
1

METAMORFOSES: COLEÇÃO DE MODA FESTA PARA MULHERES

TRANSEXUAIS1

Vanderleia Lúcia de Souza e Silva2

Geannine C. F. Martins3

Resumo

Esta pesquisa buscou contribuir para a causa das mulheres transexuais através do

desenvolvimento de uma coleção de moda festa, inspirada no estilo arquitetônico

desconstrutivista, com o objetivo de fomentar a diversidade de gênero no mundo da

moda. Tendo em vista esse contexto, esse trabalho observou a necessidade das

mulheres transexuais na hora de vestir-se para um evento em que o traje é pré-

definido  como  por  exemplo:  traje  de  gala,  black  tie  ou  traje  a  rigor.  Para  isso

realizou-se  um  estudo  sobre  o  conceito  do  desconstrutivismo,  em  que,  a  ideia

central  é  a  fragmentação  e  a  reconstrução  para  compor  formas  inusitadas  em

situações que nem sempre a forma segue uma função. A partir da observação das

obras  arquitetônicas  desconstrutivistas,  sobretudo,  as  obras  de  Zaha  Hadid,  foi

desenvolvida a coleção de moda Metamorfoses, de caráter atemporal, empregando

um misto entre as técnicas de a modelagem para atingir essa estética.
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1 INTRODUÇÃO

 O  movimento  Manifesto  Criativo,  é  uma  macrotendência  mundial  como

aponta a empresa de pesquisas WGSN4, que tem como temas principais a zona de

desconforto; a economia dos excluídos; a revolução dos cobôs; novas histórias e

sistemas sim, coisas não. Dentro desses temas identificam-se algumas atitudes da

população ao redor do mundo.

Uma das atitudes do Manifesto é a “revolta contra os padrões e normas”, o

que se relaciona com o pensamento do desconstrutivismo, que apesar de, ser mais

antigo  que  o  próprio  Manifesto  Criativo,  em  muito  se  identificam,  pois  sugere

exatamente a quebra de paradigmas e regras, desafiando o tradicional. Outra das

atitudes que foram pinçadas do Manifesto Criativo foi “Estimular novos discursos e

encontrar a autoexpressão” assim foi encontrado o público-alvo desta coleção: as

mulheres transexuais.

O preconceito, a não aceitação ou mesmo, negar que a população LGBTI+5

existe – mais precisamente as mulheres transexuais – isso faz com que tenham

sempre que estar engajadas em movimentos ativistas. Soares (2018) aponta que as

mulheres  transexuais  são  um  subgrupo  do  movimento  LGBTI+.  Suas  principais

pautas  são:  o  reconhecimento da identidade de gênero;  a  despatologização das

identidades trans; a redesignação de gênero; o fim da cura gay; o casamento civil

igualitário; permissão para adoção para casais homo afetivos; laicidade do estado;

leis e  políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos,

como escolas e empresas e o não estereótipo da comunidade LGBTI+ na mídia.

Para  Leones  (2018)  num  cenário  ideal,  pesquisas  e  estatísticas  são

ferramentas  muito  importantes  para  promover  mudanças  sociais  e  criar  leis

baseadas em informações reais do dia a dia das cidadãs e dos cidadãos. Quando os

órgãos  de  serviço  público  promovem  pesquisas  e  se  munem  de  dados,  eles

entendem melhor  as  demandas sociais  e  geram políticas  mais  eficazes.  Porém,

quando  são  pessoas  invisíveis  para  os  dados  censitários,  isso  só  reforça  o

4 WGSN - Worth global style network, empresa de previsão de tendência. 
(http://www.fashionbubbles.com/trends/macrotendencias-2019-previsoes-da-wgsn-e-london-
united-apontam-o-futuro-do-consumo-mercado-e-estilo de vida/), Acesso em: 02 novembro 2018.

5 O termo LGBTI+ adotado neste trabalho foi o definido por  Shareamerica (2018): lésbicas, gays,
bissexuais, transexuais e intersexual, que significa, identificar-se com homem, mulher ou nenhum dos
dois. 

http://www.fashionbubbles.com/trends/macrotendencias-2019-previsoes-da-wgsn-e-london-united-apontam-o-futuro-do-consumo-mercado-e-estilo-de-vida/
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preconceito existente e marginaliza transexuais e travestis, que só querem garantias

e condições de vida.

Segundo Bento (2017) nos relatórios biográficos, nota-se que esse público

ainda tem as necessidades básicas não atendidas, muitas dificuldades em falar de

seus conflitos, porque não sabem como nomeá-los, como explicar que seu desejo é

usar  as  cores,  as  roupas,  os  acessórios  e  reconstruir  o  corpo  com  signos

pertencentes ao outro gênero. Como encontrar sentido para esse desejo se o corpo

carrega um genital que atua como obstaculizador desse trânsito?

Diante  do  exposto,  entende-se  a  dificuldade  do  público-alvo  de  vestir-se

esteticamente dentro do gênero desejado. Uma vez que, as empresas de confecção

tem como ponto de partida para elaborar suas coleções, as tabelas de medidas

antropométricas masculinas e femininas, sendo segmentadas para cada  público já

pré-definido, sem maiores preocupações em atender uma população diferenciada.

 Desta  forma,  as  mulheres  transexuais  ficam sem ter  suas  necessidades

físicas  atendidas.  Partindo  disto,  levantamos  o  seguinte  questionamento:  como

elaborar  uma  coleção  de  moda  feminina  que  atenda  ao  biótipo  da  classe  de

mulheres transexuais? Portanto, essa pesquisa visa apresentar o desenvolvimento

de uma coleção de moda festa para as mulheres transexuais, com inspiração das

obras desconstrutivistas de Zaha Hadid. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

Nesse capítulo apresentam-se os conceitos que embasaram esse trabalho.

Incia-se  com  a  macrotendência  Manifesto  Criativo,  em  seguida  as  bases  do

desconstrutivismo, a transexualidade e por último sobre moda festa. 

2.1 MANIFESTO CRIATIVO

O  Manifesto  Criativo  é  uma  macrotendência  que  traz  diversos

direcionamentos e aponta para as atitudes e mobilizações da população mundial,

que está cobrando mais dos seus governantes, posicionando-se mais em pautas

políticas,  questionando  os  sistemas  e  revoltando-se  contra  padrões  e  normas
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estabelecidas. 

