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Modelar é a gramática do design de moda. Sem 
o domínio da modelagem o traçado se torna em 
vão, o desenho de moda, um rabisco. A 
modelagem é como a estrutura de uma 
edificação: resguarda em suas linhas o espaço e 
o conforto para o corpo que nele habitará. É a 
inteligência do desenhar, a sabedoria do fazer. 
 

Jum Nakao 
 



 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa os campos da arquitetura e da moda na ótica da 
interdisciplinaridade, a partir da análise da metodologia de projeto realizada por 
profissionais neles envolvidos. A interdisciplinaridade aí presente sugere uma 
possibilidade de troca de conhecimentos, com base nas técnicas utilizadas nos dois 
campos. Este estudo justifica-se por contribuir para ampliar a discussão sobre o 
tema no meio acadêmico e por sugerir maior interação entre os profissionais das 
referidas áreas. Realizaram-se entrevistas com dois profissionais da moda e dois 
arquitetos, a fim de investigar o quanto suas metodologias projetuais se aproximam 
e envolvem elementos similares. A metodologia desta pesquisa consistiu na 
investigação teórica acerca das proximidades e inter-relações, no sentido de 
delimitar o campo de investigação e trazer à tona as especificidades de cada área e 
as possibilidades de convergência. O estudo revelou que práticas projetuais de 
arquitetos e de profissionais de criação no campo da moda se aproximam em 
diversos aspectos, o que abre a possibilidade para se propor investigações futuras 
de forma a contribuir para a inovação nas duas áreas. 
 

Palavras chave: Arquitetura. Moda. Interdisciplinaridade. Metodologias projetuais. 

 

 



 

ABSTRACT 

This study analyses the interdisciplinary interrelationship between architecture and 
fashion based on their methodology of the project. This allows the deepening and the 
exchange of knowledge learned from them.Therefore, the project is justified because 
a discussion and greater interaction among professionals of both fields in the 
academic environment, can be raised.  Interviews with two fashion professionals and 
two architects were conducted in order to investigate if design methodologies 
approach and involve similar elements. The methodology showed the theory of their 
similarities and their interrelationship delimiting the investigation field and bringing to 
the surface the specificities of each area which converge with each other. It was 
pointed out that the design practices of architects and designers have affinities, 
which opens the possibility to propose future research in order to contribute to 
innovation in both areas. 
 
Keywords: Architecture. Fashion. Interdisciplinary. Project methodologies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre moda e arquitetura pode ser, de imediato, identificada por questões 

óbvias, como o fato de estarem ligadas à proteção do corpo, bem como à identidade 

e à cultura. Tal relação vai além de tais aspectos e perpassa aquilo que concerne à 

metodologia, uma vez que se trata de áreas em que se trabalha com criação e 

projeto. 

 

Para avaliar tal perspectiva, esta pesquisa aborda o contexto histórico em que estes 

campos aparecem como importantes e se consolidam ao longo do tempo. Em 

seguida, passa-se à análise dos elementos que caracterizam cada área, para, então, 

discutir os aspectos que irão se cruzar e podem ser relacionados. Assim, dedica-se 

um capítulo para discutir como um campo se aproxima do outro e constrói suas 

especificidades. Para ilustrar esse raciocínio, realizou-se uma pesquisa empírica 

com profissionais das duas áreas, para investigar os procedimentos que cada um 

utiliza. A análise de tal material permitiu identificar quando e de que forma um projeto 

que resulta num produto arquitetônico pode se aproximar de um que deriva numa 

peça de indumentária. 

 

Esta pesquisa se estrutura em cinco capítulos. Parte-se da apresentação inicial do 

problema, para, em seguida, no segundo capítulo, analisar particularidades relativas 

aos campos de arquitetura e da moda, por meio de uma reflexão acerca da relação 

entre habitar e vestir e suas proximidades. No terceiro capítulo, desenvolve-se a 

metodologia, apoiando-se na estratégia de entrevistas semiestruturadas. No quarto 

capítulo, procede-se à análise dos resultados, para, a seguir, formular as 

considerações finais acerca da pesquisa realizada. 
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1. 1 Problema de pesquisa 

 

A pesquisa proposta parte do pressuposto teórico de que a interdisciplinaridade nos 

campos da moda e da arquitetura se identifica nos processos de construção. O 

estudo será norteado pelo seguinte problema de pesquisa: Existem semelhanças 

entre a metodologia de projeto arquitetônico e a de desenvolvimento de produto do 

vestuário em moda? 

