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RESUMO 

Este projeto tem como finalidade, o desenvolvimento de uma coleção de moda 

feminina inspirada no festival contracultura Burning Man. O intuito é recriar, através 

das peças de vestuário, um pouco das emoções vividas neste tipo de festival. 

Conforme pesquisa exploratória e documental realizada no decorrer deste trabalho, 

nota-se que o indivíduo que participa de um festival desta natureza, busca a auto 

expressão e que muitas vezes assume um “personagem” dentro desta imersão, onde 

em sua rotina não é usual. Com base nos dados coletados do público consumidor, 

identificou-se que este público faz parte de uma nova era de consumidor, onde a 

experiência é mais importante do que o produto. Para o estudo deste novo perfil utiliza-

se como apoio a teoria do autor Alvin Toffler que descreve o público prosumidor 

(aquele que participa do desenvolvimento do produto).  Desta forma a coleção de 

moda Burning Hands, tem como objetivo proporcionar não apenas um produto ao 

usuário, mas sim uma experiência de criação, onde o mesmo possa conectar-se com 

a marca e se auto expressar, colocando um pouco de si e de sua imersão lúdica vivida, 

no produto desenvolvido. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Worth Global Style Network (WGSN), líder mundial de 

previsões de tendências na área de moda, a palavra que representará as ações de 

2019, será a criatividade. Hess (2018) informa que a empresa especializada em 

análises e previsões de tendência, publicou o relatório “The Vision 2019” em seu site 

oficial, onde apresentou 3 macros tendências, sendo elas: comunidades locais, em 

contato e manifesto criativo. Estas três macrotendências irão guiar a maneira de fazer 

negócios e de consumir da população a nível mundial. 

Em relação ao manifesto criativo uma matéria do Mundo do Marketing (2017), 

descreve que as companhias estão começando a olhar para os mercados que são 

menos atendidos e apostando em novas maneiras de produzir. O rumo dos 

profissionais criativos está muito além de criar um produto, a tendência de mercado é 

estimular a criatividade, através de novos debates até encontrar a auto expressão, e 

assim poder projetar sistemas e não somente coisas, conforme o relatório “The 

Vision”. 

Diante do exposto, compreende-se que a auto expressão está conectada ao 

manifesto criativo, indo de encontro com o primeiro princípio básico do evento Burning 

Man. Conforme Seco (2016), criado pela participação colaborativa de seu público, é 

uma comunidade que nasce no meio do deserto de Nevada e durante 8 dias é 

considerada a 4ª maior cidade do Estado. O evento de experimento social, acontece 

desde 1986, e tem ficado famoso nos últimos anos, sendo hoje um dos eventos 

contraculturas mais almejados para quem busca uma experiência imersiva e 

inusitada. 

A hiperconexão vem mudando a forma como o indivíduo se relaciona com o 

mundo. Percebe-se, cada vez mais o aumento de consumidores buscando conectar-

se com o que está consumindo. Este público costuma ser atento ao que acontece em 

sua comunidade e no mundo, é um público colaborativo, e que ao meio da diversidade 

busca expressar a sua singularidade. Com o fácil acesso da população à informação, 

gerou um forte espaço de disseminação da inteligência coletiva (Mundo do Marketing, 

2017). 

Em relação ao público colaborativo, buscou-se sobre o termo prosumidor, que 

foi criado pelo escritor Alvin Toffler em 1980. O nome surgiu da junção das palavras 

consumidor e produtor, ou seja, aquele que consome determinado produto e também 

o produz. Este conceito espelha o perfil do “novo consumidor” que se envolve 



3 
 

diretamente no processo produtivo, trazendo singularidade aos produtos (Toffler, 

1980). 

Tendo como princípios básicos, a auto expressão e a colaboratividade do 

movimento contracultura Burning Man, torna-se manifesta a relação com o público 

prosumidor, onde o indivíduo pode viver a experiência de participar da criação da 

coleção, e ter um pouco de si no produto desenvolvido. Dessa forma, procurando 

aproveitar essa relação por meio do mercado de moda, questiona-se nessa pesquisa: 

como desenvolver uma coleção de moda feminina, inspirada no evento Burning Man, 

para o público prosumidor? 

