

resumir que: a idade média é 33 anos, com há uma ampla distribuição etária; a maioria dos 

consumidores eram homens; no Rio de Janeiro foi onde houve a maior frequência de 

consumidores com pós-graduação; e para 11 entrevistados, a renda média familiar mensal 

ultrapassa os R$ 12.400,00 reais por mês. Sobre a frequência de compra nas lojas em que a 

pesquisa foi aplicada, a maioria dos consumidores entrevistados declarou que visitava a loja 

pela primeira vez, confirmado por 13 pessoas. Os resultados indicam que a compra de roupas 

e acessórios ocorre com frequência semanal e quinzenal, mas a visita à loja é com intervalo 

maior, como mensal e bimestral. 

No que diz respeito às interações, a Figura 4 apresenta um resumo sobre a frequência 

das interações e opiniões dos entrevistados. Para o varejo investigado, a abordagem fora 

iniciada pelo vendedor logo que o consumidor chegou à loja, se apresentou e perguntou o 
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nome do cliente. Perguntar o nome do consumidor pode resultar em maior interesse para a 

venda (BEATTY et al., 1996). Bem avaliadas, as abordagens podem ser consideradas do tipo 

focada no consumidor (DEL VECCHIO et al., 2003), com objetivo de deixá-lo à vontade na 

loja. Merece atenção, o atendimento ser igual ao de outras lojas (FABI; SETTE, 2008), como 

constatado por algumas consumidoras, e percebido como automático.  

Figura 4 – Resumo sobre as principais interações vendedor-consumidor no varejo de surfwear

ABORDAGEM

Observação: logo na 
entrada da loja, o 
vendedor inicia a 
abordagem. Se apresenta 
e pergunta o nome do 
consumidor, mas não
apresentam a loja.
“Seja bem-vindo”, “Fique 
à vontade”.

Opinião consumidor: 
“Dei mais atenção quando 
o vendedor falou meu 
nome” (SP)
“Boa,  foi simpática, já 
perguntou o que eu 
procurava” (RS)
“Como todas as outras 
vendedoras de loja, foi 
normal. Deu bom dia, 
posso ajudar” (RJ)

Opinião vendedor: 
“Positivo começar com 
aperto de mão” (SP)
“Não sei nem o nome, 
consumidor só queria 
saber de produto (RS)
“A Luiza começou. Mas 

esse consumidor sempre 
compra comigo, chegou e 
já apontou para mim na 
loja” (RJ)

ATENDIMENTO E 
COMUNICAÇÃO

Observação: Vendedores 
proativos e disponíveis 
para o atendimento.
Sorriem para os 
consumidores na abordagem 
e estabelecem um contato 
visual. Nível de voz varia. 
Informações: preço, 
disponibilidade e produto

Opinião consumidor: 
“Direta. O que é e o que não 
é” (SP)
“Ótima. Fluiu muito bem, 
não foi chato, insistente” 
(RS)
“Ótima, falou sobre o 
produto”  (RJ)

Opinião vendedor: “Tudo 
bem. Entendi o que o 
consumidor queria” (SP)
“Boa. Consumidor me deu 
abertura” (RS)
“Elogiei camiseta do filho. 
No geral a comunicação foi 
muito boa, bem aberta, 
sobre diversos assuntos” 
(RJ)

DISTÂNCIA E 
CONTATO FÍSICO

Observação: Distância 
normal entre vendedor e 
consumidor e com pouco
contato físico, sendo que 
pode começar com o 
consumidor. Exemplos: 
aperto de mão, “beijinho” e 
“tapa nas costas”.

Opinião consumidor: 
“Distância de vendedor e 
consumidor” (SP)
“Houve o aperto de mão, 
que foi importante. A 
distância foi boa, não tão 
longe e não tão perto” (RS)
“Teve beijo na saída. Me 
identifiquei com a 
vendedora, bateu o santo”  
(RJ)

Opinião vendedor: 
““Distância normal que 
mantenho com outros 
consumidores” (SP)
“Aperto de mão. Porque já 
aconteceu da última vez 
que ele visitou a loja” (RS)
“Teve um aperto de mão. 
Fico sem graça de dar beijo 
em mulher” (RJ)

INTERAÇÃO COM A 
LOJA

Observação: Vendedor 
demonstra produtos e 
busca itens pela loja e no 
estoque. Consumidor 
também interage com o 
ambiente, quando prova e 
busca itens.

Opinião consumidor: 
“Muito amontoado, Todos 
os shorts juntos, por 
exemplo” (SP)
“Organizado, separado e 
fácil de achar” (RS)
“Fiquei meio perdido, mas 
é bem dividido em 
masculino e feminino”  
(RJ)

Opinião vendedor: 
“Estava à vontade na loja” 
(SP)
“Não teve interação com 
outras coisas” (RS)
“Filho olhou a loja inteira. 
O bom é que estava 
focado e olhando coisas 
para comprar” (RJ)

OUTROS 
PARTICIPANTES

Observação: 
Consumidores interagiram 
com mais de um 
funcionário por visita 
(gerente, caixa e outros 
vendedores). 
Outros consumidores e 
acompanhantes também 
estavam presentes.

Opinião consumidor:
“Não notou. Caixa foi 
muito atencioso” (SP)
“Não percebi. Foi rápido e 
não prestei atenção em 
outras pessoas” (RS)
“Percebi que havia outros 
consumidores, mas não 
atrapalhou”  (RJ)

Opinião vendedor: 
“Não atrapalhou. Interagir 
com outros quebra o gelo” 
(SP)
“Amigas palpitaram” (RS)
“Pedi licença quando fui 
atender o outro que 
chegou” (RJ)

FONTE: Produção dos próprios autores. 

Quando estão interagindo, as informações mais solicitadas pelos consumidores foram 

o preço, disponibilidade do item no estoque e atributos do produto, na ordem em que mais 

apareceram na pesquisa, e o preço pode ter sido o mais questionado, pois durante o período 

em que a pesquisa foi aplicada, havia liquidação. Os elogios ao consumidor partiram de 

vendedores mais experientes, como Basso, Santos e Gonçalves (2014). Pode-se sugerir que os 

consumidores são considerados os controladores dessa interação, e podem decidir se abrir ou 

não para essas trocas com o vendedor. 

Sobre a distância e contato físico, foi constatada baixa frequência nessa interação, e

grande variação de acordo com o contexto cultural que o consumidor está inserido (HORNIK, 

1992). Para os consumidores que afirmaram satisfação com o toque, os estudos de Orth, 
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Chaameva e Brand (2013) indicam que pode haver maior necessidade de toque por parte do 

cliente em diferentes culturas. Quando ocorre qualquer contato físico, pode partir do 

consumidor e do vendedor, no início da venda com o aperto de mão, ou ao final, com tapa nas 

costas e beijos no rosto. A distância física na pesquisa foi avaliada pelos consumidores como 

de “consumidor-vendedor” quando os vendedores não ficaram próximos. 

