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RESUMO

Este artigo tem como objetivo o desenvolvimento de uma coleção de moda para mulheres jovens
senhoras, que tem buscado novos desafios para o seu dia a dia e a busca por novos estilos por meio
da  roupa.  O  intuito  é  estimular  a  autoestima  das  mulheres  que  se  sentem invisíveis  perante  a
sociedade, propondo através da desconexão de partículas e ou fragmentos representando o passado
deixado  para  trás  para  uma  nova  visão  de  futuro,  explorando  formas  diferenciadas  através  da
modelagem e estampas oferecendo pontos de vista diferentes para um estilo casual e despojado.
Perante  esse  cenário,  será  realizado  o  desenvolvimento  de  uma  coleção  de  moda  propondo
elementos a partir da apropriação de design de superfície. A coleção  desconexão tem como foco,
estimular o usuário a se expressar através da roupa a partir de formas, recortes, texturas e estampas.
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1 INTRODUÇÃO

 Considerando o  tema geral  Manifesto  Criativo,  para  a  Worth  Global  Style

Network  (WGSN)  (WGSN,  2018),  a  desigualdade  e  as  pressões  têm atingido  o

mundo numa busca pela verdade e transparência,  onde o mundo tem sentido a

necessidade  de  mudanças,  na  expectativa  de  expressar  vontade  própria

independência e liberdade. Acredita-se que a criatividade e autoexpressão tendem a

desafiar  o  estado  atual  e  as  ideias  dos  padrões,  oferecendo  pontos  de  vista

diferentes  do  passado  e  visões  para  o  futuro,  explorando  novas  formas  de

versatilidade,  longevidade  e  sustentabilidade,  introduzindo  novas  formas,

composições e texturas,  através da arte  e do  design,  reativando as  emoções e
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sentimentos (WGSN, 2018).

 Para Bergamo (2004), a moda expressa significados distintos e diferentes

pontos de vista que influenciam indivíduos a se reinventarem e se resolverem dentro

de  seus  diferentes  grupos  sociais.  Atitude,  personalidade  e  estilo  são  aplicados

através da moda, e é muito comum o uso de expressões opostas aos padrões da

sociedade,  e  nem  sempre  soa  de  forma  harmoniosa  para  muitos.  (BERGAMO,

2004). 

Partindo  da  ideia  do  ato  desconectar-se  para  reconectar-se,  o  subtema

escolhido foi a  desconexão,  que significa desarticular, desajustar-se  (MICHAELIS,

2015). Dentro das transformações que ocorre diariamente no meio da sociedade, é

possível analisar externamente em uma pessoa o que acontece neste processo de

migração  do  velho  para  o  novo. O  ato  de  desconectar-se  e  reconectar-se

novamente, força uma nova ação, uma nova atitude possibilitando o indivíduo migrar

para novos estilos, representando uma transformação e aplicação a novos conceitos

(VOLPI; VOLPI, 2015). 

Considerando a Moda um agente transformador Lipovetsky (2009), relaciona

a  expressão  da  individualidade  e  valores  essenciais  para  compor  a  identidade

pessoal dentro de uma estrutura social reiterando que a moda é capaz de traduzir

valores, contestar personalidade, caráter e individualidade.

Diante disso, este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma coleção de

moda que contribua com a  auto estima de mulheres jovens senhoras que ainda se

sentem invisíveis perante a sociedade, apresentando como problema de pesquisa;

Como elaborar uma coleção de moda feminina para jovens senhoras, que promova

equilíbrio elevando sua autoestima e reativação de seus valores através da roupa?

Explorando  através  da  roupa  a  autoexpressão  através  de  diferentes  formas,

caracterizando a mulher em transformação do velho para o novo. 

Como metodologia, buscou-se investigar a autoexpressão a fim de contribuir

na  solução  dos  problemas  relacionados  às  necessidades  das  mulheres  jovens

senhoras, dividido por etapas através dos seguintes passos; a) Preparação: coleta

de dados, painéis de conceito, parâmetros, estilo de vida, cronograma; b) Geração

de  alternativas:  construção  de  croquis,  pesquisa  de  tecidos;  c)  Avaliação  das



alternativas: tecidos, harmonia de cores, materiais, aviamentos, testes manuais de

design  de  superfície,  estampas  e  definição  do  book de  coleção;  d)  Realização:

desenvolvimento de modelagem através de diagramas, moldes, ficha técnica e a

confecção de dois looks para o desfile final do curso design de moda apresentando

o conceito da desconexão através dos recortes, aplicações com efeitos texturizados

e  desconstruídos  nas  peças,  trabalhando  em  toda  coleção  a  importância  da

expressão visual, a fim de promover a autoestima e valores da mulher que ainda se

sente invisível e desclassificada perante a sociedade.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura tem o objetivo de mostrar o conceito do tema geral

Manifesto  criativo,  a  criatividade e autoexpressão,  mudanças de estilo  de vida e

maturidade.

2.1  Manifesto  criativo-  Desconexão  do  obsoleto,  novos  estilos  e  padrões

comportamentais

De acordo com White  (2018),  o  manifesto  Criativo soa como um grito  de

desespero para uma nova conexão de atitudes onde a busca de vontade própria e

liberdade  de  expressão,  estimulam  o  indivíduo  a  novos  estilos  e  padrões

comportamentais. A Desconexão quando parte do ser humano fazer uma escolha

seja  ela  no  ambiente  cultural,  político  ou  social,  instiga  a  mudança  de

comportamentos.  Segundo pesquisa através de dicionário,  a palavra  desconexão

remete  a  falta  de  entrosamento,  um  desajustamento.  Falta  de  ordenação,

incoerência, desarticulação (MICHAELIS, 2015). 

No ponto de vista dos autores Volpi  e Volpi (2015, p.5), a fragmentação de

uma visão obsoleta força a ação para outro ponto de vista, migrando para novos

estilos,  representando  transformações,  aplicando-se  a  novos  conceitos.  Para  os

autores  Volpi e Volpi (2015), a vida é um enigma capaz de se conectar, e a partir do

momento  que  se  desconecta  e  capaz  de  reconectar-se  novamente  de  formas

diferentes a tudo e todos.



A conexão com o corpo permite que ele seja saudável e a desconexão do

mesmo pode ocorrer por situações que ao longo do tempo e história de uma pessoa

de alguma maneira deixou marcas físicas ou emocionais. De acordo com os autores,

a conexão traz um equilíbrio, viabilizando convívio dentro da sociedade contribuindo

para o respeito e a humanidade.(VOLPI; VOLPI, 2015).

Já a desconexão gera separação, desagrega-se de algo. Volpi e Volpi (2015),

destacam que é possível ver a expressão da conexão com o corpo por inteiro e se

isso se dá através da vibração de prazer; que é preciso estar conectados consigo

mesmo  e  com  o  mundo,  porém  segundo  os  autores,  isso  dependerá  de  cada

indivíduo.