Visto que os momentos de libertação vividos nos festivais poderiam ser trazidos 

para o dia a dia do indivíduo, como sugere Moretto (2015), o intuito da pesquisa 

proposta é entender como o indivíduo pode retornar desta imersão e representar a 

experiência vivida através de suas roupas, participando do processo produtivo.  

 Este artigo teve como objetivo geral criar uma coleção de moda feminina, 

inspirada no evento Burning Man, para o público prosumidor e, a partir disso os 

objetivos específicos foram pesquisar sobre o evento Burning Man e o termo 

prosumidor, compreender de que forma pode ocorrer a participação ativa do 

consumidor junto a coleção, pesquisar o lifestyle do público consumidor, definir os 

parâmetros de moda para assim desenvolver o book de coleção e confeccionar dois 

looks da coleção elaborada, apresentar e defender. 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

A coleção de moda deste artigo, foi desenvolvida com base no subtema evento 

burning man que se originou a partir do tema geral manifesto criativo.  

 

2.1 O Evento Contracultura Burning Man 

 

Burning Man é um evento contracultura colaborativo que acontece uma vez por 

ano, na cidade de Nevada, onde surge uma comunidade no deserto, chamada Black 

Rock City. No que diz respeito a sua origem, Seco (2016), explica que tudo começou 

no ano de 1986 quando Larry Harvey construiu um homem de madeira na praia, e em 

um certo momento junto com seus amigos colocaram fogo na estátua de madeira, a 

queima acabou chamando a atenção de pessoas que estavam ao redor, onde 
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apreciaram o show. Após este dia, todos os anos a queima se repetiu até 1990, ano 

em que foram impedidos de continuar a tradição, devido à fiscalização da praia. Em 

1991 encontraram um novo local para queima, onde não havia moradores e eles se 

sentiam livres para se auto expressarem. Desde então a cada ano o evento atrai um 

público maior. 

 

2.2 O Movimento Contracultura 

 

A contracultura foi um movimento que iniciou em 1960, por jovens que 

almejavam novas formas de expressão do indivíduo, através da inovação e de 

questionamentos em relação a sociedade, buscando assim, uma transformação de 

consciência e comportamento.  

A grande maioria dos novos acontecimentos fascinantes e provocadores tanto 

na política, como nas relações sociais, movimentos artísticos, entre outros, são 

criações da juventude que buscou se alienar das suas gerações anteriores (Roszak, 

1972, p. 15). 

Sobre o início da contracultura Carlos Pereira define: 

Corriam os anos 60 e um novo estilo de mobilização e contestação social, 
bastante diferente da prática política da esquerda tradicional, firmava-se cada 
vez com maior força, pegando a crítica e o próprio sistema de surpresa e 
transformando a juventude, enquanto grupo, num novo foco de contestação 
radical (PEREIRA, 1986, p. 7). 

Para Roszak (1972), não se torna exagero chamar de “contracultura” este 

movimento entre os jovens, já que a sociedade conservadora não considera este 

fenômeno uma cultura, mas sim uma invasão alarmante.   

O modo de se relacionar com as pessoas, de encarar o mundo e de pensar a 

sociedade e o indivíduo, foi se tornando diferente, devido ao conjunto de 

manifestações culturais (Pereira, 1986). 

 

2.3 A Experiência do Evento 

 

Para relatar a experiência do evento, neste trabalho foi utilizada a resenha da 

repórter Mayara para o Globo Repórter. A mesma indaga que ao chegar no festival foi 

chamada de “virgem”, já que era a sua primeira vez no Burning Man. Ela ficou por 10 
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dias alojada com um grupo de 50 brasileiros, que construíram no evento uma 

instalação artística 100% brasileira (Teixeira, 2015). 

A repórter ainda conta que no seu primeiro dia na cidade de Black Rock City, 

acabou se perdendo e ficou por horas sozinha em meio a uma das maiores 

tempestades de areia dos últimos anos. Este foi apenas um de vários outros desafios 

vividos no evento, como ter que ter muita resistência física, ficar dias sem banho, ter 

que pular algumas refeições, entre outros. Porém ela explica que tudo isto, faz parte 

da experiência e que ao encontrar um veterano ele lhe disse que, muitas vezes se 

perder no Burning Man, se faz necessário para poder se encontrar (Teixeira, 2015). 