As  formas  de  manifestação  dos  novos  tempos  vêm  carregadas  de

criatividade, para persuadir e tornar público o que necessita ser explanado, para

transmitir opiniões, decisões, intenções e ideias. A criatividade é a essência desse

movimento.  Com o auxílio  de ferramentas digitais,  como por exemplo a internet,

potencializa-se  a  criatividade  e  amplia-se  a  visibilidade  para  qualquer  Manifesto

Criativo. (WGSN, 2018) 

O Manifesto Criativo está segmentado e contempla a autoexpressão que junto

com a criatividade visa promover a mudança. Suas principais pautas são: a zona de

desconforto,  economia  dos  excluídos,  a  revolução  dos  cobôs,  novas  histórias,

sistemas sim, coisas não. A capacidade humana de criar, produzir ou inventar coisas

pode  ser  aplicada  em  qualquer  área,  bem  como  a  capacidade  de  transformar

situações e inovar no modo de agir.  Pessoas criativas normalmente são curiosas e

persuasivas e por isso tem a necessidade buscar novas formas de olhar as coisas,

abrindo caminhos inéditos, formas singulares de levar a vida, buscando diferentes

oportunidades. (WGSN, 2018)

O manifesto criativo traz à tona a necessidade de ser visto. As mulheres trans

necessitam dessa visibilidade para mostrar que existem e lutam pelos seus direitos.

A moda,  junto  ao  movimento  desconstrutivista,  busca  ressaltar  neste  artigo,  um

trabalho que seja único, que produza sentidos condizentes com a necessidade de

representação,  sem  o  apelo  estético  linear,  e  sim,  com  o  conceito  vindo  da

arquitetura desconstrutivista.

A criatividade e a autoexpressão fazem parte desse cenário de promoção da

mudança, no design e nos negócios, que será cada vez mais intensa na inovação. A

necessidade de  ser  diferente,  mas,  ao  mesmo tempo,  fazer  parte  de  um grupo

intensifica a vontade de trazer a tona a verdade, a transparência, o ser visto e ouvido

e a necessidade de impactar tanto superficialmente como no aspecto mais profundo.

“Como as mentes criativas impulsionarão isso no futuro? A palavra de ordem é sair

da zona de conforto, pois o desconforto servirá como estimulante.” (WGSN, 2018). 

Uma vez que o conceito do Manifesto Criativo é se fazer ser visto e ouvido e

dessa forma, quebrar paradigmas, logo a premissa do movimento desconstrutivista

visa da mesma forma quebrar as regras preestabelecidas das formas lineares da
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arquitetura  desafiando  o  tradicional,  o  público-alvo  contemplado  desta  pesquisa

também rompe com os padrões,  se desconstrói  para  ressurgir  na  forma do seu

gênero oposto ao qual se identifica.

2.2 DESCONSTRUTIVISMO

O  subtema  explorado  para  inspirar  essa  coleção  é  o  movimento

desconstrutivista traduzido na arquitetura moderna. O movimento desconstrutivista,

desconstrutivismo ou desconstrução, é um estilo de arquitetura pós moderna que

começou no fim dos anos 1980. Sua principal característica é a fragmentação das

formas  tradicionais,  os  traços  não  lineares  que  visam  desafiar  a  geometria

euclidiana6. Quem cunhou esse termo desconstrutivismo foi Jacques Derrida que em

parceria com Peter Eisenman e Bernard Tschumi criaram o projeto de um jardim

para o Parc de La Villette (Figura 1) em Paris, que é uma referência da arquitetura

da desconstrução. Para Marques (2013, p.28):

Jacques  Derrida  é  considerado  o  grande  pensador,  também,  um  dos
filósofos franceses contemporâneos mais conhecidos - particularmente nos
Estados Unidos da América. Nasceu em 15 de julho de 1930 em El Bilhar na
Argélia. 

Figura 1 - Parc de La Villete

Fonte: Viator (2019).

Segundo Dorfman (2014) o fenômeno da desconstrução foi muito abrangente

em  todos  os  aspectos  das  manifestações  culturais,  como  a  literatura,  as  artes

plásticas,  a  comunicação e a sociologia e consolidou-se na filosofia  de Jacques

Derrida. Ficando limitado a um breve período histórico o processo conhecido como

6 Na matemática, geometria euclidiana é a geometria em duas e três dimensões, baseados nos 
postulados de Euclides de Alexandria.



6

Arquitetura desconstrutivista teve sua maior realização na ampliação das estruturas

do pensamento arquitetônicos e das categorias conceituais. Através dos movimentos

arquitetônicos  ascendentes,  o  desconstrutivismo,  tenta  encontrar  uma  alternativa

que responda aos impasses existentes na tradição arquitetônica. Neste sentido, o

desconstrutivismo ganha suas forças na crítica dos dilemas das antigas tradições,

procurando expor o estranho escondido no tradicional. 

Segundo Marques (2013, p.36), 

Tal como Derrida, Eisenman e Tschumi analisaram a relação entre conceitos
binomiais, de modo a romper com os princípios tradicionais da arquitetura. A
partir  desta  análise  centrada  no  desconstrutivismo,  Eisenman e  Tschumi
rejeitam, nos seus trabalhos,  a estrutura de hierarquias que existia entre
conceitos  opostos  como  os  conceitos  de:  forma/função,  interior/exterior,
cheio/vazio, explorando as suas diferenças. Esta exploração das diferenças
criou  aberturas,  dobras  e  espaços  entre  os  conceitos.  Este  espaço
possibilitou  gerar  deslocações  na  rede  de  significados  dos  conceitos
arquitetônicos, reformulando os princípios vigentes e aceites desde Vitrúvio. 

Ainda conforme Marques (2013 p. 36), para Derrida “a desconstrução liberta o

pensamento e o processo criativo, anulando os preconceitos, propõe uma crítica aos

princípios preestabelecidos, aos conceitos de forma, função, abrigo e outros”.

Dorfman (2014) aponta que “o uso do neologismo desconstrução por Derrida

não se refere ou quer significar destruição, como pode sugerir a palavra, mas, ao

contrário, sugere novos processos de construção do pensamento”. Um exemplo da

complexidade desconstrutivista é o Museu de Design Vitra, de Frank Gehry, como

pode  ser  observado  na  Figura  2,  também  um  arquiteto  do  movimento

desconstrutivista,  em Weil  am  Rhein,  que  apropria-se  de  um cubo  branco  sem

adornos das galerias de arte modernista e o desconstrói, utilizando-se de geometrias

que lembra o cubismo e o expressionismo no abstrato. Isso subverte os aspectos

funcionais da simplicidade modernista. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2018)

Figura 2 - Vitra Design Museum

Fonte: design – museum (2019)



7

Dentre os mais importantes arquitetos do desconstrutivismo, esta pesquisa

pautou-se na observação das obras da única mulher arquiteta desse movimento

artístico como aponta Cordeiro (2016).