Partindo  deste  conceito,  percebe-se  que  a  moda  tem  um  elemento  de

consumo que está relacionado à expressão da individualidade onde os valores são

essenciais  para  compor  a  identidade  pessoal  dentro  de  uma  estrutura  social.

Lipovetsky  (2009),  afirma  que  a  moda  é  capaz  de  traduzir  valores,  contestar

personalidade, caráter e individualidade.

Em consequência do manifesto criativo como uma macrotendência onde as

pessoas estão manifestando seus pensamentos através da arte e criatividade em

busca de mudanças,  a  escolha do tema Desconexão tem a finalidade de passar a

existência da Mulher partindo da desconexão de pensamentos obsoletos buscando

reativar as partes desconectadas como a autoexpressão e autoestima de forma que

esta  mulher  conquiste  seu  espaço  e  respeito  dentre  as  diversidades  culturais,

sociais e políticas.

Na  próxima  seção  serão  abordados  de  como  a  moda  pode  promover

estímulos e atribuir novas expressões em diferentes épocas.

2.2 Estímulos internos e externos

A moda tem a capacidade de externar diversas formas de manifestação de

mudanças, expressando ideias opostas entre conflitos sociais, traduzindo através da

roupa a elegância, personalidade e estilo, significando diferentes conceitos, podendo

contribuir com estímulos individuais internos e externos na sociedade, favorecendo a



integração de mundos diferentes de cada indivíduo.

Nas palavras de Bergamo (2004, p. 87): 

Elegância, atitude, personalidade e estilo são termos muitas vezes utilizados
como sinônimos no mundo da moda, mas não é incomum que possam ser
encontrados  expressando  ideias  completamente  opostas.  O  fato  é  que
nenhum desses termos possui um sentido unívoco. Contudo, não se trata
de um caso de polissemia.  Mais do que expressar significados distintos,
esses termos expressam concepções de mundo, expressam a forma como
o indivíduo concebe sua própria inserção no mundo. E, nesse sentido, eles
traduzem a forma como determinados conflitos sociais são sentidos e, ao
mesmo tempo, resolvidos. 

Como  resultado,  a  moda  oferece  singularidade,  através  da  inovação  e

discernimento  dos  conflitos  existentes  na  sociedade,  gerando  e  promovendo

estímulos e gostos sendo capaz de atribuir novas expressões em diferentes épocas,

podendo assim gerar identificações da sociedade em que se vive a humanidade.

Para Fischer (2001), há mulheres que já nascem com senso de cor e forma, capaz

de qualificar desde cores, linhas e estilo apenas ao se olhar no espelho. Porém o

autor afirma que qualquer mulher com treino e experiência também proporciona o

mesmo olhar de uma requintada podendo assim alcançar um efeito positivo através

da moda (FISHER-MIRKIN, 2001, p. 22).

Assim sendo, admite-se que sequências de detalhes e pequenas diferenças

aplicadas na moda, desclassificam ou classificam cada indivíduo. Acredita-se que a

forma  como  a  moda  representa  suas  novidades  consegue-se  trabalhar  a

discriminação social na sociedade. Para o autor do livro “O império do Efêmero”,  é

impossível separar o crescimento da mudança superficial, da continuidade universal

do vestir.  A moda capta as transformações porque as mudanças mundiais foram

irrelevantes e preservaram a composição do vestuário onde as renovações puderam

disparar  e  dar  lugar  aos  estilos,  diante  disso,  a  classificação  e  valores  estão

inseridos  através  do  que  se  veste.  “É  a  lógica  das  mudanças  menores  que

caracteriza propriamente a moda” (LIPOVETSKY, 2009, p.35).

Segundo Barthes (1980), é possível imaginar uma mulher coberta de uma

roupa sem fim, composta de tudo o que diz o jornal de moda, pois essa roupa sem

fim  é  dada  por  meio  de  composições  infintas.  Essas  composições  por  sua  vez

organizam a mulher por completo, isto é, recortam unidades significantes, podendo



assim reconstituir o significado real do indivíduo que a veste. (BARTHES, 1980).

A partir do subtema Desconexão, a coleção surge com finalidade de oferecer

um novo olhar, sem idade, sem a preocupação de uma mulher pensar se ela tem 40,

50  ou  mais  anos  de  idade, de  forma  que  a  inspire  vestir-se  sem legendas ou

distinção  social,  a  fim  de  manifestar  pensamentos,  vontades  ou  sentimentos  da

própria pessoa.

Na próxima seção serão abordados as formas de expressão através da roupa

e como a criatividade pode ganhar força diante dos desafios. 

2.3 Criatividade e autoexpressão através da roupa

Em um cenário onde a desigualdade social e as pressões delimitam o ser

humano, para Mesquita e Castilho (2012), a invisibilidade e desclassificação ainda

tem sido um desafio a vencer por muitas pessoas quando chegam a uma certa faixa

etária,  ao  passar  por  transformações  em  seus  corpos.  A  criatividade  e  a

autoexpressão  ganham  força  ao  se  desafiar  com  o  diferente,  estimulando  a

utilização na moda como uma ferramenta para promover mudanças. 

Inserido neste contexto, ainda para Mesquita e Castilho (2012), um assunto

que tem sido discutido é o de mulheres que chegam à faixa etária a partir de 40

anos, na qual assumem que vários campos de suas vidas se declinam ou tomam a

decisão  de  se  aceitarem e  se  redescobrirem, passando  por  um  processo  de

fragmentação de conceitos, aceitando novos desafios e estilos de vida. Segundo as

autoras, em suas pesquisas com mulheres acima de 40 anos, as mesmas se veem

invisíveis e desclassificadas, se vitimizando nesta faixa etária por se sentirem velhas

diante da invisibilidade do próximo para com as mesmas. Em uma pesquisa mais

recente, realizado pelo O globo (2014), relata que muitas mulheres ainda se sentem

intimidada  em  eventos  sociais,  se  sentem  deixadas  de  lado  e  julgada

negativamente.

Se tratando de mudanças,  para Mesquita  e Castilho (2012),  após a idade

média a moda ganhou força quando a aparência de forma individual conquistou seu

espaço, surgindo uma moda que valorizou as mudanças trazendo novidades que



relacionavam indivíduos e a sociedade, expressando diferenças, apelos culturais,

políticos, sociais e também sentimentos. A moda continua sendo um veículo quando

se trata de individualidade e mudanças.

De acordo com Mesa (2018), diretora da WGSN para Portugal e Espanha, na

apresentação das tendências para a Primavera/Verão de 2019 do vestuário para

mulher,  aponta que as mulheres têm buscado resgatar valores, que se caracteriza

em vestuário. Dentre as tendências citadas por Mesa, estão àquelas mulheres que

têm o impulso natural de destacar-se e influenciam com sua postura em contraponto

a intimidação, na proposta de uma reativação da criatividade (JORNAL T, 2018).