O evento possui diversas atividades, desde oficinas de gastronomia até yoga. 

Conforme Seco (2016), o participante pode tanto prestigiar seu dj favorito, como ir 

passear de bicicleta, a experiência do Burning Man, é como viver sem relógio, apenas 

se sabe se é dia ou noite. 

Raquel Seco, explica que cada indivíduo que entra na cidade de Black Rock 

City, é responsável, por si mesmo. O evento é colaborativo e voluntário, então não há 

transação de dinheiro e não são permitidos patrocínios. As instalações artísticas são 

autofinanciadas e algumas recebem bolsas da organização “[...]Os organizadores 

costumam repetir um mantra: ao borrar a linha que separa o público do artista, todo 

mundo se torna um super astro[...]” (Seco, 2016). 
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Figura 1 - Evento Burning Man 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Neste contexto, a figura acima, utilizada como painel representa a liberdade de 

expressão na cidade de Rock City, a colaboratividade e pode-se notar também as 

instalações artísticas. O painel foi desenvolvido com base nas fotos oficiais do evento 

e no seu perfil na rede social Instagram.  

 

2.4 A Primeira Mulher a Expor no Evento 

 

Conforme matéria publicada pelo site O Globo, desde 2016 a designer 

brasileira Stephanie Sartori participa do evento contracultura Burning Man. A designer 

possui um projeto de costura na cidade de Black Rock City, onde customiza e cria 

figurinos para os participantes do evento que passam por ali. Stephanie Sartori é 

proprietária da marca Santa Maria e como uma extensão mental e corporal, mantém 

na identidade de sua marca seu posicionamento vanguarda feminista e retro futurista 

(Pitaluga, 2018). 
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De acordo com o relato de Stephanie Sartori para o site O Globo: 

Minha forma de expressão artística mais natural é a moda, mas sempre tive 
ideias para projetos de artes visuais. Um dos maiores prazeres de criar é ver 
sua criação pronta, em forma física, e eu atingia isso com cada roupa que 
imaginava e costurava. Porém comecei a sentir a necessidade de construir 
algo mais permanente, maior e mais desafiador - como uma instalação. 
Queria me desafiar a construir com novos materiais e novas técnicas que iam 
além do tecido e costura (PITALUNGA, 2018, sem paginação). 

A designer se tornou no ano de 2018 a primeira mulher brasileira a levar uma 

instalação artística para o evento Burnign Man. A obra de arte se chama ONE, e é 

uma ilustração da palavra ME que espelhada lê-se WE, onde traz o conceito que todos 

conectados, são apenas um (PITALUNGA, 2018). 

 

Figura 2 - Stephanie Sartori 

 

Fonte: O Globo (2018). 

A forma de trabalhar de Stephanie Sartori, pode também ser visualizada 

através da figura 2, conforme publicada pelo site O Globo. Diante do cenário 

representado na foto, a estilista desenvolve seu trabalho manual durante o evento, 

este que é um trabalho intuitivo e criativo, permitindo a auto expressão da 

customização de quem passa por ela. 

Com isto percebe-se a colaboratividade e a coparticipação do público no 

evento, identificando desta forma uma aproximação com a definição do público 

prosumidor.  
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2.5 Origem e conceito da palavra prosumidor 

 

O termo prosumidor, apareceu pela primeira vez na publicação do livro A 

Terceira Onda, em 1980, escrito pelo autor americano Alvin Toffler, especialista em 

apontar tendências para o futuro. Conforme Carvalho (2012) o conceito prosumidor 

originou-se da junção de consumidor com produtor. Toffler identificou neste 

prosumidor, o novo consumidor pró ativo das próximas décadas, que estaria envolvido 

no processo de criação de novos produtos e que teria um valor de uso pessoal. 

Toffler (1980) previu que A Terceira Onda, seria a era da informação e que o 

consumidor teria um novo conceito: 

Isto ajuda a explicar a significação da iminente fusão do produtor e do 
consumidor - o que chamei de advento do prosumidor. A civilização da 
Terceira Onda traz consigo o ressurgimento de um enorme setor econômico 
baseado em produção para uso mais do que para troca, um setor baseado 
em faça-para-si-mesmo, de preferência a faça-para-o-mercado. Esta 
dramática reviravolta após 300 anos de "mercadização", exigirá e tornará 
possível um pensamento radicalmente novo sobre todos os nossos 
problemas econômicos, do desemprego e o bem-estar à ociosidade e ao 
papel do trabalho (TOFFLER, 1980, p. 351).  