Nas interações com a loja, o consumidor busca produtos pelo ambiente, prova itens e 

pede outras opções, como também verificado por Zhang et al. (2014). A organização do 

ambiente foi destacado por alguns entrevistados, e pode ser mais fácil do consumidor 

encontrar o que procura (CORTE et al., 2008). Todavia, para outros clientes, o ambiente 

estava com muito produto, sem organização de categorias e difícil de encontrar o que 

precisas. Os atributos físicos da loja foram mais bem avaliados pelos consumidores que 

visitavam o local pela primeira vez (LAM, 2001).  

Por fim, sobre os outros participantes, foram constatadas interações entre os 

consumidores e o pessoal de suporte da operação, com destaque para o caixa e gerente. A

participação de outras pessoas da equipe é extremamente importante na prestação do serviço 

(SUSSKIND; KACMAR; BORCHGREVINK, 2003). Houve a presença de acompanhantes

(ZHANG et al., 2014), e sugere que o consumidor no varejo em específico, conta com a ajuda 

de conhecidos para o processo e decisão de compra. Zhang et al. (2014) também alertam para 

a importância dos vendedores em conseguirem administrar seu serviço, em decorrência de 

uma variação do fluxo de pessoas na loja. Essa gestão foi constatada na pesquisa, onde os 

vendedores pediram “licença” ao consumidor antes de abordarem outro cliente. Os clientes 

ainda destacam que a presença de outras pessoas não influenciou na sua experiência em loja, 

sendo que em alguns casos, os consumidores sequer notaram a presença de outros. 

Considerações Finais 

Nas 40 situações observadas, com exceção da abordagem, que ocorreu no início de 

todos os contatos, e do contato físico mais frequente no começo ou final do atendimento, não 

foi possível estabelecer um parâmetro nos acontecimentos para as demais interações, e que 

fosse cabível propor uma sequência para esses momentos entre vendedor e consumidor. As 

interações entre vendedor e consumidor que levaram a tais opiniões, ocorreram com maior e 

menor intensidade, e variaram conforme o perfil do cliente, motivação para a compra e a 

postura do vendedor. 

O perfil dos vendedores, apesar de similar, acarreta em diferentes opiniões e posturas, 

que precisam ser levadas em consideração pelo varejista, pois vão de encontro aos 
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comentários dos consumidores e comportamentos observados. O perfil de consumidores 

diversificado reforça a necessidade do vendedor em desenvolver a habilidade para lidar com 

os diferentes tipos de clientes, e se aplicado ao mercado, isso sugere que os varejistas não 

devem enfatizar apenas um tipo de consumidor em seus treinamentos, mas sim, orientar os 

vendedores para como mapear as principais diferenças, e fornecer argumentos para lidar 

desde os adolescentes até as famílias, com pouca ou muita instrução, e tratar sobre diversos 

assuntos.  

Para futuras pesquisas sobre os perfis dos vendedores e consumidores no varejo, pode-

se explorar como as interações ocorrem de acordo com gênero, visto no estudo em questão 

terem ocorrido entre ambos os sexos. Pode-se também analisar os perfis por grupo de 

similaridade, organizados por idade, renda, etc., como os clusters criados por Zhang et al. 

(2014). Para o bloco de todas as interações, estudos futuros podem analisar com maior 

profundidade esses encontros no varejo, e avaliar se há demais interações que não foram 

identificadas. Bem como, essa pesquisa pode ser aplicada na íntegra – ou alterada conforme o 

objetivo do pesquisador – em outros segmentos do varejo, para verificar se há algum padrão 

em como as interações vendedor-consumidor em diferentes locais, e também em outras redes 

e lojas do mesmo segmento, permitindo uma visão geral de como os vendedores e 

consumidores interagem no varejo de surfwear.

Os resultados indicam que se o varejista compreender o perfil dos seus consumidores 

– que pode ocorrer primeiramente, por depoimentos dos vendedores -, e entender como 

ambos interagem durante o atendimento, pode permitir a identificação de melhorias e falhas 

nos momentos do serviço que estejam impactando a experiência de compra do consumidor. 
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A RELAÇÃO DO CONSUMIDOR COM AS ETIQUETAS TÊXTEIS 
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Resumo
O objetivo deste artigo é questionar a funcionalidade das etiquetas têxteis na vida do consumidor assim como o 
material usado em sua confecção, que em sua maioria não seguem a teoria da ciência do conforto, e, propor três 
soluções para melhorar a interação do usuário com a etiqueta, sendo elas: etiquetas estampadas por sublimação, 
um bolso interno contendo a etiqueta e por fim um aplicativo contendo as informações necessárias em uma 
etiqueta têxtil. 

Palavra Chave: Produto Têxtil; Etiqueta; Utilização; Consumidor. 

Abstract
This study is an ergonomic design that aims to question the consumer's relationship with textile labels used on 
clothing, analyzing its functionality through the material used, which are mostly synthetic due to low cost, 
thereby causing discomfort and skin irritation. For the study, a field research of qualitative-quantitative nature 
was conducted at a department store, in which consumers answered to certain questions regarding the labels, in 
order to generate the data. Once in possession of the answers, articulated with a literature review, the intention 
was to propose new alternatives, following the ergometric theory of sensory comfort. In search of a solution for 
this area, the creation of an android and PC application was proposed. Through this tool, it would be possible to 
replace the textile labels contained in clothes. And through a code acquired upon purchase, all the information 
for maintaining the product, as well as many other relevant information, such as: country origin, manufacturing 
company, CNPJ and textile composition, would be made available to the consumer, rending obsolete, the use of 
sewed labels on clothing pieces.

Keyword : Textile Product : Label Use, Consumer Application
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Introdução 

      No estudo realizado para este artigo, parte-se da norma de que toda peça do vestuário tem 

um componente obrigatório com informações básicas e dos cuidados para sua manutenção: as 

etiquetas têxteis. 

 A pesquisa foi embasada nas normativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial– 

CONMETRO Resolução n. º 02 de 6 de maio de 2008, que norteia as informações 

obrigatórias a constar nas etiquetas têxteis como também em outras pesquisas já realizadas 

sobre o segmento vestuário nos seus diversos aspectos, porém não há um material específico 

para a confecção das etiquetas podendo assim, ser usado um material que baixa qualidade e 

incômodo aos usuários. Para maior conforto do usuário, trouxemos três soluções que buscam 

priorizar o bem estar e conforto do usuário. 

 

1. Conceito de Ergonomia 

A IEA “Associação Internacional de Ergonomia” (2000) adotou a definição oficial 

de que a Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao 

entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à 

aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar 

humano e o desempenho global do sistema. Em 30 de novembro de 1983 foi fundada a 

ABERGO, a Associação Brasileira de Ergonomia. 

Os Ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, 

postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as 

necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

A palavra Ergonomia deriva do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas, regras, leis]. 