Ao  lado  de  Frank  Gehry,  Peter  Eisenman,  Bernard  Tschumi,  Coop
Himmelb(l)au, Daniel Libeskind e Rem Koolhaas, Hadid faz parte do grupo
conhecido  como  “Os  sete  Cavaleiros  do  Desconstrutivismo”,  que  foi
influenciado  por  Jacques  Derrida,  com  suas  ideias  de  desconstrução  e
Gilles Deleuze e suas teorias da dobra. (CORDEIRO, 2016, p. 25)

 Sendo assim uma arquiteta do desconstrutivismo a Iraquiana Zaha Hadid

que, segundo Vale (2012), “o desconstrutivismo que a caracteriza, se estende para

além da materialidade dos projetos: Hadid desconstrói a arquitetura para reconstruí-

la. Seus projetos e discussões suscitam questões que levam a profissão e o futuro

desta a serem repensados”. Zaha Hadid foi uma mulher que redefiniu a arquitetura

para o século XXI, cada um de seus projetos renorteou o que se pode ser alcançado

em concreto, aço e vidro. Nascida em Bagdá, Iraque, em 1950, Zaha Hadid estudou

matemática na universidade Americana de Beirute antes de se mudar para Londres

em 1972 para frequentar a Escola de Arquitetura. (ZAHA HADID, 2016).

A contribuição de  Zaha  Hadid  para  a  arquitetura  foi  reconhecida  por

instituições profissionais, foi incluída na lista da revista Forbes das “mulheres mais

poderosas  do  mundo”  (GALANI,  2019).  Em  uma  entrevista  concedida  ao  jornal

Gazeta  do  povo,  Zaha  Hadid  afirmou  o  seguinte:  “Acho  que  a  arquitetura

contemporânea precisa  ir  além da  arquitetura  de  blocos octogonais,  repetição e

compartimentação do século XX. E ir em direção do século XXI, que responda as

complexidades e dinamismo de nossas vidas” (GALANI, 2019).

Assim como o Manifesto Criativo vem para expor a verdade, a transparência,

a necessidade de ser ouvido, a ideia de desconstrução de Derrida e Zaha Hadid,

tem como estratégia a característica de contrapor as formas tradicionais, e de poder

contestar as ideias, de acordo com o pensamento desconstrutivista, a forma pura

desmonta,  remonta,  desconstrói  e  transforma,  assim,  como o público-alvo  desta

pesquisa, que são as mulheres transexuais.

A arquitetura apoiou-se na filosofia para caracterizar e tornar tangível o que

está apenas no campo do pensamento, é dessa forma que será colocado também

no  campo  da  moda,  tornando  possível  a  partir  de  algo  que  tem formas  puras,
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desconstruir, fragmentar para então reconstruir com novas formas, levando assim a

repensar os conceitos e funções tradicionais do vestuário.

2.3 TRANSEXUALIDADE

Nos tempos de hoje, identidade de gênero tem sido um tema massivamente

discutido, no entanto, pode-se sugerir que esse tema mudou consideravelmente nos

dois  últimos  séculos.  Segundo  explica  Bento  (2017),  em  casos  remotos  de

personagens  da  história  apontam  que  a  transexualidade  já  foi  melhor  admitida.

Chevalier D’Eon/Madame Beaumont (1728-1810) um alto/a funcionário/a do Rei Luiz

XV, um/a excelente espadachim, serviu ao serviço secreto do Rei e acredita-se ser

uma mulher que às vezes se vestia de homem. Ainda segundo a autora, apesar de

gerar rumores, a tolerância do Rei e da própria sociedade francesa em conviver com

a dúvida do sexo de um alto funcionário real, salienta que a relação entre corpo e

gênero e a definição de feminino e masculino não estava condicionada à genitália.

No  Brasil,  em  1984,  uma  revista  influente  da  época  trouxe  a  seguinte

manchete: “A mulher mais bonita do Brasil é um homem” (BENTO, 2017). Roberta

Close,  que foi  um grande ícone da moda da época,  estampou várias  capas de

revista  de  moda  e  desfilou  para  grandes  grifes  internacionais  como  Jean  Paul

Gautier,  Thierry  Mugler  e  Guy  Laroche,  porém,  levar  a  sua  carreira  de  modelo

adiante, foi mais fácil quando resolveu sair do país. Assim como Roberta existem

outras modelos trans internacionais, a modelo Tracey África Norman, que em 1970

foi a primeira modelo negra transexual a conquistar a moda, até ser descoberta por

alguém do casting, que contou ao editor sua condição, o ensaio foi cancelado e sua

carreira  declinou.  Nos  tempos  atuais  Lea  T,  filha  do  jogador  de  futebol  Toninho

Cerenzo é a primeira transexual a se tornar  top model no mundo, representando

grifes  como  Prada  e  Givenchy,  a  última  grife,  Givenchy,  quis  esconder  sua

verdadeira  identidade,  levando  Lea  T  a  se  envolver  no  ativismo  LGBTQ+,

acreditando que isso seria melhor para todos, já que muitas meninas queriam estar

no seu lugar (EMPODERADXS, 2018)

Valentina Sampaio a modelo cearense de 20 anos que desfilou nas últimas
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edições de São Paulo Fashion Week (SPFW) foi muito requisitada pelas grifes, foi

também quando a primeira transexual posou para a capa da revista Vogue Paris. Em

2019 Victoria’s Secret, decidiu mudar e abraçar a diversidade e atender a um pedido

antigo do público e escalou a modelo Valentina Sampaio (EMPODERADXS, 2018).

Em  linhas  gerais,  para  Arán,  Zaidhaft  e  Murta  (2008)  a  transexualidade

caracteriza-se pelo sentimento de não pertencimento ao sexo anatômico. Existe uma

separação  entre  o  sexo  real,  ancorado  na  biologia  e  na  natureza  e  o  registro

subjetivo do gênero estabelecido por meio da educação e por meios culturais.

Uma vez tomada a decisão de realizar a transição, a mulher trans muda seu

vestuário mobilizada tanto pelo desejo pessoal, quanto por imperativos sociais que

indicam uma necessidade de realizar essa mudança. Para Arán (2008) de maneira

geral o sentimento de pertencimento ao outro gênero, se manifesta, na maioria das

vezes, desde a infância, e o desejo de transformação corporal geralmente a partir da

adolescência. Essa condição ajuda na sua autorrealização plena, a busca de sentir

conforto em sua própria pele e a paz de espírito.

A moda sem gênero é um segmento que vem ganhando espaço no mercado

da  moda,  para  Wink  (2018)  “A proposta  é  de  acabar  com os  limites  do  que  é

masculino e feminino, a favor da livre expressão. Sob essa perspectiva, o gênero

deixa de ditar o que as pessoas devem vestir. As peças são pensadas para pessoas

reais,  respeitando a individualidade e particularidade de cada corpo.”.  A fronteira

entre o vestuário feminino e masculino está cada vez mais fluida e controversa.