De acordo com Carvalho (2012), as organizações têm usado as mídias socias, 

como canal de comunicação com o público prosumidor. As empresas têm buscado 

através desta comunicação, uma maior interatividade e colaboratividade não somente 

com o público consumidor, mas também com seus fornecedores e clientes internos. 

O intuito desta parceria é trocas informações, experiências, energias criativas e gerar 

insights. 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa pode ser classificada metodologicamente conforme os critérios 

a seguir expostos. 
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3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia deste trabalho pode ser classificada, conforme os critérios a 

seguir: 

 

a) Quanto à natureza: é uma pesquisa aplicada, devido ter como objetivo entender 

como é a experiência vivida em um festival, e assim poder aplicar estes 

conhecimentos adquiridos na coleção de moda, trazendo um pouco desta imersão 

para o dia a dia do indivíduo.  

 

b) Quantos aos objetivos: a pesquisa exploratória foi escolhida como ferramenta para 

o levantamento de dados bibliográficos, onde pode-se aprofundar os estudos 

sobre como surgiu o movimento contracultura e o conceito e origem do termo 

prosumidor, além de pesquisas sobre o festival Burning Man e a experiência vivida 

no mesmo.  

 

c) Quanto aos procedimentos: para o desenvolvimento da fundamentação teórica, 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, para assim esclarecer o conceito de 

prosumidor e também para compreender como iniciou os movimentos 

contraculturas. Através da pesquisa documental pode-se abordar sobre o festival 

Burning Man e a experiência do consumidor, pois obteve-se acesso de informação 

através de sites como o Jornal o Globo e o El País. A pesquisa documental também 

foi utilizada para a formação do público-alvo, foi obtido informações pela 

ferramenta de mídia social Instagram, e assim foi possível a criação do painel 

lifestyle deste público. Com base no estudo sobre o público prosumidor, a pesquisa 

participante também é abordada neste trabalho, devido a interação do público alvo 

diretamente com a coleção de moda. 

 

d) Quanto à finalidade: por ser uma pesquisa que não é baseada em números, mas 

sim em avaliações descritivas e analíticas, pode-se classificar como qualitativa. 
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3.2 Metodologia do projeto de produto 

 

Para o projeto de coleção de Moda foi utilizado a Metodologia de Produto de 

Back et al. (2008) do livro “Projeto Integrado de Produtos”, as informações do livro 

foram adaptadas para o Design de Moda, que tem como produto final uma coleção de 

moda feminina, seguindo as seguintes etapas:  

 

a) Planejamento do projeto:  

a.1) Exposição do problema de pesquisa e entendimento sobre como ele pode 

afetar o público alvo, com estas definições estabelecimento sobre como o problema 

pode ser solucionado.  

a.2) Definição do tema de coleção, conceituando o festival Burning Man e 

buscando inspiração dos relatos da experiência vivida no evento. 

b) Fundamentação teórica:  

b.1) Pesquisa do tema da coleção; 

b.2) Definição do público-alvo; 

b.3) Definição de parâmetros de moda;  

c) Desenvolvimento do projeto:  

c.1) Geração de Alternativas: Ideias que serão utilizadas na coleção, esboços 

baseados nos parâmetros de moda e conceito, que possam vir à solucionar o 

problema da pesquisa;  

c.2) Seleção de cores, harmonias, tecidos e aviamentos que serão aplicados 

à coleção; - Seleção dos esboços e teste de cores;  

d) Design de Experiência:  

d.1) Entrevista com o público-alvo; 

d.2) Interação com o público-alvo. 

e) Implementação 

e.1) Book de coleção com os croquis finais, desenho técnico e painéis 

(conceito, lifestyle, parâmetros, cores e harmonias, materiais e aviamentos);  

e.2) Modelagem e costura das peças finais;  

e.3) Produção de moda dos croquis finais; 

e.4) Montagem do desfile de coleção.  
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4  BOOK DE COLEÇÃO 

 

De acordo com Renfrew e Renfrew (2010), coleção é um conjunto de artigos 

que refletem influências sociais e culturais, podendo ser inspirado por tema, tendência 

ou referência de design. A seguir serão detalhados os componentes do book 

desenvolvido para esta coleção.  