Desta forma, relacionando a mulheres a partir de 40 anos e a configuração  de

sua biografia, a coleção destina-se à mulheres que ainda tem se abdicado de si

mesmas para proporcionar  a  realização de sonhos dos que estão ao seu redor,

declinando-se ou se limitando de alguma maneira tornando-se invisíveis nos meios

sociais. 

Considerando  a  pesquisa  de tema e  subtema observou-se uma forma de

minimizar uma situação. O tema Desconexão surge com o objetivo de reconstruir a

imagem  da  mulher,  a  fim  de  traduzir  a  autoexpressão  através  do  vestuário

estimulando a mudança para novos olhares. Desta forma pensou-se no problema de

pesquisa: Como elaborar uma coleção de moda feminina para jovens senhoras, que

promova equilíbrio elevando sua autoestima e reativação de seus valores através da

roupa? 

Se  tratando  disso,  a  coleção  Desconexão,  destina-se  a  trabalhar  neste

conceito através de formas geométricas desconectadas,  a fim de promover esse

novo olhar da mulher que tem o perfil do público-alvo deste artigo.

2.3.1  Mulheres que adotaram novo estilo de vida

A  busca  pela  autoexpressão  ou  manifestação  de  pensamentos,  tem

estimulado a necessidade de uma revolução no que diz respeito à reativação de

valores reais e verdadeiros. Percebe-se que a humanidade se encontra em fase de

progresso, lutando por conquistas e direitos, nos meios sociais políticos, culturais e



com isso os limites de conceitos vem se enfraquecendo enquanto que, a conquista

vem ganhando seu espaço. (WGSN, 2018).

Brandalise e Perez (2016), relatam que a projeção do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) de que o País atualmente conta  com cerca de 21,6%

da população com mais de 50 anos, o equivalente a cerca de 44 milhões de pessoas

onde daqui há 30 anos, esse número vai representar 40% dos brasileiros, o que

significa que esta revolução em curso, diminuirá a limitação de concepções como

“meia-idade”. Segundo Matos (2018), as mulheres mais velhas são uma verdadeira

inspiração para as gerações vindouras.

Dentro deste contexto, Yassuda e Lavine (2016), em entrevista à revista Isto

É  (2016),  afirmam  que  nessa  faixa  etária  estão  adotando  novos  desafios,  se

reinventando  e  provando  a  si  mesmas e  aos outros  que  são  capazes.  Para  as

autoras, estas novas atitudes têm sido uma forma de lhe dar com a idade e reafirmar

a continuidade da vida. Para Lavine, acredita-se que a sociedade está incorporando

essas mudanças de postura,  principalmente no que diz  respeito  às mulheres se

tornando  mais  independentes  e  confiantes,  não  aceitando  conceito  da  palavra

“velha” (ISTO É, 2016). 

Durante uma entrevista com a revista Isto É (2016), a estilista Barcellos, 51

anos  afirma  ter  uma  vida  ativa  entre  exercícios  e  trabalho.  Para  a  estilista,  as

mulheres estão rompendo estes preconceitos de uma forma ainda invisível, sendo

possível ver várias mudanças em relação às regras sociais relacionadas à idade. As

respondentes  apresentaram  ter  estilo  de  vida  e  comportamento  jovem,

demonstrando anseio por experiências tanto quanto as millenials (EXAME, 2017).  

 Pode  se  pensar  em um conjunto  de  hábitos  e  costumes que  podem ser

influenciados,  modificados,  encorajados  ou  inibidos  pelo  longo  processo  de

socialização quando se fala em estilo de vida e comportamento (PORTES, 2011). 

Na próxima seção será  abordado os  ciclos  que o  corpo passa e  como a

influência  da  moda  tem  contribuído  com  a  autoestima  e  valores  da  mulher

destacando o corpo e a maturidade da mulher.

2.3.2 Corpo e maturidade



Tendo em consideração as relações entre corpo, maturidade e moda, Neves e

Paschoarelli  (2016),  apontam  a  inclinação  às  diversas  alterações  corpóreas  da

transição desta faixa etária da mulher, ficando assim sensíveis às consequências

psicológicas e emocionais diante dos avanços etários. Afirmam que grande parte

das mulheres se identificam dentro de um contexto de insatisfações e inseguranças. 

Contudo, os avanços tecnológicos, bem como científicos, crescem de uma

forma geral abrindo espaço para novas relações subjetivas e interpessoais entre as

mulheres,  a  idade  e  a  sociedade.  Este  panorama  tem  determinado  novas

abordagens acerca dos ciclos da idade,  onde tem ajudado a superar o conceito

limitado e inflexível sobre a idade, dando mais visibilidade em torno das experiências

vividas. Os autores abordam os ciclos da idade por meio de preferências, novas

atitudes, estilos de vida, opiniões e valores que repercutem nas individualidades de

seu comportamento.

Ainda  na  mesma visão  de  Neves  e  Paschoarelli  (2016),  salientam que  o

amadurecimento  relacionado  às  mulheres,  tem  inspirando  novos  padrões  de

consumo frente suas perspectivas e necessidades. Destacam que a moda tem sido

um  veículo  efetivo  envolvendo  corpo,  autoestima,  novo  visual,  gerando  novos

produtos. Sendo assim percebe-se que a valorização e estímulos causados através

da  moda  promovem ao  corpo  uma transformação,  onde  a  roupa  passa  ser  um

adereço,  sendo  trabalhada  a  anatomia  e  estética, proporcionando  bem-estar  ao

cada indivíduo (NEVES; PASCHOARELLI, 2016).

Nesse sentido, a coleção  Desconexão propõe um trabalho de modelagem,

misturando tecidos estruturados a leves,  na criação de alternativas que ofereçam

conforto e ao mesmo tempo valor emocional do público com faixa etária de mulheres

a partir de entre 40 anos. Pretende-se despertar o interesse das mulheres que ainda

se  consideram  invisíveis  e  com  pensamentos  que  lhes  foram  impostos  pela

sociedade, padrões ou tradições, se utilizando da moda como veículo que converse

diretamente  com  o  corpo  definindo  novos  estilos  e  estimulando  a  autoestima

feminina.



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos deste artigo apresentado a seguir, buscam

através das etapas investigar,  identificar  e  solucionar  problemas relacionados às

necessidades da mulher dentro do conceito do tema da coleção Desconexão.