Portanto  a  moda  sem gênero  não  contempla  o  desejo  das  mulheres  trans  que

querem expressar feminilidade e sensualidade com o uso dos signos femininos.

A moda sem gênero procura trabalhar com modelagens amplas, com muitos

recortes de preferência retos, onde a preocupação é vestir pessoas, e não o gênero,

os produtos são para quem quiser usar, procurando contemplar os mais variados

tamanhos, são exemplos de marcas genderless brasileiras: a Trendt que já nasceu

dentro do conceito, a Pangea, a Another Place, a Aka e a Insecta Shoes, essa de

calçados.
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2.4 MODA FESTA

Lipovetsky (2008) afirma que o consumo de produtos de luxo vem crescendo

desde os anos 80, esse crescimento vem sendo impulsionado e reconhecido no

setor econômico e industrial alavancando o mercado, desenvolvendo assim, grandes

grupos de marcas de luxo e o consumo de produtos de luxo.

Os  estilistas  e  designers  de  sucesso  no  ramo  de  ateliês  de  moda  festa,

geralmente, começam com uma coleção pequena ou com pequenas encomendas

voltadas para parentes, amigos ou indicações, esse modelo de negócio impulsionou

muitas  das  marcas  famosas  da  moda, como:  Lu  Monteiro,  Helo  Rocha,  Candy

Bronw, Martha Medeiros, Patricia Bonaldi, Lethicia Bronstein, Lino Villaventura entre

outros.  Neste sentido, o SEBRAE (2019) considera, os Home ateliers, uma versão

mais  sofisticada  das  antigas  costureiras  de  bairro,  o  ateliê  de  vestidos  pode,

inicialmente,  oferecer  produtos  exclusivos  para  orçamentos  limitados.  Alguns

empreendimentos se especializam em confeccionar vestidos sob encomenda para

classes mais altas. 

 Moda festa é uma segmentação específica do mercado de moda, muitas

vezes confundida com alta-costura, exclusividade dos membros da Câmara Sindical

de Alta-costura de Paris, a moda festa é fabricada no Brasil, geralmente em ateliês

de costura. Para alcançar algo mais sofisticado e adequado, é feito um estudo do

gosto,  estilo  e  o  evento,  e  em alguns  casos  a  cliente  participa  diretamente  do

desenvolvimento criativo da peça. Esse cenário vem ganhando espaço no mercado

brasileiro, conforme estudos do SEBRAE (2019, não paginado).

No Brasil, o setor ganhou impulso devido a alguns fatores contingenciais. A
indústria  têxtil  nacional  passou  a  confeccionar  tecidos  com alto  padrão,
resultado creditado à globalização e aos investimentos na década de 90.
Além disso, a exposição global de modelos e grifes brasileiras abriu espaço
no mercado europeu e norte-americano para os nossos ateliês de costura. 

Juntando a necessidade de atender o mercado de luxo com a disponibilidade

de materiais e tecidos nobres fabricados no Brasil, as grifes brasileiras vem sendo

cada vez mais reconhecidas no exterior, diante disso é necessário também expandir

na segmentação dessa moda brasileira.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta etapa o trabalho mostra quais autores foram pesquisados e de que

forma foram aplicados os resultados da pesquisa, será apresentado também a forma

de desenvolvimento do projeto de produto.

3.1 Metodologia da pesquisa

Essa  pesquisa  será  classificada  metodologicamente  de  cunho  qualitativo,

bibliográfico e exploratória,  de acordo com os critérios do autor Creswell  (2010),

baseado no capítulo 9 - Métodos qualitativos.

 Quanto à finalidade, é uma pesquisa aplicada, terá como direção a junção de

conhecimento adquirido a partir de pesquisas sobre o Manifesto Criativo como tema

geral, o subtema que é o movimento desconstrutivista, que visa trazer esse conceito

para  a  estética  do  vestuário  feminino,  estética  essa  que  vem  da  arquitetura,

buscando exatamente as suas formas inusitadas e cheias de curvas desse estilo.

Dessa forma, a pesquisa é direcionada a resolver os problemas relacionados a falta

de diversidade e criatividade na criação de moda para um público que é vaidoso e

exigente.

 Quanto  aos  objetivos,  tem  como  instrumento  principal  a  pesquisa

exploratória, buscando exatamente o levantamento bibliográfico sobre o movimento

desconstrutivista que surgiu na literatura inicialmente, na filosofia e depois a união

de ideias  do filósofo principal  do movimento  em parceria  com os arquitetos que

trouxeram o conceito para algo tangível como construções arquitetônicas.

 Quanto aos procedimentos, uso de pesquisas bibliográficas através de livros

e artigos científicos e sites que abordam o público-alvo LGBTI+ e seu ativismo na

causa, no qual  traz a atualidade de suas conquistas. Para entender o Manifesto

Criativo  pesquisou-se  o  site  da  WGSN  onde  trouxe  esse  tema  como  uma  das

macrotendências.  Para  se  aprofundar  na  questão  filosófica  do  movimento

desconstrutivista elaborado por Jaques Derrida, pautou-se por um artigo científico de

mestrado de arquitetura feito por Gaylord Marques, que apresenta uma pequena

explanação da vida e obra de Jaques Derrida e o ebook de Beatriz Regina Dorfman,
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A arquitetura e a  diferença:  uma leitura  da desconstrução,  em que ela  traduz o

conceito desconstrutivista na visão do filósofo.

 Quanto  ao  público  que  será  contemplado  nesta  pesquisa,  que  são  as

mulheres transexuais, foi feito um levantamento da vida e das suas lutas, através de

artigos científicos de medicina que tratam da ordem das psiquês, revistas online e o

livro  da  autora  Berenice  Bento  “O  que  é  transexualidade”.  Foi  elaborado  uma

entrevista,  que  se  encontra  no  Apêndice  1,  para  que  algumas  personas  que

compõem esse público possam falar sobre suas predileções de vida e vestuário. 

 Quanto  à  natureza,  é  uma  pesquisa  qualitativa,  pois,  tem  como  base

descritiva e analítica, não pode ser colocada em números. Uma pesquisa histórica

sobre o movimento cultural que foi trazido da filosofia empregado em construções

por  meio  de suas  formas inusitadas  e  o  significado do conceito  enquanto  obra.

Baseando-se nisso, foi elaborado um estudo do comportamento do público LGBTI+

e o que os motiva, com isso, traduzir essas informações em uma coleção de moda e

incorporar o papel da manifestação na diversidade de gênero. 

Quanto  à  fase  do  desenvolvimento  do  book de  coleção,  foram  feitas

pesquisas  de  tema,  subtema  conceito  da  coleção,  pesquisa  de  público-alvo,

pesquisa para a definição de parâmetros, definição da cartela de cores a ser usada

na coleção, pesquisa de tecidos design têxtil e aviamentos. 