Trata-se de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da 

atividade humana. Para darem conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir nas 

atividades do trabalho é preciso que os Ergonomistas tenham uma abordagem holística de 

todo o campo de ação da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, 

organizacionais, ambientais, etc. Frequentemente esses profissionais intervêm em setores 

particulares da economia ou em domínios de aplicação específicos.  

Já Ergonomia na Moda abrange o estudo de como o homem se adequa ao seu meio de 

trabalho. Para tal, deve-se adequar as roupas ao corpo, assim sendo é correto dizer que as 

roupas são produzidas especificamente sendo proporcionais a cada tipo de corpo. A 
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ergonomia abrange o estudo dos movimentos e a adequação do homem ao posto de trabalho, 

objetivando o estudo do corpo humano, seus movimentos e a interação com o meio 

(BIAVATTI, 2008). 

Sendo o corpo humano vulnerável, suscetível à ação do meio ambiente, o homem 

criou uma segunda pele, um meio de proteção às intempéries; o vestuário, que serve como 

uma proteção contra as condições climáticas desfavoráveis em atividades específicas. O 

vestuário tem ainda uma observada importância na esfera social se o percebermos como uma 

ferramenta de identificação ou até mesmo de inserção a uma classe ou nível social. 

Ao analisarmos as condições de uso do vestuário, percebe-se que o corpo sustenta a 

roupa, ou o material têxtil em sua forma, e para cumprir efetivamente o seu papel, as peças 

devem adequar-se à morfologia, ao movimento do corpo e suas necessidades. Nesse cenário, 

o estudo do corpo humano através da antropometria e suas aplicações são indispensáveis 

quando se projeta uma peça de roupa, uma vez que, o corpo é variável em seus movimentos e 

tal movimento interfere em todo o conjunto. 

 

2.  Histórico da legislação têxtil brasileira 

A legislação têxtil brasileira baseou-se na legislação do mercado comum europeu, 

quando foi promulgada a Lei nº 5.956/73. Hoje a Resolução nº 02/08 aprovada pelo 

CONMETRO tem as mesmas exigências contidas nas Diretivas 2006/3/CE da Comissão de 

09 de janeiro de 2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativas às denominações 

têxteis, no sentido de adaptá-los ao progresso têxtil. De acordo com site do jornal oficial da 

União Europeia, esta diretiva estabelece normas que regem a rotulagem ou marcação de 

produtos têxteis no que se refere ao seu teor de fibras.  

A regulamentação técnica que rege o emprego de fibras têxteis, já é de conhecimento 

do setor produtivo desde 1973 quando foi promulgada a Lei nº 5956 de 03 de dezembro de 

1973, regulamentada pelo Decreto Regulamentador nº 75.074 de 10 de dezembro de 1974. 

Esta lei se confunde com a história do próprio Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade 

Industrial – INMETRO, Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei nº 5966 de 1973, que 

iniciou suas atividades para garantir à sociedade a proteção adequada em aspectos que 

envolvam a saúde, a segurança e o meio ambiente. 

Em 1978, coube ao INMETRO, através do Governo Federal a responsabilidade de 

implantar uma atividade fiscalizatória têxtil em todo o Brasil, denominado “Projeto Têxtil”, 

através da Rede Brasileira de Metrologia Legal (RBML) à época, que tinha como principal 
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missão orientar a cadeia produtiva desde a fiação, tecelagem, malharia e confecção até o 

comércio lojista, quanto à obrigatoriedade das informações a serem oferecidas ao consumidor 

regidas pela Lei nº 5956/73.  

Em 1982, o CONMETRO, consolida as questões têxteis, e baixas a primeira 

Resolução nº 02 de 08/01/1982, que teve sua origem na Lei nº 5956/73 devido ao avanço 

tecnológico aparecimento de novas fibras. Em 1982 o CONMETRO baixa nova 

regulamentação a de nº 04, após10 (dez) anos de utilização da Resolução nº 02. 

De acordo com a Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, em 1985 o Presidente Brasileiro José Sarney e o Presidente da Argentina 

Raul Alfonsin assinaram a Declaração de Iguaçu que foi a base para a integração econômica 

do chamado Cone Sul – Divisão de Atos Internacionais – Ministério das Relações Exteriores 

do Brasil. Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai firam o Tratado de 

Assunção, que adota o nome MERCOSUL e uma estrutura institucional básica e estabelece 

uma área de livre comércio (Ministério De Relaciones Exteriores, Direccion De Tratados – 

República Del Paraguay). Assim em 2001 é aprovada a primeira Regulamentação Técnica 

Têxtil, discutida no âmbito do MERCOSUL e internalizada no mercado brasileiro, através da 

Resolução nº 02 do CONMETRO. Em 2005 a Resolução nº 02 é revisada no âmbito do 

MERCOSUL e o CONMETRO aprova a Resolução nº 06 e finalmente em 2008 é aprovada a 

Resolução nº 02, em vigor.  

A regulamentação tem objetivo de:  

a. Informar ao consumidor as fibras e/ou filamentos componentes do produto têxtil 

adquirido;  

b. Regulamentar as transações comerciais entre fornecedores;  

c. Evitar a concorrência desleal e a propaganda entre fornecedores;  

d. Evitar a concorrência desleal e a propaganda enganosa;   

e. Proteger a saúde do consumidor:  

f. Direcionar o emprego e a conservação de produtos têxteis.  

g. A etiqueta que acompanha qualquer produto têxtil deve informar obrigatoriamente 

h. Nome ou marca registrada ou razão social e CNPJ do fabricante ou importador; 

i. A composição do produto (expressa em percentual com os nomes das fibras e/ou 

filamentos de acordo com o regulamento). Uma indicação de tamanho; 

j. País de origem. 
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     Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SlideShare (2013) 

 

Estas informações devem ser verídicas e expressas em caracteres (letras) facilmente 

legíveis (altura igual ou superior a 2mm) e claramente visíveis. A abreviatura só é permitida 

em caso de tamanho, forma societária (S/A, Ltda.), identificação fiscal (CNPJ) e quando a 

razão social ou marca for assim registrada. A etiqueta deve ter caráter permanente, ou seja, 

acompanhar o produto durante a sua via útil. As informações poderão constar em uma ou 

mais etiquetas ou em ambos os lados de uma mesma etiqueta (Resolução nº 02/08). Para o 

consumidor é muito complexo a interpretação da norma NBR ISO 3758, por total 

desconhecimento técnico.  

A Regulamentação Técnica nº 02/08, que rege a matéria têxtil no país, em seu 

capítulo VII, item 24 diz: “As informações sobre o tratamento de cuidado para conservação 

são obrigatórias”. (ABNT, 2005). Esta informação deve estar de acordo com a NBR ISO 

3758/05. Esta informação poderá ser indicada por símbolos ou textos ou ambos, ficando a 

opção a cargo do fabricante ou do importador ou daquele que utiliza sua marca exclusiva ou 

razão social ou de quem possua licença de uso de uma marca, conforme o caso. São 

alcançados por esta obrigatoriedade, os seguintes processos: lavagem, alvejamento, secagem, 

passadoria e limpeza profissional, que deverão ser informados na sequência descrita 

(INMETRO, 2009). 