3.1 Metodologia da pesquisa

O  projeto  de  coleção  Desconexão, é  uma  pesquisa  aplicada.  Segundo

Thiollent  (2009),  a  pesquisa  aplicada  parte  dos  problemas  presentes  dentro  de

cenários  na sociedade,  empresas,  equipes ou agente  sociais.  Uma pesquisa  de

natureza qualitativa. Para Minayo (2001 apud GERHART; SILVEIRA, 2009, p.32), a

pesquisa  qualitativa  trabalha  com  significados,  motivos,  aspirações,  valores  e

atitudes, podendo assim compreender com mais profundidade, as etapas vividas por

cada indivíduo. O presente estudo investiga as apropriações da autoexpressão. O

trabalho  de  desenvolvimento  é  voltado  a  contribuir  na  solução  dos  problemas

relacionados às necessidades da diversidade da mulher podendo ser representado

através da coleção. 

Com relação as etapas da pesquisa, este trabalho se caracteriza com uma

pesquisa  exploratória.  Segundo  Gil  (2007),  a  pesquisa  exploratória consiste  na

maioria  das  pesquisas;  levantamento  bibliográfico;  entrevistas  com pessoas  que

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que

estimulem a compreensão. 

Desta forma a pesquisa  baseou-se em levantamentos bibliográficos sobre a

expressão desconexão e seus conceitos, além de estudos sobre desigualdade da

mulher em sua faixa etária, padrões e influências tradicionais, políticas e culturais. 

Durante o processo de pesquisa se utilizou de pesquisas bibliográficas; livros

e artigos científicos, pautados nos autores Voip e Voip (2015),  que descrevem o

conceito  sobre  conexão  e  desconexão  entre  corpo  e  o  emocional;  Mesquita  e

Castilho (2012), que realizaram estudos com mulheres dentro da faixa etária a partir

de  40  anos;  Bergamo  (2004);  Ficher-Mirkin  (2001);  Lipovetsky  (2009), que



relacionam os  efeitos  de  comportamentos,  atitudes  que  expressam  significados

distintos, exprimindo concepções de mundo através da moda, assim como sobre

detalhes  e  pequenas  diferenças,  como  elementos  da  moda  de  forma  que  a

classificada ou desclassifica. 

Consequentemente se coletou dados em revistas como Marie Claire (2017) e

Isto  É  (2016),  no  que  tange  às  experiências  de  vida,  através  de  entrevistas

relacionadas ao assunto sobre o comportamento das mulheres contemporâneas, a

fim  de  analisar  novos  modelos  aplicados,  estilos  e  renovação  da  mulher,  a

importância da criatividade no surgimento de novas traduções e inovações na área

moda.

Com  base  nas  pesquisas  realizadas,  a  coleção  desconexão  buscou  uma

compreensão de perfis dos estudos realizados por autores, a fim de que cada look

fosse  desenvolvido  de  forma  a  contribuir  com  a  importância  da  valorização  e

autoestima  aplicando  diferentes  formas  e  design  representados  através  de

elementos em cada peça.

3.2 Metodologia do projeto de produto

Segundo  Souza  (1987),  a  moda  tem  um  controle  indestrutível,  onde  se

alcança classificação de classes sociais  e  individuais,  podendo assim,  recuperar

valores  e  a  autoafirmação  das  pessoas  entre  grupos,  exprimindo  ideias  e

sentimentos dentro da linguagem artística que a moda proporciona dentro de cada

um.  Para  o  projeto  desta  coleção  será  utilizada  duas  metodologias  de

desenvolvimento de produto: 

• Metodologia  de  Treptow  (2013),  autora  do  livro  “Inventando  Moda:

Planejamento  de  Coleção”,  no  qual  apresenta  um  método  de  pesquisa

organizada por  eixos, propondo que as pesquisas devem ser estruturadas

através  de  painéis  imagéticos,  facilitando  a  visualização  das  ideias,

trabalhando  tendências,  tema  de  coleção,  vocações  regionais,

comportamento, mercado e tecnologia.

• Metodologia de Löbach (2001), autor do livro “A moda e a metodologia de



design”  onde  aborda  o  conceito  de  design,  através  da  compreensão  e

concretização de uma ideia através de projetos, por meio da construção e

configuração resultando em um produto apto para produção. Como efeito, foi

adaptado o modelo de Löbach (2001) e Treptow (2013), seguindo as fases

descritas no Quadro 1.

Quadro1- Fases Metodologia de projeto

Metodologia de Löbach (2001) Metodologia de Treptow (2013)
Definição do problema
Definição do público alvo
Definição do subtema

 Fase 1 Fase de preparação Definição dos parâmetros da coleção
Definição do cronograma
Fase de pesquisas
Pesquisa do tema Geral da coleção
Pesquisa do subtema da coleção
Pesquisa do perfil do público alvo
Painel conceito
Painel lifestyle
Painel de parâmetros
Fase do Design
Definição de elementos de estilo 

Fase da Geração e elementos de design
 Fase 2 Ou Geração de Alternativas

Geração de Alternativas Esboços, desenhos, croquis
Desenhos de estampas
Especificações, testes, moulage
Avaliação e definição da Geração de
Alternativas

Fase 3 Avaliação das Alternativas Book da coleção
Tecidos e Harmonia de cores

Materiais e aviamentos
Fase do Desenvolvimento
Desenvolvimento de fichas técnicas

Fase da realização ou Desenvolvimento de modelagens
 Fase 4 Realização da Solução do problema Elaboração dos moldes

Protótipo das peças finais 

Preparação do desfile da coleção
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Conforme o quadro 1, a metodologia de projeto consiste em sua primeira fase

a definição do problema, escolha do público-alvo, definição do problema, parâmetros



da coleção e o cronograma de toda realização do projeto. Durante a segunda fase

de pesquisa, se estuda o tema geral, onde é possível chegar a uma definição de

subtema da coleção, podendo assim definir o perfil do público-alvo, estilo de vida e

elementos que irão compor cada look dentro dos parâmetros estudados. 

Na  sequência,  chega-se  na  terceira  fase  onde  são  gerados  alternativas

através  de  esboços,  desenhos,  croquis,  estampas,  especificações,  testes  e

moulage.  Após  a  definição  das  alternativas,  é  desenvolvido  o  book  da  coleção,

definidos os tecidos, cores, materiais e aviamentos. Por fim, a quarta fase onde se

dá na realização da solução do problema, são desenvolvidos as fichas técnicas,

modelagens,  protótipos  das  peças  finais  e  preparação  do  desfile  da  coleção,

podendo assim concluir com êxito o desfile da coleção.

Na próxima seção do artigo, será apresentado o book de coleção.

4 BOOK DE COLEÇÃO

No presente artigo, a coleção  desconexão, buscou representar um conceito

de moda, a fim de alcançar identidade individual para cada mulher através da roupa.