 

4.1  Tema/Conceito da coleção 

 

A motivação para esta pesquisa, ocorreu pelo interesse no festival contracultura 

Burning Man, que possui a auto expressão, como um dos primeiros mandamentos do 

evento.  

Segundo Treptow (2013), o tema de uma coleção se é dado através de um 

argumento, uma inspiração, onde se obtém uma história, ele ainda complementa 

informando que o tema muda a cada coleção, porém as características da marca, 

permanecem as mesmas.  

A era da experiência vem ganhando força, e o mercado está entendendo que 

precisar estar engajado com os seus consumidores. Ainda relata que as empresas 

precisam entender o que o consumidor quer sentir, viver, experimentar e finaliza 

questionando, “[...]como se manter pertinente em meio as experiências vividas?[...]” 

(MUNDO DO MARKETING, 2017, sem paginação). 
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Figura 3 - Painel Tema de Coleção 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Expressão artística, liberdade e diversidade são as palavras chaves em torno 

do tema da coleção. O painel elaborado na figura 3, mostra o indivíduo caminhando 

em direção da sua liberdade, da busca pelo autoconhecimento e a auto expressão, as 

chamas e a obra artística representam o evento Burning Man.  

 

4.2 Público-Alvo da Coleção 

 

 Conforme Treptow (2013), a parte do mercado em que a marca concentra seus 

trabalhos de marketing em um determinado produto, é para um grupo potencial de 

consumidores, onde denomina-se mercado alvo.  

Para fazer um levantamento de dados sobre o público-alvo, foi realizada uma 

pesquisa documental em outubro de 2018 onde foi utilizado como ferramenta de 

pesquisa a mídia social Instagram. Através da #burningman e a #festival, foram 

selecionados alguns perfis aleatoriamente, onde foi realizada uma análise das 

semelhanças entre todos eles do período de até um ano atrás. Desta forma identificou-
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se outros 3 perfis de pessoas que se assemelham à primeira pesquisa e que 

autorizaram a sua exposição, estes usuários foram entrevistados e com isto tornou-

se possível fazer uma melhor interpretação do lifestyle do público-alvo. 

Figura 4 - Pesquisa Público-Alvo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Durante a análise dos perfis, pode-se perceber facilmente a semelhança 

entre eles. Obteve-se destaque nos quesitos, conectividade através da tecnologia, 

viagens com destinos naturais, muitos momentos com amigos e a presença em 

eventos como festivais, onde torna-se manifesta a necessidade da auto expressão. 

 

4.3 Definição do Público-Alvo Para a Coleção 

 

Obteve-se o público-alvo, através da segmentação demográfica, psicográfica e 

pela divisão segundo a personalidade.  

A segmentação demográfica é obtida pela determinação do sexo, idade, 

rendimento entre outros, já a segmentação psicográfica representa o estilo de vida 

deste mercado, a sua personalidade e sua classe social, de acordo com Treptow 

(2013).  
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A coleção desenvolvida tem como público-alvo, mulheres jovens possivelmente 

com idade entre 20 e 30 anos. Esta mulher é totalmente conectada, mora no meio 

urbano e vive uma intensa rotina entre trabalho e estudo. Ela provavelmente trabalha 

com marketing/jornalismo, e possui um home office. Para compensar os dias agitados, 

gosta de ter um momento com seus amigos e comer em algum lugar diferente da 

cidade. Mesmo vivendo na cidade grande, sabe a importância da sustentabilidade e 

busca sempre que possível, tomar decisões consciente, como deixar o carro na 

garagem para ir ao encontro dos amigos de bicicleta, ou visitar a cidade vizinha 

através de um aplicativo de caronas.   

Viajar é um de seus grandes hobbies, procura conhecer lugares da natureza, 

para fugir um pouco da realidade em que vive. Esta mulher gosta de se sentir livre, e 

ir a um festival onde ela possa ser quem ela quer é ter a certeza de um encontro 

incrível com ela mesma. 