 

    4.   Metodologia usada na Pesquisa de Campo 

Baseado no conceito de Ergonomia Sensorial, observou-se que as etiquetas usadas 

nos produtos de vestuário são confeccionadas com diversos tipos de materiais e que em sua 
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maioria causam incomodo e irritação a pele do consumidor. Conforme o dicionário online 

Michaelis (2009):  

 
                                              sf (método2+logo2+ia1) 1 Estudo científico dos métodos. 2 Arte de guiar o 

espírito na investigação da verdade. 3 Filos Parte da Lógica que se ocupa dos 

métodos do raciocínio, em oposição à Lógica Formal. M. didática: teoria dos 

procedimentos de ensino, geral ou particular para cada disciplina; didática teórica. 

 

Para responder aos questionamentos foi elaborada uma pesquisa de campo, 

questionário com quatro itens objetivos e direcionados a atitude do consumidor em relação ao 

item de estudo. Para realizar a pesquisa, foi escolhida a Loja Renner, do Canoas Shopping, 

pois, havia uma grande concentração de pessoas, no momento das abordagens, os 

consumidores foram informados sobre o objetivo do questionário e o estudo que estava sendo 

realizado.  

O questionário é composto de quatro perguntas com respostas objetivas para que o 

público-alvo, consumidor não perdesse muito tempo e sentisse vontade de colaborar. 

Após a pesquisa, foi feito um quantitativo de cada item do questionário e concluiu-se 

que a maioria dos entrevistados não observam e nem dão importância ao item, as acham 

incomodativas e as cortam das peças antes de usá-las. Tal questionário será apresentado a 

seguir. 

 

 4.1 Pesquisa de Campo -  Modelo usado  

FEEVALE 

Pesquisa de campo para trabalho de Ergonomia da Moda 
Assunto: Etiquetas têxteis. 
Objetivo: Entrevistar 20 pessoas entre Homens e Mulheres sobre a utilização das etiquetas 
têxteis e a satisfação do cliente em relação a colocação delas nas peças. 
 
Questionário: 
 Perguntas: Sim Não 

1 Você acha útil as etiquetas têxteis?                    

2  Você corta as etiquetas?                                                

3  Você acha que as etiquetas incomodam?                  

4  Você acha que o local onde as etiquetas são fixadas deveria ser mudado?   
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Sim
15%

Não
85%

1. VOCÊ ACHA ÚTIL 
AS ETIQUETAS ?

Sim Não

                          Quantitativo - Resultados da Pesquisa 

 

                   

 

 

 

 

 

 

    4.1 Proposta da pesquisa: 

A proposta da pesquisa sobre o item etiquetas é após constatado os problemas, 

estabelecer três soluções práticas para torná-la mais funcional. Permitindo o consumidor fazer 

uso das informações e dos cuidados para com a peça adquirida.  

A primeira solução seria a etiqueta por sublimação, conforme figura 2, que já é usada 

contendo apenas algumas informações como tamanho da peça e a marca da empresa. Estas 

informações geralmente são encontradas na parte das costas, na altura do pescoço. As 

informações de manutenção poderiam também usar o mesmo método e ser colocado abaixo 

das informações já existentes. Entretanto, sabe-se que este método só poderia ser possível em 

tecidos sintéticos. 

                                           Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

   

                             Produção dos próprios autores (2015) 

 

             A segunda solução para outros tipos de tecidos, seria a criação de um bolso interno 

com fechamento de botão, para embutir as etiquetas, desta forma elas não causariam 

Sim
[POR
CENT
AGE
M]

Não
[POR
CENT
AGE
M]

3.VOCÊ ACHA QUE 
AS ETIQUETAS 
INCOMODAM?

Sim Não

Sim
[PORCE
NTAGE

M]

Não
[PORCE
NTAGE

M]

4.SE INCOMODAM, VOCÊ 
ACHA QUE O LUGAR ONDE AS 
ETIQUETAS SÃO COLOCADAS 
DEVERIAM SER MUDADOS?

Sim Não

Sim
[POR
CENT
AGE
M]

Não
[POR
CENT
AGE
M]

2. VOCÊ CORTA AS 
ETIQUETAS?

Sim Não



648 A Relação do Consumidor com ...

 A MODA E SUAS INTERFACES...

 
 

 
 

sensibilidade à pele do consumidor e poderiam ser consultadas conforme a necessidade das 

informações, como podemos ver na figura 3 a seguir. 

 

                                           Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Produção dos próprios autores (2015) 

 

             A terceira solução está vinculada a tecnologia, que faz parte da vida dos 

consumidores em geral, conforme figura 4. Muitos já usam em outras modalidades, pois 

acham prático o acesso as informações. A criação do aplicativo modernizaria, facilitaria e 

deixaria o consumidor livre para buscar as informações sobre a peça do vestuário adquirida. 

Está solução também ajudaria a preservação do meio ambiente, pois nem todos os materiais 

usados na confecção das etiquetas são biodegradáveis.  

Neste estudo o aplicativo foi nomeado de ONLINE LABEL que funcionará da 

seguinte forma: 

 Ao realizar a compra o caixa emitirá, na nota fiscal, um código referente a peça 

adquirida. 

 O consumidor deve baixar o aplicativo para celular, tablet, notebook e/ou computado 

 O consumidor se inscreve, cria um login e acessa às informações da peça adquirida 

como: tamanho da peça adquirida, nome, marca registrada do fabricante ou 

importador, identificação fiscal (CNPJ ou CPF), país de origem, indicação do nome 

das fibras ou filamentos têxteis e sua composição e porcentagem, sempre em ordem 

decrescente, cuidados para conservação do produto, conforme Legislação em vigor. 
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                                                              Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                               Produção dos próprios autores (2015) 

 

Como a economia é globalizada, a modernização no ramo da Moda se faz necessária, 

além de trazer rapidez e eficiência o programa do aplicativo pode atender ao comércio externo 

e interno facilitando o cliente na obtenção das informações dos vestuários adquiridos. 

A moda está sempre em busca de opções que agradem ao consumidor e que façam a 

diferença no mercado. Tratando-se de um aplicativo, este traria alguns benefícios ao 

consumidor como:  o material das etiquetas não entraria mais em contato com a pele, no caso 

da retirada das etiquetas o material acaba deixando uma parte na costura ou descosturando a 

peça na sua retirada. Acredita-se que estes itens agregados a facilidade de informações 

poderiam trazer uma maior evolução e praticidade para as marcas e consumidores. 