 

A partir deste problema de pesquisa, foram propostos os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Descrever e analisar a interdisciplinaridade nos campos da arquitetura e da moda. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os aspectos relativos às atividades de habitar e de vestir; 

b) Analisar a relação das afinidades interdisciplinares entre arquitetura e moda; 

c) Identificar as aproximações entre as duas áreas, a partir da análise das 

metodologias projetuais de profissionais de moda e arquitetos. 

 

1.3 Justificativa 

 

No âmbito acadêmico, este estudo torna-se relevante por identificar novas 

possibilidades de estudos sobre a arquitetura do corpo, mediante a interação entre 

os cálculos e as modelagens dos campos da arquitetura e da moda. Diante disso, a 

pesquisa pode fornecer informações sobre essas aproximações metodológicas. 

Afinal, como pondera Parish (2015), a modelagem é que realiza a conexão entre o 

conceito e a roupa; é a arquitetura da moda. Nesse sentido, compreender a 

arquitetura do corpo a partir da proximidade entre moda e arquitetura se configura 

como um desafio e uma relevante possibilidade de contribuição para o campo da 

moda.
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2 HABITAR E VESTIR  

 

 “Tão bonita quanto a casa –  

a moça que nela habita” (Melo, 2016) 

 

Neste capítulo, apresenta-se a relação entre habitar e vestir, com base nos pontos 

relevantes abordados neste estudo, contemplando os seguintes tópicos: “O habitar e 

o vestir – arquitetura e moda: teoria”; ”Sobre arquitetura”; ”Sobre moda”, ”Relações 

interdisciplinares entre arquitetura e moda”, ”A vitrina”; ”Caimento e prumo”; Insumos 

e materiais”; ”Volumetria”; ”Ergonomia e antropometria”; ”Modelagem: uma 

arquitetura dos corpos”; ”Recursos digitais” e ”(Des)construção”. 

 

 

2.1  O habitar e o vestir – arquitetura e moda: teoria 

 

A roupa e a casa são abrigos que se interpõem entre o corpo e o espaço externo a 

ele, entre o dentro e o fora. Há que se observar que os pontos de convergência 

entre o habitar e o vestir se apresentam em quase todos os aspectos técnicos e 

vivenciais relativos a essas duas experiências. Assim como se identificam trocas 

conceituais entre arquitetura e moda, a exemplo da relação que se estabelece entre 

construir para morar e confeccionar para vestir, revelam-se outras possibilidades, 

como o compartilhamento de técnicas (SOUZA, 2015, p. 209). 

 

Uma edificação, assim como uma peça de vestuário, é um abrigo para o corpo, 

protegendo-o das intempéries naturais e proporcionando conforto. Nos estudos de 

Decassatti, Teixeira e Caminha (2016), chama-se atenção para os projetos de 

arquitetura de Hundertwasser, que tratavam as edificações como o habitat do corpo. 

Estas, constituídas por cores e formas capazes de revelar características da 

personalidade do seu habitante, podem ser consideradas uma extensão do próprio 

corpo. Acerca das ideias de Hundertwasser e de sua teoria das cinco peles, 

Guimarães (2007) aponta quais seriam essas fronteiras entre o dentro e o fora que 

representam em relação ao lugar das pessoas no mundo: 

 

 



 16

 À pele-parede-fronteira representada pela roupa sucedem-se outros níveis de 
expansão do dentro. O arquiteto austríaco Hundertwasser criou nos anos 
sessenta, uma teoria das cinco peles que sucessivamente nos envolvem. 
Primeiro a epiderme, segundo a roupa, terceiro a casa, quarto a identidade ou 
meio social e por fim o meio global incluindo o ambiente e a própria 
humanidade. A compreensão mais ampla de nosso lugar no mundo passa 
então pela melhor ambientação em face de cada uma dessas peles 
(GUIMARÃES, 2007). 