Figura 5 - Painel Lifestyle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Nesta perspectiva, foi elaborado o painel (figura 5), com o intuito de retratar o 

cotidiano do nosso público-alvo. As imagens foram inspiradas nos 4 perfis 

selecionados do painel lifestyle. Elas representam a principais etapas da vida deste 

público, desde estampar a região em que vivi, mostrando o período em que ele está 
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em casa, passando pelos momentos de laser e viagens com os amigos, até o 

momento em que ele participa de um festival.  

 

4.4 Parâmetros da Coleção 

 

A estética do book se deu após a definição dos parâmetros da coleção. Para 

Treptow (2013), todas as informações sobre aviamentos, texturas e todos os 

elementos dos painéis de tendência, são de extrema importância para a pesquisa da 

coleção. 

Levando em consideração a imersão pessoal proporcionada em um festival, a 

coleção busca representar um pouco da experiência vivida em um destes eventos, 

através das roupas utilizadas na rotina do nosso usuário.  O intuito é que o público-

alvo possa fazer parte do processo de criação e sentir-se representado nas peças 

desenvolvidas.  Por este motivo, as diferentes formas, texturas e cores são de extrema 

importância para que o usuário possa libertar sua imaginação.  

 

Figura 6 - Painel de Parâmetros 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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4.5 Cartela de Cores e Harmonias das Cores 

 

Tendo em vista que a auto expressão é um dos principais elementos, foram 

utilizadas como fontes de inspirações referências do próprio festival, de instalações 

artísticas e de criações de estilistas vanguardistas. Por meio de uma pesquisa 

exploratória, chegou-se a um resultado de formas arquitetônicas e geométricas. 

Estampas e texturas que remetem ao lúdico e o psicodélico. Tecidos que se destacam 

no escuro, com elastano e detalhes estruturados.   

Conforme Treptow (2013) todas as cores utilizadas em um book devem compor 

a cartela de cores da coleção e também devem representar o tema, como por exemplo 

em uma coleção romântica, deve conter cores suaves e com tons rosados.   

 

Figura 7 – Cartela de Cores 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A cartela de cores do book de coleção Burning Hands, é composta por cinco 

cores que foram extraídas do painel de parâmetros, sendo elas o rosa neon e o verde 

neon que representam a diversão, alegria e a energia, já o holográfico representa o 

lúdico e dá a sensação de elementos futurísticos, o preto representa o lado noturno e 

dark do público-alvo, e o lilás que transparece a magia e a espiritualidade. 
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Figura 8 – Harmonias das Cores 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.6 Tecidos e Aviamentos da Coleção 

Neste book de coleção foram utilizados três tecidos diferentes. Para Renfrew e 

Renfrew (2010), uma das funções fundamentais do designer é a escolha dos tecidos 

para o desenvolvimento da coleção.  A matéria prima do estilista são os tecidos, e é 

através desta matéria prima que o designer desenvolve seus looks da coleção em 

vestuário, de acordo com Treptow (2013). 

Definiu-se que os tecidos para coleção, seriam o neoprene que é um tecido 

encorpado, um pouco mais firme e ainda com boa elasticidade, o holográfico que 

representa o metalizado e possui referências futurísticas, e a organza que possui a 

transparência necessária para a coleção. Além dos tecidos como matéria prima, a 

coleção também dispõe de aviamentos, que são eles, zíper metalizado, zíper invisível, 

elástico de embutir e fivela para cinto. A figura 09 demonstra os materiais selecionados 

para a coleção.  

Figura 9 – Cartela de Tecidos e Aviamentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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4.7 Design Têxtil da Coleção 

 

Para esta coleção o design têxtil criado, foi inspirado por instalações artisticas 

do festival Burning Man, onde possuem referencias futurísticas e cósmicas. De acordo 

com Sorgei (2009), após um tecido ter sido desenvolvido, ele pode ser transformado 

através de técnicas de tratamentos superficiais, podendo ser, ornamentação, 

estamparia e acabamentos de lavagem. 

Diante do exposto, a técnica desenvolvida para a coleção, foi a estamparia. O 

design têxtil, possui estrelas holográficas e pequenas figuras geométricas.  

 

Figura 10 – Design Têxtil 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.8 Interação do Usuário com a Peça 

 

Tendo em vista a importância da auto expressão no evento Burning Man e 

levando em consideração o público-alvo prosumidor, buscou-se uma alternativa para 

o usuário poder se expressar através da peça de roupa.  