Outro aspecto desta solução é a preservação do conceito de ergonomia e o respeito 

das empresas com a preocupação e o bem-estar de seus consumidores - clientes. Já que esta 

ciência tem como fundamento “o produto tem que chegar ao público ao qual se destina com 

funcionalidade, conforto, estética percebida antes e durante o uso” GONÇALVES (2007). 

 

    5.   Considerações Finais 

Para a análise deste trabalho contou-se com a opinião dos consumidores e com a 

teoria da ciência da Ergonomia, já que não foi encontrado nenhuma fonte bibliográfica sobre 

o item etiqueta escolhido para estudo.   
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O objetivo traçado neste trabalho foi alcançado a partir da pesquisa de campo sobre 

as etiquetas têxteis, sua eficiência com relação as informações prestadas ao consumidor, e 

ainda como ele se sente quando o produto entra em contato com seu corpo.  

De posse das respostas pode-se observar alguns aspectos determinantes sobre o 

produto: muitos consumidores não têm conhecimento ou não prestam a atenção aos símbolos 

de informação para preservação da peça; a etiqueta foi considerada pela maioria dos 

participantes como descartáveis e incômodas; não existe uma normativa que determine um 

padrão de material para a confecção das etiquetas têxteis, o que se tem, é a Resolução n. º 02, 

de 6 de maio de 2008 que regulamenta um padrão de informações obrigatórias pelo 

CONMETRO; como a resolução somente determina um padrão para informações 

obrigatórias. Acaba por deixar livre as empresas para usar qualquer tipo de material para a 

confecção das etiquetas, sem a preocupação com a qualidade. 

Assim sendo, pode-se dizer que as etiquetas se encontram nas peças de vestuários 

apenas para cumprir uma normativa exigida, ou seja, os fabricantes de etiqueta e as marcas 

não levam em conta o conceito de ergonomia no segmento conforto para o corpo. 
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DESIGN DE CALÇADOS POR UM MÉTODO AUTOMOTIVO
DE ANÁLISE DE PRESSÃO, TENSÃO E DEFORMAÇÃO

PARA O CONFORTO DO SALTO ALTO
AUTOMOTIVE ANALYSIS FOR SHOES DESIGN METHOD PRESSURE, STRESS AND STRAIN

TO HIGH HEELS INSOLE COMFORT

SILVA, José Augusto Marinho, FAUUSP1

Resumo
O design de calçados femininos de salto alto frequentemente tem características de projeto com foco no 
styling ao invés de projeto centrado no usuário, uma vez que a estética prevalece em relação ao conforto. 
No presente trabalho, desenvolve-se uma abordagem metodológica para o projeto de calçados, focado na 
melhor adaptação aos pés dos usuários, representados pelo universo das mulheres,  com a característica do 
“sob medida”, visando principalmente o conforto. Como estudo de caso considera-se o calçado comercial, 
feminino e de salto alto. A metodologia consiste na utilização de simulação virtual para análise do 
desempenho, podendo prever possíveis falhas antes da produção em escala, principalmente pelos estudos 
dos fenômenos relacionados com as deformações dos materiais sofridas por cargas aplicadas, ou seja, 
tensão x deformação. A elaboração do modelo de análise ocorreu pela obtenção de dados de pressão 
plantar realizados em ensaios de baropodometria, utilizando palmilhas com sensores que medem as 
pressões instantâneas durante o passo. Essas medições são os dados de entrada para o software de análise 
pelo método dos elementos finitos. Essas análises podem auxiliar novos projetos de calçados,  dando o 
suporte necessário para a idealização de soluções que proporcionem diminuir os picos de pressão, 
causando assim menor desconforto e maior adequação do projeto às características fisiológicas de cada 
usuário pela criação de palmilhas anatômicas e personalizadas, como sugere o resultado das análises. Ao 
final do trabalho foi desenvolvido um protótipo experimental de um calçado feminino de salto alto que 
reforçou a validação da pesquisa.
Palavras-chave: Calçados (Design); Ergonomia; Biomecânica do calçado; Método dos elementos finitos; 
Fabricação digital.

Abstract
The women's high heels shoes design has features of project focused on styling rather than the user, since 
the aesthetic overcomes confort issues. In this present research, a methodological approach has been 
developed,  focused on the best adaptation to the user´s foot on the Tailor-made characteristics, manly on 
comfort. As a case study, here it has been considered the less comfort common shoe as well as women 
high heel shoe.  The methodology consists in the use of virtual simulation for performance analysis and 
can predict potential failures before the production of the products, particularly in the studies of 
phenomena related to the material deformation under a force applied, in other words, tension versus 
deformation. The elaboration of this analysis model has occured by the datas on plantar pressure. These 
analysis should help new shoe designs to reduce the peaks, thus causing less discomfort and better 
adequacy of the design to the physiological characteristics of each user, with creation of a more 
anatomical and customized insoles. At the end of this teshis, a conceptual prototype of a women’s high 
heels is presented to validate the research.
Keywords: Footwear (Design); Ergonomics; Footwear biomechanics; Finite elements method; Digital 
fabrication.

1 Guto Marinho é doutorando pela FAUUSP - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, dep. Design e 
Arquitetura, mestre em Engenharia Automotiva pela POLI/USP, dep. Eng. Mecânica, graduado em Design de Produto pela FAAP - 
Fundação Armando Álvares Penteado e professor da FASM - Faculdade Santa Marcelina, orientador de trabalhos de conclusão em 
Design de Acessórios de Moda.
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1. Justificativa, Hipótese e Objetivo
 Como símbolo sexual, como objeto de desejo ou para suprir necessidades 

básicas do caminhar humano, o calçado apresenta significativa relação com o usuário, 

proporcionando oportunidades para projetos que visem solucionar as principais 

reclamações quanto ao conforto, e principalmente quanto aos prejuízos à saúde devido a 

um longo período de uso, seja ele de algumas horas, vários dias, semanas ou meses.

 Sob o olhar da biomecânica, a pesquisa de BERTONCELLO et al. (2009) 

conclui que o uso de calçados de salto alto por mais de quatro horas diárias pode 

promover alterações de equilíbrio em mulheres jovens, além de retração muscular.

 Sobre a influência postural do salto alto em mulheres adultas sob análise por 

biofotogrametria computadorizada, IUNES et al. (2008) indica que a frequência no uso 

de salto e o tipo de salto utilizado praticamente não modificam a postura estática das 

mulheres, sendo que a única característica diferente encontrada entre as mulheres que 

usam salto com frequência e as que não usam foi a projeção da cabeça mais a frente.

 Segundo o ortopedista Dr. Fabiano Rebouças2, o uso excessivo de salto alto 

pode ocasionar ou agravar as varizes, as calosidades, os joanetes e proporcionar 

alterações posturais na coluna, levando muitas vezes a dores crônicas de difícil 

tratamento. Conforme a publicação no Brazilian Journal of Physical Therapy, a 

pesquisa de JUNQUEIRA, BARBOSA e BONFIM (2007) mostrou que o arco plantar 

em mulheres que utilizam com frequência calçados de salto alto apresenta curvatura 

elevada, podendo ocasionar processos degenerativos e/ou alterações posturais.