A última fase foi a materialização, momento em que se definiu e confeccionou

dois modelos da coleção,  partindo da modelagem com um misto de técnicas de

modelagem  plana  e  modelagem  tridimensional,  logo  após,  foram  prototipados,

provados, feitos os devidos ajustes e então, confeccionado no tecido escolhido.

3.2 Metodologia do projeto de produto

Para o desenvolvimento desta coleção seguiu-se a metodologia de Treptow

(2013),  com algumas adaptações em relação ao ambiente acadêmico em que a

coleção  foi  elaborada.  A autora  entende  o  planejamento  de  coleção  como  um

conceito  amplo  engloba  decisões,  desde  a  definição  do  cronograma,  mix de

produtos, as estratégias de promoção e distribuição até o fedeebak do mercado.

A partir  das informações levantadas por  Treptow (2013) criou-se uma lista
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com etapas do processo criativo, possibilitando a visualização como um todo e a

organização da coleção de forma metodológica: 

1.  Reunião  de  planejamento:  o  planejamento  tem  que  ser  dinâmico  e  exige

intensa comunicação entre os membros da equipe. 

2.  Parâmetros  de  coleção:  são  alguns  limitadores  para  não  fugir  do  que  se

pretende gerar na coleção. 

3. Briefing: forma de transmitir instruções finais ou informação essencial. 

4. Pesquisa de tendências: o designer deve coletar todo o tipo de informação e

materiais que possam servir de suporte para o desenvolvimento da coleção através

de pesquisa primária e secundária.

5. Definição de cores: a cartela de cores deve reportar ao tema escolhido para a

coleção, no caso dessa será extraído do painel conceito.

6. Tecidos: é através dos tecidos que as ideias do designer serão transformadas

em produtos do vestuário. Para Christian Dior, os tecidos não apenas expressam o

sonho de um designer, mas também estimulam suas ideias.

7. Aviamentos: são materiais utilizados para confecção de uma roupa além do

tecido base.

8. Elementos de design: criar, em moda, significa gerar novos arranjos para cores,

texturas e formas através de tecidos ou outros materiais e aviamentos.

9. Elementos de estilo: a coleção deve trazer unidade visual, as peças precisam

manter uma relação entre si. Essa relação e obtida através dos elementos de estilo

e do tema de coleção, com todas as peças reportando a mesma inspiração.

10. Esboços e desenhos: o esboço serve para gerar alternativas variadas, quanto

mais melhor para posterior filtragem, depois da seleção serão feitos os desenhos

dos croquis com riqueza de detalhes par orientar no desenvolvimento dos modelos.

11. Desenvolvimento: envolve a modelagem, pilotagem e prova do produto pra

possíveis ajustes e modificações e aperfeiçoamento.

12.  Desenvolver  a  modelagem  utilizando  a  técnica  escolhida  para  os  dois

modelos.

13. Corte e costura de todas as peças que farão parte do desfile. 

14. Implementação:

a) Modelagem e confecção das peças definidas;
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b) Análise de vestibilidade e funcionalidade do produto final;

c) Fotos para editorial de moda com estética condizente ao conceito.

d) Organização e produção do desfile de coleção. (mapeamento)

4 BOOK DE COLEÇÃO

Nesta  etapa foi  escolhido  e  elaborado  o  nome/conceito  da  coleção,

pesquisado o estilo de vida do público-alvo, delimitado os parâmetros de tendência

de moda a ser seguido e, por fim, pesquisados os materiais, aviamentos e cores

para a coleção. 

4.1. Metamorfoses

Para  Seiverwright  (2015),  embora  possa  ser  surpreendente,  moda  e

arquitetura tem muito em comum. De fato, elas têm o mesmo ponto de partida: O

corpo humano. Ambas protegem e abrigam, ao mesmo tempo em que fornecem

meios para expressar identidade, tanto pessoal, política, religiosa quanto cultural.

Desta forma o desconstrutivismo vem de encontro com o público-alvo desta coleção.

Ambos desconstruíram-se rejeitando as formas puras, como no caso das mulheres

transexuais,  refutam  seu  gênero  de  nascimento  para  reafirmar-se  na  sua

autoexpressão,  em  que,  o  vestuário  é  o  ponto  chave  dessa  metamorfose.  O

desconstrutivismo  desafia  a  geometria  tradicional,  fragmentando  suas  formas

originais  do  que  define  a  construção  de  uma  obra  arquitetônica  tida  como

convencional. 

 Essa coleção inspira-se principalmente nas obras de Zaha Hadid, por trazer

para a arquitetura formas com curvas femininas e de maneira orgânica. A inspiração

se dá a partir da observação de imagens arquitetônicas.

O  conceito  central  da  coleção  é  “Metamorfoses”,  a  ideia  é  fragmentar,

desconstruir e dar-lhe um novo formato de maneira não linear e ousado para as

peças  da  coleção  com  o  objetivo  de  criar  roupas  elegantes,  criativas  e  não

tradicionais para o público que gosta de causar por onde passa. 

O público para o qual essa pesquisa foi elaborada, frequentemente em todos
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os setores da vida é renegado, quando pensa no público das mulheres transexuais

em se tratando de criação de moda e roupas, geralmente costuma-se estereotipar

fazendo  analogias  com  Drag  Queens e/ou  pessoas  desse  grupo  de  forma

performática e apelativa. Dai a importância de fazer uma coleção de roupas entre

eles vestidos, para uso em festa ou até mesmo como convidada em um casamento

de amiga ou alguém da família. A dificuldade de encontrar algo que seja adequado

ao evento, que atenda as medidas antropométricas, torna a procura uma verdadeira

aventura e também que contemple o gosto por formas arrojadas desse público que

adora estar sempre com aparência impecável.

O poema metamorfoses de Joel Maldonado (apud, Bento, 2018) entra como

conceito da coleção, para sensibilizar e trazer um lado poético a essa pesquisa, dele

foi  extraído  o  nome  da  coleção  que  faz  relação  com  o  tema  desconstrução.

Permitindo assim unir o subtema, com o conceito e a essência do público-alvo desta

coleção.

Metamorfoses

Minha vida tem sido uma constante luta contra a natureza.

Disseram-me que corpos de homens são grandes e fortes e de mulheres são

frágeis.

Disseram-me a roupa que deveria usar e o brinquedo que deveria escolher.

Disseram-me que tenho que seguir os padrões para ser aceito.

Senti-me perseguido por ser diferente e não querer seguir a natureza.

Minha vida tem sido uma constante luta contra a natureza.

As constantes explicações rebuscadas, me faziam sofrer até meus limites.