Devido a cidade de Black Rock City ser “improvisada”, no período da noite se 

faz necessário iluminar as barracas, trailers e meios de locomoção como as bicicletas, 

pois caso contrário, elas não conseguem se localizar. Durante à noite para as pessoas 

ficarem visíveis, elas usam acessórios fosforescentes que brilham no escuro, 

conforme pode-se observar na figura 11.  
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Figura 11 – Burning Man à Noite 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Desta forma encontrou-se a tinta fosforescente, que remete as luzes no período 

da noite no evento Burning Man, como fica visível na figura 12. A tinta acrílica é a base 

solvente com efeito Glow, este material não precisa de luz negra para brilhar, pois é 

tinta fotoluminescente e pode ser recarregado com a luz do sol ou luz elétrica, em 

cinco minutos a tinta é carregada e após isto a luminosidade dura em torno de 10 

horas.  

 

Figura 12 – Tinta Fosforescente 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A técnica escolhida para customizar a peça, foi a de pintura em stencil, por se 

tratar de uma técnica de fácil aplicação. A pintura em stencil consiste em aplicar a tinta 

sobre um molde vazado por meio de uso de pincel ou esponja, até atingir o resultado 

desejado.  
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Foi selecionado o look conceitual para ser aplicada a técnica de pintura com a 

tinta fosforescente. Para customizar a peça foi convidada uma pessoa que represente 

o público-alvo, e disponibilizado a ela o material necessário (tinta fosforescente, pincel 

e estêncil) para que a mesma possa interagir com a peça. Diante desta interação, o 

consumidor pode expressar sua criatividade tornando o seu modelo único e 

personalizado. A intenção desta atividade é proporcionar ao consumidor um momento 

lúdico onde ele sinta-se coautor do processo criativo da peça. 

 

4.9 Mix de Produtos 

 

De acordo com Treptow (2013), o mix de produto representa a extensão de 

artigos oferecidos dentro da coleção. Esta coleção teve o seu mix obtido através da 

divisão entre tops, bottons, outwear e peça única, conforme mostra a figura 13.  

 

Figura 13 – Planilha Mix de Produtos

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.10 Coleção 

 

Esta coleção teve inspiração no festival Burning Man, e principalmente no 

aspecto da auto expressão, onde é um dos principais motivos do público ir ao evento. 

Através do painel de parâmetros, de onde foi extraído, as texturas, formas e cores. 

Segundo Treptow (2013), em uma coleção deve-se ter uma relação entre os 

elementos da coleção com o tema, as peças precisam ter a mesma unidade visual, 

representando o mesmo conceito.  
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Figura 14 – Mapa de Coleção 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

5  MATERIALIZAÇÃO 

 

 Neste book de coleção foram desenvolvidos 10 croquis e entre eles foi 

escolhido 2 looks completos para confeccionar, sendo um look comercial e um look 

conceitual. O look comercial (figura 15) é composto por uma blusa modelo tomara que 

caia combinada com luvas na cor rosa neon, e o bottom é uma saia com modelagem 

envelope de tecido holográfico e tecido em neoprene na cor preta.  
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Figura 15 – Look Comercial e Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Durante o período do 2º semestre do ano de 2019, ambos os looks passaram 

por etapas de materialização, sendo elas, etapa de modelagem, prototipagem e 

confecção e acabamento.  

 

5.1 Modelagem 

 

Para o desenvolvimento da modelagem do look comercial e do look conceitual, 

iniciou-se o processo a partir de um diagrama de base com as medidas aferidas das 

modelos. Utilizou-se a base plana do molde de saia e a partir dele foi realizada a 

interpretação da sai envelope, sendo a traseira e o lado direito pensado no tecido 

plano holográfico e o lado esquerdo com o tecido de malha neoprene (figura 16). 

 

Figura 16– Modelagem Saia Look Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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A modelagem da blusa no look comercial (figura 17), iniciou a partir da base de 

blusa e em seguida foi realizada a interpretação de um top. O molde da luva se deu 

através de um contorno manual do antebraço até os dedos da mão, após isto foi 

adicionado margem de costura. 