 A preocupação com o conforto da mulher é o principal objetivo da pesquisa, que 

buscou utilizar os conceitos e as metodologias pertinentes ao universo do design de 

produto, da ergonomia e biomecânica, da engenharia mecânica para a análise de 

desempenho e das tecnologias de impressão 3D como método projetual de calçados. 

Esse é o processo de desenvolvimento da pesquisa e a justificativa principal para a 

escolha do tema é a preocupação com a saúde da mulher, usuária de calçados de salto alto.

 Aplicar o método dos elementos finitos como forma de análise de desempenho 

para a criação de novos calçados, apresenta como principais vantagens das simulações 

virtuais, a redução de custos e prazos. Com a utilização correta dessa ferramenta, tem-se 

2 Entrevista disponível em: http://www.ortesp.com.br/website/index.php/artigos-e-entrevistas/144-entrevista-sobre-qriscos-do-uso-
excessivo-do-salto-alto-para-saude-da-mulherq. Acesso em julho de 2015.



653

MENDES, F. D. et al.

J. A. M. Silva.

a oportunidade de prever possíveis falhas do produto. Para o setor calçadista, pode-se 

analisar a melhor adequação anatômica de componentes aos diversos biotipos de pés 

dos usuários, e definir quais são os melhores materiais para a sua fabricação, sem a 

necessidade da elaboração de diversos protótipos físicos, gerando uma grande economia 

de tempo e redução no custo de novos desenvolvimentos de produtos. Em relação às 

normas que estabelecem parâmetros para homologar conforto e analisar resistências de 

materiais, os ensaios físicos também podem ser substituídos pelas simulações virtuais, 

agilizando todo o processo de criação. Portanto, a formulação da hipótese considerada 

nesta pesquisa se dá pela transferência da tecnologia utilizada na indústria automotiva 

para prever virtualmente o comportamento dos automóveis, com a finalidade de analisar 

virtualmente o desempenho dos calçados, antes de sua fabricação.

 Diante do crescente desenvolvimento das ferramentas digitais para a criação de 

produtos, o embasamento teórico desta pesquisa está fundamentado na integração entre 

estudos de design de produto, ergonomia, biomecânica do calçado, bioengenharia, 

engenharia automotiva e larga escala. O objetivo principal é aplicar uma nova 

metodologia para a criação de calçados, com foco no projeto centrado na usuária de 

calçados femininos de salto alto, considerando características de calçados feitos sob 

medida, na busca de soluções para a obtenção de conforto. Salienta-se a utilização de 

tecnologias exclusivamente digitais em toda a abordagem metodológica considerada.

2. A sedução do salto alto sob a ótica da história da moda, do design e do styling

 Historicamente, o calçado foi inventado pela necessidade de dar proteção aos 

pés e segundo o Prof. Msc. João Braga3, usa-se a vestimenta por três motivos: por pudor, 

por adorno ou por proteção. Observa-se que uma das premissas em seduzir é 

exatamente cobrir o corpo. A partir do século XVI, para assumir uma postura mais 

longelínea, o corpo passa a ser elevado pelas altas plataformas dos novos calçados, a 

fim de fazer a pessoa ser destacada perante a sociedade. Somente no século XIX os pés 

femininos, começam a ser muito cobiçados, ou seja, ver o pé feminino causava um 

frisson tremendo. Mais do que a cintura fina, mais do que o decote e o seio voluptuoso, 

3  Entrevista  realizada   com  o  Prof.  Msc  João  Braga.  É   autor   de   significa<vos  =tulos  sobre  moda,   além  de  pesquisador  da  história   da  
indumentária  e  da  moda.
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mais do que os braços desnudos, no início do século XIX, segundo a Profa. Msc.  Miti4, 

o que mais interessava aos homens eram os pés femininos.

 A década de 20 foi marcada pela participação mais efetiva da mulher na vida da 

sociedade, quer seja pelo trabalho, quer seja pela presença em relacionamentos sociais. 

A mulher assume uma postura evidente de querer se impor, deixando aflorar o desejo de 

mostrar o corpo; o encurtamento da saia é um marco histórico da mudança do 

comportamento feminino. É possível então a visualização e a valorização dos calçados.  

As roupas das décadas de 50, 60 e 70, de um modo geral, eram mais justa e os tecidos 

em lugar de proporcionar conforto causavam desconforto. Até praticamente a década de 

70, as peças do vestuário perduravam por gerações, devendo servir por muito tempo, 

sendo a maioria consideradas como valiosos bens de herança, dificilmente jogando-se 

no lixo. O conforto não era considerado, sendo a durabilidade a maior preocupação.

 Pode-se concluir que, ao longo da história, a personalização como maneira de se 

destacar na sociedade não chegou a dar espaço para a avaliação e a necessidade do 

conforto. E os problemas ambientais, o uso da mão de obra escrava, o uso indevido de 

peles exóticas são preocupações contemporâneas que fazem agir no contemporâneo. 

 Considerando que não há sentido em analisar a percepção quanto aos 

significados dos produtos fora de seu contexto de uso, cabe mencionar que a partir da 

Semiótica os calçados femininos, e outros produtos, fazem parte de um dinâmico código 

social de sedução, como apontado por DANESI (1999). 

 Em um editorial de moda ou desfile, segundo o Prof. Esp. Márcio Banfi5, a 

imagem final sempre é o mais importante, com o trabalho editorial prevalecendo à 

questão do conforto, uma vez que a intenção é a criação da imagem ideal. Segundo 

Banfi, o calçado feminino de salto alto apresenta questões similares à da gravata 

masculina, ao terno completo em dias de calor, a vestidos e peças justas do vestuário 

feminino, casos em que se aplica a definição de “suffer for fashion”, ou seja, “sofrer 

pela moda”, no sentido de que o usuário suporta qualquer coisa, menos abrir mão de seu 

“look”6. Mesmo assim, a moda é cíclica e certos padrões adotados sempre estarão em 

4  Entrevista  realizada  com  a  Profa.  Msc.  Mitsuko  Shitara  (Mi<).  É  mestre  em  História  Social  pela  PUC/SP.

5  Entrevista com o Prof. Esp. Márcio Banfi. Leciona na Faculdade Santa Marcelina, sendo o responsável pelas orientações dos 
trabalhos de graduação com ênfase em fotografia e imagem de moda, além de atuar como stylist.