Reafirmo minha rebeldia contra a natureza.

Contra o estabelecido.

Contra aquilo que nos roube a esperança.

Reafirmo, contra tudo aquilo que nos negue nossas próprias vidas.

Fonte poema: Joel Maldonado (apud BENTO, 2008, não paginado)
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Figura 3 - Painel subtema/ Conceito de coleção: Metamorfoses

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

 4.2 Lifestyle: o público-alvo da coleção

 Para  Aguiar  (2012,  p.  38)  “estilo  é  a  expressão  pessoal,  que  envolve

elegância e bom gosto, que a maneira de vestir da pessoa pode ser considerada

uma extensão da pessoa,  baseado na história de vida de cada um, seu biótipo,

idade e personalidade”.A coleção “metamorfoses” tem como público-alvo mulheres

transexuais de todas as idades, em geral, jovens e que adoram marcar presença

nas festas e baladas da moda, envolvidas com o universo feminino de uma maneira

tão  profunda,  trabalhando  em  centro  estéticos,  cercadas  de  coisas  do  mundo

feminino,  como  maquiagens,  manicures,  cabelos  envolvendo  amplamente  todo

universo. Apreciam estar entre amigos, sempre ligadas nas redes sociais. Desejam

levar a vida conforme predefiniu e espera do mundo apenas respeito e o direito de ir

e vir com segurança. Assim como todos tem liberdade de levar a vida como bem

entende,  ela  quer  ser  livre  para  ser  o  que  quiser  ser,  sem  o  julgamento  da

sociedade. 

Foi  elaborado  uma  entrevista  com uma  pessoa  que  representa  o  público

deste pesquisa, no qual, também foram colhidas as suas medidas antropométricas

que, com inspiração no desconstrutivismo busca estimular o respeito a diversidade

de gênero. Esta entrevista encontra-se no Apêndice A.
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Figura 4 – Painel Lifestyle

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

4.3 Parâmetros da coleção

Essa  coleção  foi  pensada  para  festas  ou  baladas,  para  tanto  foram

pesquisadas como parâmetros de moda, peças com muito arrojo, formas inusitadas,

com bastante estruturas, uma mistura de alfaiataria com vestidos de festa, onde ao

mesmo tempo tem texturas e estruturas de blazers e a fluidez dos vestidos. 

Para  trazer  estruturas  desejadas  a  essa  coleção  será  feito  o  uso  de

dobraduras ou origamis, para isso o uso da entretela e barbatanas será necessária.

As cores serão neutras; uma paleta que faz um suave degrade partindo do branco,

gelo, prata, cinza e finalmente preto, lembrando o concreto da arquitetura e a prata

trará a lembrança da vidraçaria da construção. Os tecidos serão com estruturas mais

encorpadas para atingir as estruturas desejadas, e para a fluidez dos vestidos um

tecido leve e esvoaçante. Sobreposição também é uma característica forte dessa

coleção, onde teremos camadas nas saias.

Figura 5 – Painel de Parâmetros

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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 Para melhor auxiliar no alcance das formas pesquisadas e desejadas para o

desenvolvimento do projeto, pesquisou-se imagens e posteriormente foi elaborado

um painel que traz as obras de Zaha Hadid. Obras estas que estão em várias partes

do mundo.

Figura 6 -  painel auxiliar de parâmetros, com obras de Zaha Hadid.

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.

4.4 Coleção

Para  Treptow  (2013),  uma  coleção  deve  ser  coerente  e  contemplar  os

seguintes  aspectos:  perfil  do  consumidor  (estilo,  poder  aquisitivo),  identidade  ou

imagem da marca, tema de coleção, proposta de cores, materiais e silhuetas. Já

para Seivewright (2009, p.137,) “uma coleção é como uma árvore genealógica, onde

todas as ideias nascem a partir de algumas poucas ideias, no caso o tema”. No caso

desta  coleção,  o  tema  vem  da  inspiração  da  arquitetura  desconstrutivista,

misturando seus elementos de design, como linhas, formas e texturas foi possível

assim gerar uma coleção com peças que exploram volumes e texturas, como na

Figura 7 abaixo.
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Figura 7 - Mapa de coleção.

Fonte: Elaborados pela autora, 2019

5 MATERIALIZAÇÃO

Na etapa da materialização serão confeccionados dois modelos da coleção,

um comercial e um conceitual (Figura 8, Figura 9). Será desenvolvido tudo o que foi

pesquisado  e  planejado  desde  a  modelagem,  pilotagem,  provas,  ajustes  e  a

realização no tecido real escolhido.

Figura 8 e 9 - Modelo conceitual e comercial que serão confeccionados respectivamente.

Fonte: Elaborados pela autora, 2019
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5.1 Desenvolvendo o modelo comercial

O look comercial  foi construído a partir das medidas de uma pessoa trans

para o qual essa coleção foi desenvolvida. Composto por um macacão tomara-que-

caia e uma pelerine, o macacão possui bolsos na frente e nas costas e zíper na

lateral, com a parte superior forrada. O tecido utilizado foi o cetim vogue na cor preta

e foram trabalhadas texturas antes do corte dos moldes. 

A pelerine é feita em tule, com um trabalho de costura de rugas e pérolas

bordadas sobre sua superfície. No recorte lateral da peça há um degradê de cores,

feitos com diferentes materiais – paetê e cetim – para dar contraste com as texturas.

Conforme pode ser observado na figura 10 ou detalhado com o desenho técnico no

apêndice I.

Figura 10 – pelerine

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

5.1.1 Modelagem do look comercial

A partir do desenvolvimento da base da modelagem plana, com as medidas

individuais  foi  interpretado  o  modelo,  gerando  o  diagrama  e  logo  após  foram

extraídos  os  moldes  com  as  devidas  marcações  e  informações  para  o  corte  e

costura. A pelerine foi inicialmente feita na moulage para obter o efeito de godê e na

modelagem plana foram feitos os recortes assimétricos posicionados na lateral do

ombro direito. 

5.1.2 Trabalhando as texturas

Para a pelerine foi trabalhado o efeito de rugas (Figura 11) torcendo o tecido
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com os dedos e costurando logo após. Para o design de superfície do macacão

foram trabalhadas  nervuras (Figura  12)  antes  traçadas  com  régua  e  logo  após

costuradas.

Figura 11 e 12

Fonte: Elaborados pela autora, 2019.