4.1 Tema/Conceito da coleção

O tema de uma coleção parte de uma história,  um argumento, sendo sua

inspiração. Segundo Treptow (2013), todas as peças de uma coleção devem remeter

ao tema escolhido.  As pesquisas de temas podem partir  de fontes  primárias ou

secundárias,  o  que é fundamental  para  os  designers sobre  novidades e  direção

global do segmento de moda alertando para novas ideias, elementos e inspirações

para se desenvolver um projeto, de moda.

De acordo com a interpretação de  Michaelis (2015), a palavra desconexão

vem do  substantivo feminino de  Origem etimológica,  des-+conexão;  que significa

falta  de  entrosamento;  desajustamento  falta  de  ordenação,  incoerência,

desarticulação. Desconectar vem do verbo transitivo direto; interromper ou desfazer

a conexão entre as partes.  Partindo do tema geral  manifesto criativo que traz a



proposta de reivindicar direitos, transparência e mudança social, o que inspira essa

coleção é a desconexão entre o que foi e o que é, com a ideia de deixar o velho para

assumir o novo. Mulheres que deixaram partes de si mesmas esquecidas e juntaram

novas  peças  de  suas  partes  outrora  deixados  de  lado,  transformando-se  em

mulheres  que  se  vestem  diferente  do  passado  e  que  adotaram  um  novo

comportamento e novos estilo de vida. 

A  coleção  Desconexão,  buscou  interpretar  em  forma  de  partículas

desconectadas da mulher. Segundo Mendonça (2010), a maneira como a moda é

dirigida para mulheres vai além da representação de roupas, ela passa pelo recorte

das pautas, pelo estilo de vida, pela beleza e toda uma ideia de atitude feminina. O

Painel conceito desta coleção procurou retratar a imagem de uma mulher que deixou

para trás as influências que a impediam de se realizar. Que usou dos fragmentos do

passado para se reconectar com seus sonhos e se utilizou da realidade para mudar

no presente, a fim de dar uma nova interpretação, um novo significado através de

um novo estilo de vida (Figura 1).

Figura 1 – Painel subtema/ conceito de coleção

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.2 Lifestyle do público-alvo da coleção

Na concepção de Freire Filho (2003), o estilo de vida reflete a sensibilidade

(ou  a  “atitude”)  manifestado  pelo  indivíduo  na  escolha  de  certos  elementos  e



padrões  de consumo e  na  articulação desses  recursos  culturais  como modo de

expressão pessoal e distinção social. Neste segmento toma-se como estilo de vida

aquilo  que sinaliza individualidade e identidades moldadas dentro de escolhas e

estruturas coletivas de forma geral. 

Segundo Crane (2006), a moda contemporânea é pautada pela segmentação,

a representação da personalidade e do estilo de vida de cada um, deste modo, tanto

estilistas  quanto  confecções  oferecem um vasto  leque  de opções  pelas  quais  o

consumidor deve montar um look compatível com sua identidade e a motivação do

consumidor para adotar um estilo com base em sua identificação com grupos sociais

através dos bens de consumo.

Nesta  perspectiva,  o  painel  lifestyle  da  coleção  Desconexão tem  como

público-alvo jovens senhoras que deram início aos projetos outrora engavetados,

desconectando-se de conceitos obsoletos, porém, na condição de uma mulher que

continua amando e respeitando a família, separando momentos para um happy hour

com amigos, espaço para relaxar, conhecendo lugares novos, registrando momentos

memoráveis, entretanto, adaptando-se a um novo estilo de vida, se utilizando de

novas formas e cores diversas,  ativa e destacando-se como mulher moderna na

sociedade (Figura2). 

      Figura 2 – Painel Lifestyle

        Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.3 Parâmetros da coleção



Nesta etapa de busca de referências, os parâmetros de uma coleção parte do

ponto da escolha de elementos que precisam se relacionar entre si. Segundo Frings

(2012), esta primeira etapa de seleção de imagens, servem como uma orientação de

como combinar os elementos que se traduz em proporção, equilíbrio, repetição ou

mesmo um ponto focal onde se cria um centro de interesse em uma roupa e todos

os outros elementos ecoando sua mensagem ao design dando ênfase ao tema do

produto. 

Dentro desta visão, a coleção propõe  alcançar novos estilos de vestimenta

para um novo ciclo da vida profissional e pessoal do público-alvo. Foram utilizados

como parâmetros de moda uma forma versátil  trazendo elementos como; bolsos,

assimetrias e recortes que remetam partículas desconectadas e desconstruídas com

o  propósito  de  representar  através  do  vestuário  um  forma  contemporânea  em

tempos de mudanças sociais políticas, econômicas, partindo da escolha de tecidos

estruturados a leves. 

De acordo  com Oliveira  (2012,  p.  22  apud  DAGOSTIM,  2016),  design  de

superfície apontam a técnica de estamparia a que mais se aproxima da arte, por

estar ligado ao estudo das cores, harmonia, formas, geometria e percepção, a partir

de observações de imagens como figuras,  natureza entre outros construídos por

elementos e repetições.  Nas peças da coleção  Desconexão  procurou-se  trabalhar

com modelagem tridimensional  (em 3D)  e  design  de  superfície,  utilizando-se  de

elementos  vazados,  estampas  figurativas  como  animais  e  formas  geométricas.

Cores que vão desde transparentes aos tons escuros e coloridos que proporcionam

sensação de leveza e liberdade (Figura 3).  Além disso,  e  efeito  de estonagem4,

desgastes5 estarão presentes entre as peças (COSTA, 2010).

4 Descoloração de tinta, atribuir nova tonalidade para o tecido.
5 Realizados  para  criação  de  uma  nova  característica  têxtil:  formação  de  novos  desenhos,

desgastados no tecido, amassados, etc.



 Figura 3 – Painel de Parâmetros

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.4 Mix de produtos

Mix de produtos é uma variedade de produtos oferecidos por uma empresa e

segundo Treptow (2013), pode ser definido por 3 categorias:

• Abrangência: Quantidade de linhas de produtos oferecidos por seguimentos

como: linha casual, esporte entre outros;

• Extensão: número de artigos dentro de cada linha sendo uma composição de

modelos por categoria de produto dentro da coleção;

• Profundidade: número de versões oferecidas de cada artigo como tamanhos

oferecidos P, M, G e GG e nas cores. Profundidade significa aumentar as

opções de ocres ou incluir outros tamanhos. 

Em  consequência  desta  procura  por  produtos  diferenciados,  a  coleção

desconexão pensou  numa  variedade  de  produtos  a  fim  de  proporcionar  melhor

satisfação para o público feminino que buscam novos conceitos e estilos no seguinte

segmento:  público feminino casual  outono/inverno representados nos  looks como

blusa, camisa, shorts, vestido, suéter, sobre blusa6, jaqueta, macacão, calça skinny,

calça jogger, poncho e sobretudo, dispondo de uma variedade de elementos através

de modelagem tridimensional7 (3D), estampa e design de superfície, descritos no

quadro 2.