6  “Look”  é  um  termo  u<lizado  pelo  mercado  de  moda  para   referenciar   o  conjunto  de   peças  do  vestuário  que  compõem  o  visual  de  
uma  pessoa.
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evidência e em uso, e as pessoas sempre estarão dispostas a encarar qualquer situação 

de desconforto para garantir sua imagem. No caso do salto alto, a situação sempre foi a 

mesma desde os anos 30, passando pelos 40 e 50, aparecendo de um modo ou de outro, 

mas sempre presente no traje feminino associado à ideia de proporcionar poder, altura e 

valorização do corpo feminino.

 Calçados de salto alto podem se valer de ferramentas de análises virtuais em 

benefício do projeto, e assim minimizando a sensação de desconforto, explorando as 

vantagens da união interdisciplinar entre engenharia, design e moda, mas sem deixar de 

lado valores e motivos impostos ao longo da história da sociedade, imputados em 

produtos de desejo, assim como ocorre com os calçados.

3. Ergonomia e biomecânica para o projeto de calçados

 Sabe-se que o uso do salto altera a distribuição do peso do corpo, verificando-se 

que ao elevar o calcanhar, este alivia a pressão, transferindo-a para a região do antepé, 

havendo uma proporção do aumento da pressão diretamente relacionado com a altura do 

salto. Segundo MELO (2005), dependendo de alguns fatores, o calçado como é 

concebido ou produzido pelo fabricante afetará de forma positiva ou negativa a saúde e 

a performance do indivíduo. Para MANFIO e AVILA (2003), o calçado deve ter como 

focos principais segurança e conforto, além da prevenção das lesões.

 Sabe-se a importância de um calçado proporcionar segurança, satisfação e bem-

estar ao usuário, e de seu relacionamento com o meio de uso, sendo este um dos 

princípios da ergonomia: a análise da interface produto x usuário. Segundo GOMES F. 

(2003), a ergonomia objetiva sempre a melhor adequação ou adaptação possível do 

objeto aos seres vivos em geral. Provavelmente esses objetivos já fazem parte da 

preocupação normal dos projetistas, entretanto, a ergonomia trata desses assuntos de 

modo organizado e científico, utilizando metodologias para interferir tanto durante o 

projeto quanto na operação de sistemas produtivos com razoável certeza de produzir 

resultados satisfatórios (ITIRO IIDA, 2005).

 Em seu trabalho, VAN DER LINDEN (2004) desenvolve um modelo que permite 

descrever a percepção de conforto e a percepção de risco. Para os indivíduos que têm a 

referência dominante orientada ao prazer, a aparência é importante e afeta a percepção 

de conforto, enquanto é negado o risco. Nos casos em que a dor é a referência 
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dominante, a aparência é negligenciada, enquanto a percepção de risco apresenta-se 

altamente sensível e afeta a percepção de conforto.

 Quando se eleva o calcanhar, a curvatura da coluna se modifica. A base do corpo 

é alterada, desequilibrando o quadril e a coluna. Se considerarmos a posição vertical do 

corpo descalço e ao subir o calcanhar, mantendo-o ainda na posição inicial/vertical, um 

salto alto pode elevá-lo cerca de 20 graus. Para compensar a inclinação para a frente, o 

corpo tem que corrigir a postura, alterando toda a sua posição, fazendo com que o 

tendão de Aquiles se encurte, então o joelho é projetado mais à frente, e a coluna 

apresenta uma outra curvatura, alterando-se totalmente em relação à posição inicial.

Figura 1 - Alteração postural descalço e com salto alto.

Fonte: Rossi (2001). Reprodução do próprio autor.

4. Normas ABNT como referência de conforto para o design de calçados

 O “Selo Conforto” é uma marca de conformidade concedida ao calçado, uma 

vez submetido a um conjunto de ensaios específicos. Os indicadores de conforto são 

testados em laboratórios de Biomecânica, com ensaios físicos, biomecânicos e 

perceptivos, devendo atender as normas técnicas. No Brasil, as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas apresentam a seguinte regulamentação para 

o conforto de calçados: 1) NBR 14835 - Determinação da massa. 2) NBR 14836 - 

Distribuição de pressão plantar. 3) NBR 14837 - Temperatura interna. 4) NBR 14838 - 

Absorção de impacto. 5) NBR 14839 - Ângulo de pronação do calcâneo (movimento de 

rotação interna do calcâneo) durante a marcha. 6) NBR 14840 - Níveis de percepção de 

calce.

 Já na norma ABNT NBR 15159 - Conforto de calçados e componentes - 

Determinação dos diferentes perfis para o mesmo número - Fôrmas, estabelece 
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parâmetros de medidas de referência do pé feminino e masculino, apontando os 

perímetros das fôrmas correspondentes ao feminino e ao masculino, além de apresentar 

os pontos de controle das medidas das fôrmas, tanto em relação à numeração feminina, 

quanto masculina. Por meio de tabelas, padroniza a numeração dos calçados com o 

comprimento e perímetros das fôrmas para cada numeração.

 Qualquer norma que exista com o objetivo de beneficiar o consumidor pela 

oferta de tamanhos mais adequados aos diversos biotipos de pés só terá sua real 

utilidade no momento em que seja obrigação, ou seja, que tenha força de lei. Além das 

regiões, classificação por comportamento traria outros importantes públicos que não são 

considerados, como aqueles que não se enquadram em um “tamanho padrão” como os 

magros, obesos e musculosos, por exemplo. As medidas do corpo e suas limitações 

deveriam ser adotadas em norma específica para o público idoso, que mereceria atenção 

específica assim como o infantil. Contar com um censo antropométrico nacional, 

considerando a obrigatoriedade de sua adoção por lei federal, não resolveria, mas 

significativamente traria benefícios significativos tanto para o empresário quanto para o 

consumidor final.

 Das normas citadas apenas uma foi utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, a norma ABNT NBR 14836 - Calçados: Determinação dinâmica da 

distribuição da pressão plantar. A informação utilizada é para estabelecer uma 

velocidade média da passada para a realização do teste de baropodometria, sendo 5km/h 

para homens e 4km/h para mulheres.

5. Ensaios e testes realizados

 Além do foco no personalizado e individual, o uso da tecnologia digital para a 

captação tridimensional de referências do corpo humano visando sua mensuração e 

padronização é uma atual e importante ferramenta para a moda e o design. Para a 

realização deste trabalho foram definidas as seguintes capturas tridimensionais: pés 

direito e esquerdo da modelo de prova nas posições descalço e relaxada (com os pés 

suspensos, parte superior e inferior), descalço com o corpo ereto (para verificar o efeito 

“esparramado”/parte superior) e descalço sobre um salto de 9cm de altura com o corpo 

ereto (para verificar também o efeito “esparramado”/parte superior) e à captura da parte 

inferior do pé com o corpo ereto, conforme a sequência das fotos da figura 02.
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Figura 2 - Sequência de fotos demonstrando a utilização do scanner 3D portátil 

Handyscan 3D EXAscan, disponibilizado pelo CTI Renato Archer, para a captura das 

fôrmas do molde de calçado adquirido e da modelo de pé.

Fonte: Produção do próprio autor.