5.1.3 Costura

Nesta  etapa,  se  inicia  a união das partes  conforme o passo a passo das

técnicas de costuras, para o macacão foi necessário primeiro resolver a costura dos

bolsos,  porque  são  embutidos,  depois  segue-se  o  procedimento  de  costura  das

partes. Para a pelerine a atenção foi dada no corte do tecido, uma vez que foram

trabalhadas texturas no tecido na máquina de costura, e no processo de corte havia

o risco de se desmanchar. Sendo assim, foi necessário primeiro cortar a entretela de

malha fina e colar no tecido texturizado, só então cortar, com o processo de corte e

colagem a etapa da costura seguiu de forma normal. 

5.1.4 Acabamentos

O macacão tem acabamentos forrados na parte  superior  da  frente  e  das

costas.  A pelerine  também  é  toda  forrada  e  com  bordados  de  pérolas  que  se

aglomeram  e  depois  vai  salpicando  por  toda  a  sua  extensão,  como  pode  ser

observado na Figura 13.
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Figura 13 - aplicação de bordados de pérolas

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

5.2 Desenvolvimento do modelo Conceitual

O modelo conceitual é um vestido de festa com um corselet com alças e uma

forma de dobradura na parte da frente que sobrepõem o  corselet, a saia é longa

modelo sereia e tem um babado que desce em apenas uma das laterais  sendo

assim, assimétrico.

5.1.1 Modelagem

A modelagem é uma mistura das técnicas bidimensionais e tridimensionais,

houve a necessidade de criar um forma no estilo de uma dobradura sobreposta ao

busto na modelagem tridimensional, assim como o babado da saia. Para formar o

babado sereia da saia foi traçado a base até o comprimento desejado, marcou-se a

altura do joelho, para a partir de 10 cm acima do joelho ser cortado o molde em tiras,

gerando assim um molde de trabalho para depois poder abrir 20 cm para cada lado,

dando o efeito  godê sereia.  Como podemos observar na figura 14 o busto e os

moldes da saia.

Figura 14 - Composição de fotos do desenvolvimento da modelagem

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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5.1.2 Costura

Na etapa da costura desse modelo, como o tecido do interior dos detalhes

tem uma textura, foi necessário primeiro trabalhar esse processo, na máquina reta,

para depois fazer o corte do mesmo. 

5.1.3 Acabamentos

Os acabamentos são muito parecidos com a peça comercial.  Foi montado

primeiro o detalhe do busto, costurado e depois virado e passado com o ferro de

passar para assentar as costuras. Assim foi feito também com o detalhe do babado

da saia e depois foi inserido na costura da lateral da mesma. Na parte que abre a

saia sereia foi aplicado o tule filó para dar volume e os bordados com pedrinhas na

parte onde tem a textura para dar o efeito desejado (figura 15),  semelhante aos

vidros da obra mais famosa de Zaha Hadid, o Heydar Aliyev Center. (figura 16) 

Figura 15 - bordado do vestido                          Figura 16 - Obra de Hadid

            Fonte: Elaborado pela autora, 2019.              Fonte: casa vogue (2019)

6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Essa pesquisa procurou analisar os dados colhidos na revisão bibliográfica,

para então traçar como seria a coleção e que estação do ano e evento ela atenderia.

Para o desenvolvimento da coleção buscou-se por imagens da arquiteta escolhida,

que trouxe para essa coleção as formas e texturas encontradas nestas obras. As

cores  saíram  do  painel  conceito.  Os  tecidos  escolhidos  tinham  brilho  e  eram

estruturados, outros apresentavam fluidez como o tule, os elementos de design e
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elementos de estilo foram extraídos das obras e aplicados nos modelos como pode

ser observado na Figura 17.

 Quanto as modelagens, foram feitas partes na modelagem plana com o uso

de uma base ajustada, outras partes na  moulage,  pois, exigiam umas forma que

precisavam  ser  observadas  e  remarcadas  até  alcançar  a  estética  desejada.

Concluídas as peças piloto foram provadas e ajustadas. O vestido a princípio era

para  ser  tomara-que-caia,  mas como ficou muito  pesado,  pois,  os  babados têm

muito tecido optou-se por colocar alças de rolotê. Mas pode-se dizer que de maneira

geral a coleção e factível.

Os  looks confeccionados serão apresentados em um desfile. Ambos foram

fotografados  para  posterior  publicação  dos  mesmos  no  Instagram  do  curso  de

design de moda do IFSC Campus Gaspar. 

Figura 17: Os dois looks que serão apresentados no desfile

Fonte: Tais Urquizar, 2019.

7 CONCLUSÃO

Com aspiração e a vitalidade das mulheres transexuais, sua disposição para

produzir-se  nos  signos  do  sexo  oposto,  a  moda  é  o  principal  pilar  dessa

reconstrução, pois é através dela que muitas dessas mulheres sentem-se plenas na

sua  autoexpressão,  muitas  vezes,  não  querem  a  transformação  fisiológica,  não

querem  passar  por  psicoterapias,  fisioterapias,  cirurgias,  pré-operatórios,  pós-

operatório  e  dores.  Elas  apenas  querem vestir-se  de  forma feminina.  Diante  do
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exposto, essa pesquisa buscou responder a esse desejo com o desenvolvimento de

uma coleção de moda festa respeitando o seu biótipo.

Para unir com o tema, a fragmentação do conceito desconstrutivista alia-se

ao  desejo  das  mulheres  de  se  desconstruir  e  reconstruir-se  num  outro  gênero,

rompendo  paradigmas,  dogmas e  expectativas  da família.  Daí  surgiu  o  conceito

“Metamorfoses”.  Portanto,  o  objetivo  foi  alcançado  e  sugere-se  para  futuros

empreendedores que esse público é um potencial nicho de mercado, as pessoas

estão se encorajando cada vez mais a assumir suas vontades e exteriorizar-se de

maneira plena.
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APÊNDICE A – Entrevista com a persona que representa o público-alvo

• Nome: Dara Oliveira

• Idade: 23

• Sexo: feminino (mulher transgênero)

• Estado Civil: Solteira

• Tamanho/características físicas: Altura 1,70 e 53 quilos, magra.

• Rendimento/classe social: media salarial 4,000,00, classe C alta.

• Escolaridade/Formação: ensino médio completo.

• Local onde reside: Gaspar, Centro.

• Clima predominante onde reside: clima tropical, que vai de muito quente a

extremo  frio,  odeio  o  clima  quente  e  prefiro  o  inverno,  porque  ficamos  mais

elegantes.

• Profissão: Maquiadora, modelo e designer de sobrancelhas.

• Locais onde frequenta: Única balada que vou e o Warung, suchi amo, amo

shopping, mas ando bem caseira ultimamente.

• Atividades e lazer: Passear no shopping, ficar em casa descansando ou sair

pra comer.

• Temas de interesse, música, cinema, TV…: Sim gosto de música, sou movida

a música. Quando criança eu cantava muito, ganhei concursos, cantava no coral

da igreja, mas só música internacional ou então se for evangélicas.