6 Sobre blusa: peça de roupa  feminino ou masculino, de tecido ou malha mais finos, usado sobre o
tronco; parte superior do corpo.

7 Modelagem tridimensional: construída diretamente sobre o manequim para que o modelo 3D 
obtenha um melhor resultado. 



Quadro 2- Mix de produtos

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.5 Cartela de cores e Harmonias da coleção

A partir do painel de parâmetros desenvolvido foram extraídas as cores que

compuseram  a  coleção.  De  acordo  com  Seivewright  (2009),  a paleta  de  cores

significa um apanhado de cores agrupadas representadas por uma cartela, podendo

combinando tons e matizes semelhantes; ou ainda poder ser sobrepostas ou não

combinar. A paleta de cores traduz personalidade, caráter e gosto podendo exprimir

mensagens  significativas  podendo  retratar  culturas  e  status  sociais.  Segundo

Treptow (2013), a cartela de cores de uma coleção deve ser composta por todas as

cores  que  serão  utilizadas,  incluindo  preto  e  branco  devendo  reportar  ao  tema

escolhido  para  a  coleção (Figura  4).  Para  coleção  Desconexão,  foi  elaborada  a

seguinte cartela de cores:



                 Figura 4 – Cartela de cores da coleção 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Com  base  na  cartela  de  cores,  os looks da  coleção  desconexão

Outono/Inverno, foi elaborado com uma gama de cores, com a finalidade de traduzir

a personalidade e caráter desta mulher que optou por uma mudança de estilo. Com

a  união das cores permite-se fazer uma leitura visual da liberdade e expressão de

pensamentos através da moda. 

Segundo Silva  (2008,  p.33,  apud  Pina 2009),o  amarelo  é  um estimulante

mental e possui um interessante e estimulante personalidade, é uma cor que está

associada ao sol e a luz. Na cartela de união das cores conforme (Figura 5), foram

utilizados os tons amarelo e preto traduzindo personalidade para a peça. O tom azul

está relacionado à simpatia, confiança e amizade,  deste modo foram utilizados os

tons Azul e preto configurando  uma harmonia autêntica e clássica proporcionando

confiança para a peça (Heller, p. 23, 2000, apud Pina 2009, p.34). Os tons de cores

mais claras traduzindo suavidade aos looks; e por conseguinte a harmonia de todas

as cores da cartela proporcionando alegria na coleção desconexão.

Figura 5 – Cartela de Harmonia  de cores

    Fonte: Elaborado pela autora (2019).



4.6 Tecidos e Aviamentos da Coleção

Em consequência dos painéis e cartela de cores, foram definidos os tecidos,

os quais devem ser adequados à proposta da coleção. Os tecidos são a inspiração e

o recurso mais importante para os designers.  Segundo Frings (2012),  um tecido

pode inspirar toda a coleção. “O tecido é para o estilista o que a tinta é para o artista:

meio de expressão criativa” (JONES, 2005, p. 122). As ideias podem ser transferidas

para o papel e logo após procurar o material apropriado. Segundo o autor a escolha

do tecido adequado é o ponto chave do sucesso para criação de moda. 

Com esta definição, presume-se que devem ser considerados os seguintes

atributos para escolha:  caimento,  preço,  disponibilidade,  desempenho,  qualidade,

combinação dos fios,  construção,  textura,  cor,  toque,  estampa e também fatores

adicionais como ser quente, resistente a manchas, fácil de lavar entre outros. Para o

autor,  é importante observar o comportamento do tecido, quais formas ou estilos

serão compatíveis com suas caraterísticas praticas e visuais. 

 Para Treptow (2007, p. 123):

A  escolha  dos  tecidos  para  uma  coleção  não  depende  apenas  da
preferência estética do designer. Deve-se considerar a adequação do tecido
do artigo que se pretende produzir e o seu custo, pois a matéria-prima é o
principal elemento formador do custo dos artigos de vestuário.

Diante das pesquisas realizadas, foram escolhidos os tecidos (Figura 6), o

jeans a fim de explorar diferentes técnicas como: texturas, estampas e lavagens, o

cetim de seda e tricoline para peças mais leves, malha para elementos mais justos

ao  corpo  e  o  tecido  de  plástico  impermeável  para  confecção  de  elementos

transparentes,  propondo  para  o  segmento  casual  Outono/inverno,  elegância  e

conforto e looks despojados.



Figura 6 – Cartela de Tecidos

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Em contraponto, além do tecido, os aviamentos são materiais utilizados para

a confecção de uma roupa. Segundo Corrêa (2008), as funções dos aviamentos se

dividem em componentes funcionais e decorativos; 

• Funcionais são aqueles aviamentos utilizados fazendo-se o uso de linhas,

zíperes, etiquetas, necessários para a materialização de uma roupa.

• Componentes  decorativos,  são  os  aviamentos  usados  como  adorno  sem

funcionalidade, que estão entre elas franjas, conector de zíper, entre outros.

Portanto, aviamentos que evidenciam a peça são os aviamentos que ficam

aparentes após a peça ser confeccionada ficando expostos, sendo eles os

botões,  zíperes  bordados,  etiquetas;  e  os  aviamentos  não  aparentes  são

aqueles que ficam do lado interno da peça como elásticos e entretelas. 

  Para coleção foram escolhidos os seguintes aviamentos (figura 7); linha para

máquina reta e overloque,  gorgurão,  zíper,  botões para fechamento  de camisas,

casacos,  macacão,  shorts  e  saias,  botões  de  rebite  para  as  calças  e  jaquetas,

botões  decorativos,  componentes  em  chaton  para  acabamentos  decorativos,

entretela e franjas, descritos na figura a seguir:



Figura 7 – Cartela de aviamentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.7 Design Têxtil da coleção

Após a pesquisa de parâmetros e tendências dentro do tema geral manifesto

criativo e a definição de tema de coleção chega-se a uma definição de tecidos que

podem contribuir  com vários  tipos  de design  de superfície  e  técnicas,  capaz de

satisfazer  a  proposta  de  uma mudança  de estilos  para  o  publico  definido  nesta

coleção. 

À vista disso, a coleção desconexão traz como elementos de estilo estampa

digital  com imagem e escritas, (Figura 8).  O design de superfície/estampa digital

está representado através de escritas misturando traços geométricos acompanhado

de figura animal. O uso de formas em 3D (Figura 9 e 10 e 11), foram desenvolvidas

com  intuito  de  representar  as  mudanças  que  ocorrem  sejam  elas  na  condição

política, social, econômica ou cultural em forma de expressão através da moda. 

Para as peças comerciais, a coleção também dispõe de estampas digitais,

formas geométricas retangulares e desconstruídas, fazendo uma conexão com tema

da coleção  Desconexão.  As  peças  confeccionadas foram elaboradas  a  partir  de

cada modelo previamente escolhida e os moldes elaborados a partir das medidas

coletadas de cada modelo. 