 

 

  Figura 1: Ilustração da teoria das cinco pelos 

  Fonte: Disponível em <https://hundertwasserbrasil.files.wordpress.com/2012/01/casa33.jpg> 
  Acesso em 14 out. 2016. 
 
Segundo Hundertwasser, a primeira pele seria a epiderme, que registra a história do 

homem por meio das marcas deixadas pelo tempo em cicatrizes, manchas e rugas, 

ou aquelas registradas por escolha, como as tatuagens. A segunda pele seria a 

roupa, que, além de proteger, cumpre o papel de revelar a identidade de cada um. 

Por meio da vestimenta, o sujeito quer comunicar-se, mostrar-se para o outro. A 

terceira pele seria a parede da habitação, o abrigo do teto. A quarta pele seria o 

meio social e a inserção do indivíduo nesse contexto. Finalmente, a quinta pele seria 

o planeta, a junção das demais, com propósito de proteção, que engloba toda 

espécie humana. 

 

Nessa perspectiva, a moda abrangeria não só o que tange à segunda pele, como 

também à quarta, pois aponta para o desenvolvimento industrial dos tecidos e da 

tecnologia da construção do vestuário nos contextos econômico e social em que o 

indivíduo vive. Se a relação da arquitetura com a terceira pele pode ser feita de 
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imediato, é possível estender essa relação à quarta camada, uma vez que está 

sujeita ao contexto socioeconômico e depende da combinação de várias técnicas 

que permitam a criação de um ambiente em harmonia com certos conceitos para se 

viver. São questões que ampliam a noção de abrigo. “Poeticamente, o homem 

habita”, já dizia Hölderlin. 

 

Espera-se que um abrigo corresponda às exigências de conforto, segurança e bem 

estar do usuário. Ao se pensar a roupa como um abrigo para o corpo, é possível 

aplicar os princípios da arquitetura ao desenvolvimento do vestuário, pois para 

revestir o corpo é necessário estar atento à relação do indivíduo com o objeto 

projetado. Assim, uma peça do vestuário precisa contemplar a gama de movimentos 

do usuário, além de oferecer conforto, segurança e satisfação ao indivíduo. A 

modelagem que veste o corpo deveria oferecer conforto, como uma arquitetura que 

contemplaria seus movimentos. 

 O corpo humano é o ponto de partida para o correto dimensionamento de um 
produto. Portanto, a escala humana é a nossa referência. Isso implica levar 
em consideração que somos semelhantes em forma e tamanho, mas nunca 
iguais (MARTINS, 2008, p. 322) 

 

O ser humano, visando a sua sobrevivência, tem desenvolvido estratégias que 

asseguram a integridade de seu corpo e a adaptação às mudanças climáticas, 

sociais e políticas do ambiente em que está inserido. Proteção e conforto são 

necessidades das pessoas. Se na arquitetura e na habitação essas prioridades são, 

grande parte das vezes, atendidas, as formas e os elementos tipológicos das 

edificações variam de acordo com a cultura e a localização geográfica dos lugares 

onde serão construídos. Na arquitetura, isso está para além da necessidade básica 

de dar abrigo e conforto; está na ordem do simbólico e do cultural. 

[...] o fato é que tempo e espaço precisam para serem concretizados e 
sentidos como “coisas”, de um sistema de contrastes. Cada sociedade tem 
uma gramática de espaços e temporalidades para poder existir como um todo 
articulado, e isso depende fundamentalmente de atividades que se ordenam 
também em oposições diferenciadas, permitindo lembranças ou memórias 
diferentes em qualidade, sensibilidade e forma de organização (DAMATTA, 
1997, p. 34). 

 

Na realidade brasileira, Brasília marcou uma mudança radical de concepção na 

arquitetura, no design e na construção, tal como proposto por Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer e José Carlos Sussekind. Causando estranheza na população até então 

conservadora (décadas de 1950 e 1960), aos poucos, Brasília foi compreendida e 
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aceita como um sinal de evolução, progresso e contemporaneidade. Com o tempo, 

estabeleceu-se uma relação de identidade com a imagem da cidade como tradução 

de um Brasil. 