• Lojas  que  consome  produtos  (roupas,  maquiagens,  acessórios,  celular,

equipamentos eletrônicos, automóveis etc.): Gosto da loja Zara, se não roupas

que minhas amigas vendem, mas gosto de peças diferenciadas,  odeio loja de

modinha que todo mundo tem a mesma roupa, na maioria das vezes mando fazer,

você  sabe  bem  disso.  Maquiagem  compro  pela  internet  mesmo,  de  marcas

variadas,  acessórios  compro na  Marci  pratas,  celular  da  apple,  não vivo  sem

iphone, é vida, trabalho muito com ele, automóvel ainda não tenho, quero ficar

bem rica para ter um chofer. Rs, mas pago uma mensalidade a uma empresa de

transporte executivo que tem em Gaspar. Utiliza muito Uber e outros serviços de

transportes mais seguros.

• Marcas de preferência de vestuário: Zara é a que mais amo, tenho bastante
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peças de grife, mas todas que ganhei fazendo trabalho de modelo para um brechó

de luxo em balneário, tenho duas bolsas Louis Vuitton porque ganhei do meu ex.

Mas no geral não ligo pra roupas de marca, mas sapatos pra min tem que ser de

marca, na maioria Shultz, Luiza Barcelos, entre outras marcas boas brasileiras.

Não  ligo  pagar  caro  em sapatos,  não  existe  sapato  bonito  barato,  na  minha

opinião.

• O que valoriza e prioriza na escolha de um produto: O tecido, o caimento e a

costura. Mas eu valorizo a estética mesmo, ate porque as roupas que mais amo

são todas complicadas de vestir e usar, sempre incomodam, mas sei que ninguém

estará vestida igual a min.

• Quais as principais motivações de compra de vestuário: Vi e gostei, e depois

invento um evento pra usar, as vezes no primeiro dia que compro.

• Quais as frustrações na escolha de um produto de vestuário: Hum acho que

não, sou bem resolvida comigo e já vou no que realmente se encaixa pra min.

• Já participou de alguma pesquisa para indústria de confecção de vestuário:

Sim, já participei, foi um trabalho de faculdade pra furb.

Apêndice B  

4.4 Cartela de cores

Para Treptow (2013, p. 109), “A cartela de cores de uma coleção deve ser

composta por todas as cores que serão utilizadas, incluindo o preto e branco”. A

cartela  para  desenvolver  essa  coleção  de  moda  festa,  foi  extraída  do  painel

conceito, que foi elaborado com cores suaves em tons de cinza, que abrange desde

o gelo em tom sobre tom até chegar ao preto. A prata traz o brilho que roupas de

festa noturna pede, e o nude quebra essa monotonia de cores neutras com a função

de trazer vida e modernidade a coleção.
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Figura 10: Cartela de cores

Fonte: elaborado pela autora, 2019.

Apêndice C

4.5 Materiais e Aviamentos

Segundo Treptow, (2013 p. 116), “Coletar tecidos faz parte da pesquisa de

materiais que o designer realiza para elaborar a coleção”. Ela afirma ainda que é

mais  comum encontrar  designers  que  criam suas  coleções  a  partir  dos  tecidos

pesquisados do que designers que desenvolvam tecidos ou procurem tecidos para

transpor ideias preconcebidas. A partir da proposta da coleção que será moda festa,

faz-se necessário o uso de tecidos finos e que tenham caimento elegante, alguns

com  fluidez  outros  precisam  ter  estrutura,  uma  vez  que  terão  que  permanecer

armados. Quanto aos aviamentos, eles tem uma função na peça de roupa ou podem

ser um componente apenas decorativo. No caso desta coleção, teremos o uso de

aviamentos  das  duas  formas,  para  união  das  partes  ou  fechamento  e  para  dar

estruturas nas formas e na decorativa em forma de bordados.
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Figura 11e 12 respectivamente: Cartela de tecidos e aviamentos.

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019.

Apêndice D

4.6 Design Têxtil

 Para treptow, (2013, p. 126 apud KEISER, GERNER, 2012) “a relação da

roupa  não  é  apenas  visual;  é,  também,  tátil.  Por  isso  a  textura  é  de  imensa

importância”. Para essa coleção serão usadas texturas que contrastam entre si nos

recortes dos modelos, exemplo; o liso com o rugoso ou com efeito de tomas, o brilho

contrastando com o fosco ou bordados brilhosos no tecido liso e fosco, conforme

apresenta-se na figura abaixo. “A textura pode ser explorada através de aplicações,

bordados e efeitos tridimensionais”, como explica Treptow 2013. Nesse projeto os

design têxteis a ser usado estão representando a textura das obras arquitetônicas

da  arquiteta  Zaha  Hadid.  Como  parede  de  tijolinhos,  estruturas  de  vidros  que

parecem janelas, outras com formas mais orgânicas, mas que também lembram um

teto de vidro e linhas retas que são bem próprias de construções.

Figura 13, 14, 15 e 16 respectivamente - Imagens de design têxtil.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice E

4.7 Mix de produto

Segundo  Treptow,  um bom mix  de  produto  não  tem um número  exato  e

fechado de peças que deve conter, em empresas grandes e renomadas podem ir de

80 e ou passar muito 100 peças em seus desfiles. Para Seivewright, p. 140, 2009.

um  bom  mix,  “embora  seja  a  estação  que  defina  o  tipo  de  roupas  esperados,

primeiro você deve tentar construir uma peça de cada tipo”. Embora para Treptow,

2013 apud Pires, 2000. ela identifica três categorias de produtos: básicos, fashion e

de  vanguarda.  Essa  coleção  desenvolvida  neste  projeto  é  segmentada  para  um

evento  específico  e  para  um  público  determinado,  portanto  tem  um  mix  pouco

variado mas de forma que atende o propósito. Foi determinado em sala de aula que

deveria conter no mínimo 14 peças para compor 10 looks, a coleção metamorfoses

ficou com 17 peças para compor os 10 looks, como mostra na figura 14.

Figura 14: planilha geral do mix de coleção.

Figura 14: planilha geral do mix de coleção.  Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice F

4.8 Famílias de mix de produtos
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Apêndice G

Croqui e desenho técnico do look conceitual 1

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice H

Croqui do look comercial 2

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice I

Croqui e desenho técnico do look comercial 3

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice J

Croqui e desenho técnico do look comercial 4

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice K

Croqui e desenho técnico do look comercial 5

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice L

Croqui  do look conceitual 6

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice M

Croqui  do look comercial 7

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice N

Croqui  look comercial 8

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice O

Croqui e desenho técnico do look conceitual 9

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice P

Croqui  do look conceitual 10

Fonte: elaborado pela autora, 2019.
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