 

Figura 17– Modelagem Blusa Look Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A modelagem do body conceitual, foi desenvolvida a partir da base de blusa e 

posteriormente foi realizada a interpretação do body, o mesmo foi prototipado e 

testado na modelo, com isto notou-se a necessidade de alguns processos de melhoria 

na cava da parte inferior da peça. 

A capa de manga longa com a luva, também foi desenvolvida a partir da base 

plana da blusa, esta foi uma modelagem assimétrica. Para a realização da manga 

longa com luva, foi utilizado o molde manual do contorno da mão e unido a modelagem 

de uma manga plana, a partir disto foi realizada a interpretação de uma manga duas 

folhas (técnica utilizada em peças de alfaiataria).  

 

5.2 Costura  

 

Após realizar a prototipagem e prova na modelo, seguiu-se com a costura nos 

tecidos informados na coleção. A blusa foi confecciona na máquina overlock e foi 

colocado elástico no busto, uma parte da confecção das luvas foi realizada na 

máquina reta e os detalhes (dedos) foram costurados manualmente (figura 18). As 

partes da saia foram costuradas na máquina reta e cós foi entretelado.   
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Figura 18– Costura Look Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A confecção do body do look conceitual, foi realizada na máquina reta e a peça 

foi forrada, além disso foi aplicado elástico na parte do busto, para um melhor 

caimento. Já a confecção da capa, foi realizada em um tecido de malha e foi 

confeccionada na máquina overlock.  

 

5.3 Acabamento  

 

O acabamento do look comercial se deu pelo fechamento da saia em velcro e 

com o recorte da frente duplo e rebatido. Já para o acabamento do look conceitual, 

foi utilizado no body o zíper de jaqueta, para ele poder abrir por inteiro, e para o 

fechamento do entre pernas, utilizou-se botão de pressão.  

 

6  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a finalização da confecção das peças do look comercial e conceitual, foi 

realizada uma produção de moda para o look comercial com a fotógrafa Tais Rojas 

Urquizar e a modela Marina Egert, no Instituto Federal de Santa Catarina Campus 

Gaspar. 

 

Resultado da produção de moda do look comercial abaixo: 
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Figura 19– Produção de Moda Look Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Os looks comercial e conceitual serão apresentados no desfile de conclusão do 

curso no dia 15 de dezembro de 2019, no Moinho da Vale em Blumenau.  

 

7  CONCLUSÃO  

Através do tema principal manifesto criativo, identificou-se uma forte presença 

do tópico auto expressão, sendo também um dos principais mandamentos do evento 

contracultura Burning Man. A partir das pesquisas realizadas para o artigo, notou-se 

que o público que frequenta o evento, é um usuário colaborativo.  

Com o levantamento destas informações foi desenvolvido um book de coleção 

com dez looks, sendo cinco comercias e cinco conceituais. Desta coleção foi escolhido 

um look comercial e um look conceitual para realizar a confecção dos mesmos.  

O intuito da coleção foi desenvolver peças de roupas inspiradas no evento 

contracultura Burning Man, para o público prosumidor e desta forma representar nas 
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roupas do dia a dia o lúdico do evento, além de proporcionar uma interação do usuário 

com as peças.  

Notou-se que este cliente, sente necessidade de se auto expressar, por tal 

motivo, o consumidor poderá ter uma interação com a peça de roupa, isto ocorre no 

momento em que ele adquire a peça, e assim se disponibiliza tintas fosforescentes 

para ele poder customizar e personalizar seu modelo, desta forma ele poderá 

coparticipar e desenvolver algo único.  

Sugere-se como possibilidades futuras, aprofundar a pesquisa em relação a 

interação do usuário com a peça desenvolvida, e de que forma o lúdico pode-se tornar 

mais usual na rotina do público prosumidor.  
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APÊNDICE A – Família 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE B – Família 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE C – Família 3 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 



31 
 

APÊNDICE D – CROQUI CONCEITUAL 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE E – CROQUI CONCEITUAL 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE F – CROQUI CONCEITUAL 3 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE G – CROQUI CONCEITUAL 4 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE H – CROQUI CONCEITUAL 5 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE I – CROQUI COMERCIAL  1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE J – CROQUI COMERCIAL 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE K – CROQUI COMERCIAL 3 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE L – CROQUI COMERCIAL 4 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE M – CROQUI COMERCIAL 5 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 