 Figura 88 – Estampa digital                  Figura 99 – Design de superfície

         FonteElaborado pela autora (2019).                  Fonte: Elaborado pela autora (2019).

 Figura 10 – Tridimensional 3D10             Figura 11 – Tridimensional 3D

Fonte: Elaborado pela autora (2019).               Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4.8 Coleção

Segundo  Treptow  (2007),  depois  de  escolher  um  tema,  escolher  um

parâmetro para a coleção e delimitar a cartela de cores, tecidos e aviamentos, o

designer deve criar propostas para coleção iniciando pelo processo de criação dos

modelos e geração de alternativas por meio de desenhos de croquis.

A  coleção  desconexão,  com  base  na  presente  pesquisa,  tem  seu

desenvolvimento guiado pela proposta de que sejam criados dez looks, sendo eles;

8 Segundo Oliveira (2012), a estampa digital: impressa por meio de impressão por jato de tinta 
sobre papel. Após digitado é transportado ao tecido a partir de uma impressora a jato de tinta. A 
tinta fixa ao tecido através de vapor a alta temperatura. Não possui limite de cores, porém é um 
processo lento e de alto custo por decorrência da preparação química sobre o tecido. 

9 Design de superfície são formas, figuras, elementos de preenchimento que compõem o desenho 
original, podendo ou não repetir dentro de um mesmo módulo, tem ampla possibilidade de 
aplicação em diferentes texturas.

10  Construída diretamente sobre o manequim para que o modelo 3D obtenha um melhor resultado 
promovendo melhor qualidade para a peça a ser confeccionada.



cinco conceituais e cinco comercias. Fundamentado em uma pesquisa científica a

partir  do  tema  escolhido  a  coleção  casual  outono/Inverno  conta  com  peças

despojadas oferecendo uma diversidade de modelos compondo um mix variado de

peças (Figura 12). 

A coleção conta com peças casuais e despojadas, podendo ser usados em

diversos ambientes, desde um dia de trabalho como um encontro ou uma reunião

em grupo  de  amigos.  As  peças  vão  desde  um casaco  até  uma sobrepele  com

formas  geométricas  3D,  estampa  digital  e  design  de  superfície  que  formam

elementos  desconectados  dentro  do  conceito  da  coleção  Desconexão a  fim  de

expressar mudanças de estilo para o público-alvo através da moda.

 Pode-se  observar  os  detalhes  dos  elementos  e  composição  dos  looks

(Figura12), representado através do mapa de coleção a seguir:

Figura 12  –  Mapa da coleção “Desconexão”.

                    Conceitual   Comercial

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

5 MATERIALIZAÇÃO

A partir desta etapa será abordado todo processo de materialização dos looks

que farão parte da coleção para o desfile final.

5.1 Desenvolvimento look 1-conceitual



Após  o  desenvolvimento  dos  croquis  foram realizadas  as  fichas  técnicas,

sendo elas no formato de um desenho técnico com todas as especificações sobre a

peça em questão. A partir dessa etapa foram realizados uma tabela de medidas e

cálculos  geométricos  já  estabelecida  no  mix  de  produtos  dando  sequência  no

processo da criação dos diagramas das peças sendo desenvolvidos através de uma

modelagem plana  (Figura13), que podem ser traçados sobre papel ou utilizando a

modelagem computadorizada por meio dos sistemas de  Softwares que nada mais

são do que programas de computadores. 

Para este vestido/casaco, foi dado uma folga abaixo da cava e nas laterais da

cintura. O lado esquerdo da peça sendo assimétrico e nas laterais um leve evasê.

Para gola foi utilizado o modelo de gola alta, sendo ambos os lados assimétricos. O

tipo de manga utilizado foi a manga alfaiate para dar um visual elegante na peça.

Nesta  etapa  todo  cuidado  na  verificação  de  medidas  é  essencial  para  que  se

obtenha  um molde  perfeito  para  seguir  com as próximas  fases  do  processo  de

prototipagem. Pode-se observar um dos diagramas a seguir:

                 Figura 13  –  Diagrama

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

5.1.1 Modelagem

A partir dos diagramas iniciou-se a elaboração dos moldes e preparação para

o corte do  look 1-conceitual (Figura 14), contendo todas informações necessárias



das peças como frente/costas, especificação de aberturas, fio, marcações e piques.  

            Figura 14- Molde e preparação para o corte.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

5.1.2 Costura

Nesta fase inicia-se o processo de montagem da peça, com todos cuidados

no  manuseio  de  cada  elemento  a  ser  costurado  (Figura  15).  Neste  momento  é

imprescindível a regulagem das máquinas reta e overloque, para que os pontos da

máquina saiam perfeitos de acordo com o tecido.

  Figura 15- costura e montagem                                                 

   

    Fonte: Elaborado pela autora (2019).                                         



5.1.3 Acabamento

O  acabamento  tem um papel  importante  nas  peças,  o  que  da  aparência

qualificada para as peças confeccionadas. Para o look 1-conceitual foram utilizados

procedimentos de acabamentos por meio de máquina reta e limpeza na máquina

overloque.  Para os aviamentos foram utilizados botões.  O acabamento da frente

entretelado com revel. O design têxtil da peça (Figura 17 em construção), configura

o conceito  da  coleção,  remetendo  desconexão através de formas geométricas e

desconstruídas. 

   Figura 16  – look conceitual   

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

5.2 Desenvolvimento do Look 2

Na sequência foi  desenvolvido o  look comercial,  inciando por diagramas e

moldes (Figura 17, 18 e 19), fazendo quando necessário as marcações de piques, e

informações como fio e quantidade de vezes a ser cortado no tecido.



         Figura 17 – Diagrama poncho       Figura 18 – Diagrama blusa 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

  Figura 19 –Diagrama shorts

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

5.2.1 Modelagem

Nesta etapa onde os moldes do poncho a serem cortados foram posicionados

sobre o material sarja em silicone de plástico (Figura 20). Para este procedimento

foram utilizados fita crepe para fixar os moldes e estilete para realização do corte. A

segunda peça do look é uma blusa de malha, foram cortados formas desconstruídas



do mesmo tecido para aplicação manual na frente da peça (Figura 21). O decote e

punhos foram utilizados a aureola do tecido para finalização da peça. A terceira peça

(Figura 22) do look, sendo o shorts em jeans preto, é composto por bolsos dianteiro

e traseiro, pala nas costas, sendo a modelagem de cintura alta composta por cós.

Para realização do design têxtil da peça foram utilizados estilete e pinça. 