 A elaboração do modelo de análise virtual considerou a obtenção de dados de 

pressão plantar em ensaios de baropodometria em calçados com salto. Foram utilizadas 

palmilhas com sensores que medem as pressões instantâneas durante o passo.

Figura 3 - Ensaios de baropodometria para obtenção da distribuição das pressões 

plantares em calçados femininos, realizados no Laboratório de Estudos dos Movimentos 

do Hospital das Clínicas de São Paulo.

 Fonte: Produção do próprio autor.
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 Mesmo ocorrendo em momentos distintos, os picos são considerados na mesma 

imagem para efeito de análise da situação de maior desconforto provocada pelas forças 

atuantes na palmilha dos calçados, independentemente do momento em que isso 

ocorreu. As medições comprovaram que o design do salto influencia significativamente 

na distribuição do peso corporal, mesmo em calçados com a mesma altura de salto. Na 

análise das médias dos picos de pressão, no modelo com salto fino o pico registrado foi 

de 923kPa, contra 762kPa aferido no modelo com base retangular, ambos localizados na 

região dos metatarsos.

Figura 4 - Pressões máximas aferidas nos ensaios de baropodometria, utilizando o 

calçado com salto de 9cm, de modelo “salto fino”.

Fonte: Produção do próprio autor.

 A adoção de um método experimental com as características do método dos 

elementos finitos explica-se em boa parte pelos objetivos a serem alcançados por este 

trabalho, no que se refere ao desenvolvimento de parâmetros virtuais para análise de 

desempenho de calçados com o foco no conforto. Seguindo este critério, os modelos 

matemáticos foram elaborados com o auxílio de software CAD e de elementos finitos. 

 A situação para a análise (denominada também “situação de contorno”) é definida 

pelas aplicações dos carregamentos e suas restrições. A configuração definida para 

iniciar os ensaios virtuais é assim caracterizada: apesar de utilizar os dados dinâmicos 

coletados na baropodometria, a análise é considerada estática, por não apresentar 

variações de cargas ao longo do tempo. Os resultados foram obtidos pela interpretação 

das imagens geradas pelo software, adotando-se alguns critérios de avaliação sob a ótica 

da engenharia mecânica, tais como deformações em todos os graus de liberdade (Total 
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Translation); tensões na vertical (Normal Z), e em relação à falha que indica o 

escoamento de sólidos antes de atingir a deformação plástica (Von Mises).

 Quando foram medidas as cargas na palmilha no teste de baropodometria, 

considerando o maior pico registrado, pontualmente na região da cabeça do segundo 

com o terceiro metatarso, foi aferido um valor proporcional a 3 vezes o peso corpóreo 

da modelo, totalizando 159kg. Para analisar em certas condições extremas, perante o 

universo da análise, como parâmetro de força foi utilizado especificamente o peso da 

modelo na pressão máxima exercida sobre a palmilha, sendo esse o valor adotado para 

os ensaios subsequentes. Vale a pena comentar que, independentemente dos valores, 

seja das cargas aplicadas ou das deformações sofridas, o modo com que as tensões se 

propagam ao longo da estrutura sempre serão correspondentes, servindo perfeitamente 

como referência para certas interpretações.

 A análise mais importante considerada é a verificação do comportamento sob o 

efeito de compressão, uma vez que essa leitura dará informações sobre as tensões 

resultantes na superfície da palmilha.

 Na avaliação da imagem pela força em Normal Z, foi observado que há uma 

considerável distribuição das cargas na superfície superior referente à palmilha, 

confirmando a hipótese inicial de que quanto maior o contato do pé, maior a 

distribuição das cargas. Analisando de outro modo: as superfícies paralelas ao plano 

onde a carga for aplicada sofrem a tensão denominada normal, pelo ângulo de 90 graus 

formado pelo sentido da carga no plano, que é o mesmo sentido da compressão. Quando 

o plano não está paralelo e sim inclinado em relação à superfície com a carga aplicada, 

tende a ocasionar um efeito de escorregamento, consequentemente, com movimento de 

tração ao invés de compressão. Desse modo, as áreas em vermelho indicam as 

tendências a sofrer tração e as restantes, compressão. Se eliminarmos as áreas 

vermelhas, tem-se a referência de onde realmente ocorrem as pressões.
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Figura 5 - Distribuição das tensões na estrutura com palmilha anatômica e Isosurface 

referente às tensões em Normal Z que sofrem algum efeito de compressão - Vista 

isométrica interna.

Fonte: Produção do próprio autor.

 Pode-se concluir que as pressões foram melhor distribuídas, dando a entender 

que a percepção do calce pode ter sido melhorada, se esse parâmetro for considerado. 

 Para aferir a importância das análises realizadas, tanto as preliminares quanto as 

avançadas, consideram-se os requisitos necessários para comprovar a eficácia da 

utilização da ferramenta de análise de desempenho, atingindo o principal resultado da 

pesquisa quanto à proposta desse método, destinado ao auxílio para a criação de novos 

calçados com foco no conforto. O olhar de outros engenheiros e designers deverá 

assumir outras condições, que resultarão em diversas outras informações que 

influenciarão novas percepções e, consequentemente, as mais variadas soluções. Basta 

agora o designer se aliar à engenharia, ou mesmo assumir um compromisso de utilizar 

esse modo de raciocínio estrutural para idealizar novas e ergonômicas criações.

6. Considerações Finais

 O design centrado no usuário é fator preponderante para a criação de calçados 

que visem maior adequação aos biotipos e às diversas necessidades de utilização. 

Melhorar a relação ergonômica com os pés, melhorar o desempenho no auxílio da 

passada ideal, apoiando-se nas técnicas da engenharia automotiva e com as devidas 

adequações biomecânicas da marcha humana, são os pontos motivadores para realizar 

estudos que apresentem informações significativas para influenciar a criação de novos 

calçados centrados no conforto, assim como realizado durante todo o percurso do 

trabalho apresentado.
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 A proposta deste trabalho vislumbra a fabricação de calçados com a tecnologia 

de fabricação digital, com ênfase na impressão 3D, que pode proporcionar a eliminação 

e a redução de componentes, além da redução dos materiais e processos empregados, 

trazendo vantagens ambientais, se comparadas aos processos convencionais. A 

impressão 3D é uma tecnologia já estabelecida e com grande potencial de aplicações 

comprovadas. Os estudos mais recentes apontam na direção dos metamateriais, que são 

materiais cuja estrutura é trabalhada em escala nanométrica, mérito alcançado 

exclusivamente pelo uso da tecnologia de impressão 3D, sendo o único processo de 

fabricação que pode trabalhar nesse universo das medidas ínfimas. Essa técnica pode 

atribuir maleabilidade e outras propriedades aos materiais considerados duros, 

tornando-os mais flexíveis, podendo ser a solução para a busca de novos materiais para 

serem utilizados nas impressoras 3Ds.
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