 Figura 20 – molde/corte poncho      Figura 21 – molde/corte blusa     

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

         Figura 22 –  molde/corte shorts

 

          Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

5.2.2 Costura

Durante  o  processo de costura  (Figura  23),  foram utilizadas  as  máquinas



overloque e reta.  Overloque para fazer  todo fechamento  desde ombros,  cava,  e

decotes da blusa. Máquina reta para confecção do poncho. Frente aberta e costa

inteira. A peça debaixo sendo o shorts, cintura alta, pala nas costas, bolsos dianteiro

e traseiro feito na máquina reta (Figura 24). Também Foi utilizado estilete e pinça

para o design de superfície (Figura 25), Foram aplicadas técnicas manuais na blusa

(Figura 26). A seguir as peças do look-2 comercial sendo confeccionadas.

    Figura 23 – overloque               Figura 24 – reta            Figura 25 – pinça

   Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

Figura 26 – agulha de mão

           Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

5.2.3 Acabamento

Para o acabamento do poncho foi utilizado viés para colocação do zíper e no

fechamento dos ombros (Figura 27). Na blusa foram utilizados aplicações manuais



para estilizar a peça dando efeito de fragmentos em algumas partes da peça; para

decote e punhos foi utilizado a ourela (bordas do próprio tecido) dando um efeito de

desfiado (Figura 28). Para o shorts (Figura 29), foram utilizados processos manuais

para design de superfície, dando efeito desgastado na peça.

            Figura 27 –  viés        Figura 28 –  ourela            Figura 29 – desfiado

   

   Fonte: Elaborado pela autor (2019).  

6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

 Após todas etapas desde pesquisa bibliográfica, painéis imagéticos, público-

alvo, geração de alternativas, avaliação, definição de tecidos, cores e aviamentos,

foi  confeccionado  dois  looks para  coleção  final.  Durante  o  processo  de

materialização do look comercial apresentou dificuldades na sua execução devido o

material ser plástico o que impediu uma costura firme a ponto de se destacarem

após a execução. A inserção do viés foi necessário para que ao resultado final da

peça fosse concluída conforme esperado. Na segunda peça do  look  comercial,  a

blusa confeccionada em malha e com aplicações desfiadas manualmente em toda

frente, porém visualmente não alcançaria o conceito da desconexão formado por

partículas desconectadas.  Desta  forma foram aplicados parcialmente para  que o

conceito da coleção ficasse em evidência. O shorts que compõe a terceira peça do

look, foi feito de forma cuidadosa para não danificar o tecido, pois cada efeito do

design de superfície foram cortados com estilete e puxado fio a fio para dar o efeito

desgastado na peça. 

O look  comercial  confeccionado (Figura 30), atingiu os objetivos propostos,

demonstrando que é possível desenvolver diferentes aplicações, peças atemporais



através de estampas e texturas a fim de contribuir com a mudança visual do público-

alvo desta coleção. Imagem editada com a modelo vestindo o look comercial Figura

31).

A  peça  conceitual  apresentou  obstáculos  devido  o  tecido  ser  de  couro

sintético onde poderia danificá-lo durante o processo de sublimação, e portanto foi

substituído pela sarja acetinada para efetivação da estampa, pois o propósito deste

look  é  destacar  a  estampa  evidenciando  a  desconexão  através  das  formas

desconstruídas.

Figura 30- look comercial

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



 Figura 31- look comercial

 

 Fonte: Tais Rojas Urquizar (2019).

7 CONCLUSÃO 

Frente a atual realidade das mulheres que chegam a faixa etária a partir de

40 anos que ainda se sentem invisíveis e desclassificadas perante a sociedade ou

mesmo dentro  de  seus  próprios  ambientes  familiares,  limitando  suas  atitudes  e

mudanças de estilo, a manifestação de pensamentos em forma de expressão visual

através da moda pode contribuir com um novo olhar para este cenário ainda carente

de transformação no público feminino.

Por meio da imagem visual, nada melhor do que a moda para fortalecer e

valorizar  a  mudança  de  estilos  do  indivíduo  conseguindo  trabalhar  emoções  e

conceitos configurando neles autoestima e valor.

A pesquisa bibliográfica realizada, bem como, o desenvolvimento do projeto

de coleção, desde o tema geral, subtema, parâmetros e metodologia, embasaram a

escolha de cada look para materialização deste projeto. 

Nesse cenário, entende-se que a coleção alcançou seus objetivos visto que,

o destaque das estampas por meio de fragmentos, e efeitos manuais evidenciou



conceito da desconexão representado em cada  look, estimulando a autoestima da

mulher,  propondo  mudança  de  estilo  visual  a  partir  de  looks que  manifestam

expressões visuais através do conceito desconexão. Referente à apresentação final

deste trabalho, ou seja, o desfile, foram escolhidas como modelo, duas mulheres

que nunca atuaram como modelo, mas aceitaram o desafio de fazer algo que nunca

haviam feito, caracterizando o conceito deixar o velho para viver o novo.

 Nessa perspectiva, como sugestão para trabalhos futuros seria validar junto

ao  público-alvo  se  as  peças  desenvolvidas  se  adéquam  ao  momento  de

transformação vivido pelos usuários. 
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APÊNDICE A – Famílias da Coleção 

 Figura 32– Família 1-Tridimensional 3D11

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

11 Imagem de tecido https:
fonte:<https://pixabay.com/pt/illustrations/jeans-tecido-azul-estrutura-t%C3%AAxtil-1401889/> 

https://pixabay.com/pt/illustrations/jeans-tecido-azul-estrutura-t%C3%AAxtil-1401889/
https://pixabay.com/pt/illustrations/jeans-tecido-azul-estrutura-t%C3%AAxtil-1401889/


 Figura 33– Família 2- Estampa escrita, geometria e imagem

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



 Figura 34– Família 3-Design de superfície

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



APÊNDICE B12 – Croquis de moda e desenho técnico

 Figura 35– Croqui: Look conceitual 1.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

12 Todas Imagens de plano de fundo dos croquis  apêndice  B foram retiradas do site.
Fonte: <https://pixabay.com/pt/illustrations/abstract-preto-e-branco-fundo-1501710/>

https://pixabay.com/pt/illustrations/abstract-preto-e-branco-fundo-1501710/


 Figura 36– Croqui: Look conceitual 2.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



 Figura 37– Croqui: Look conceitual 3.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 38– Croqui: Look conceitual 4.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 39– Croqui: Look conceitual 5.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 40– Desenho técnico Look conceitual 5.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 41– Croqui: Look comercial 1.

       Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 42– Desenho técnico Look comercial 1.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 43– Croqui: Look comercial 2.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 44– Desenho técnico Look comercial 2.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 45– Croqui: Look comercial 3.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 46– Desenho técnico Look comercial 3.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 47– Croqui: Look comercial 4.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 48– Desenho técnico Look comercial 4.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 49– Croqui: Look comercial 5

Fonte: Elaborado pela autora (2019).



Figura 50– Desenho técnico Look comercial 5

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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