 

Da mesma forma, o vestuário, além da função de cobrir e proteger o corpo, assume 

papel simbólico como uma linguagem não verbalizada do indivíduo, que o traduz e 

atende à vontade de se comunicar como pessoa. Em se tratando do ser humano, 

apenas a qualidade de proteção contra as intempéries não satisfaz. É por meio da 

roupa e dos acessórios que motivações como vaidade, desejo de demonstrar status 

social ou vontade de expressar um modo de ser motivam a que se acrescentem 

elementos decorativos ao corpo humano, reflexo da necessidade que o ser humano 

tem de se comunicar. É por meio da construção do vestuário e dos acessórios que 

cada pessoa se traduz para o olhar do outro. Trata-se de uma forma de 

comunicação e de demarcar lugar na sociedade. 

 

Os pontos de convergência entre habitar e vestir se apresentam com muitas 

similaridades em quase todos os aspectos técnicos e vivenciais. Nesse sentido, é 

possível estabelecer afinidades interdisciplinares entre moda e arquitetura, edificar e 

costurar. De acordo com Souza (2015), os inúmeros projetistas que se interessam 

por outros campos aplicam a tecnologia que dominam de modo não habitual. Isto é, 

eles se apropriam de outros conhecimentos inerentes a outras áreas que não a sua 

com bons resultados. A aproximação entre moda e arquitetura pode abrir espaço 

para se pensar diferentes formas de projetar. 

 

Para o filósofo João de Salisbury, o Estado é um corpo. Ao imaginar uma analogia 

literal entre as formas corporais e urbanas, as imagens idealizadas do corpo têm 

sido apenas adaptadas em projetos de construção de um prédio ou de uma cidade 

inteira (SENNETT, 2016 p. 22-23). 

Muitos projetos arquitetônicos são inspirados no corpo humano. O arquiteto Oscar 

Niemeyer apropriou-se das formas circulares, que remetem aos volumes do corpo 

feminino. 

 

Não é o ângulo reto que me atrai. 
Nem a linha reta, dura, inflexível, 
Criada pelo homem. 
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O que me atrai é a curva livre e 
sensual. A curva que encontro nas 
montanhas do meu país, no curso sinuoso 
dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo 
da mulher amada. 
De curva é feito todo o Universo. 
O Universo curvo de Einstein (NIEMEYER, 1999, p. 58). 

 

Foi usando curvas inspiradas na natureza e no corpo que Niemeyer projetou suas 

edificações arquitetônicas, espaços do habitar. 

 

A arquitetura contribui para a construção da cidade assim como a roupa que veste o 

indivíduo cria também a sua identidade. Corroborando com Wogenscky (2007), a 

casa não é separada do espaço que a cerca; ela está envolvida pela paisagem e é 

moldada por ela. A casa e a roupa estabelecem a proteção do homem e o inserem 

no espaço social em que vive. 

 

 

2.1.1 Sobre arquitetura 

 

Arquitetura é uma palavra de origem grega. A tradução da palavra arkhitektôn 

(arquiteto): arkhi significa principal, origem ou início, e tektôn, construtor 

(carpinteiro). Essa profissão é conhecida também como a principal dos ofícios, a 

primeira das artes, uma profissão antiga que está relacionada com a técnica de 

projetar uma edificação. A arquitetura é a arte de construir sob o signo da beleza” 

(Moreux apud Carvalho, 1964). 

 

Com base nos ideais de Argan (1998), entende-se que a arquitetura é tudo que 

concerne a uma construção e se organiza como cidade. Tem uma figura disciplinar 

complexa, constituindo-se também como uma linguagem. A arquitetura é como todo 

espaço, que constitui a cidade. Desse modo, tudo o que não funciona na cidade 

reflete os erros dessa arquitetura. A arquitetura tem o papel de gerir a cidade. 

 

Uma cidade só sai da construção e adquire vida com a constituição da população 

que neste espaço vai habitar. O ser humano, em sua eterna busca por uma 

qualidade de vida, deseja não somente o conforto pessoal, mas também as 

possibilidades físicas que garantam seu relacionamento com os outros indivíduos 
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que vivem e circulam pelos mesmos caminhos. Para esclarecer a abrangência e a 

importância dessa consideração, cita-se o pensamento de Corbusier (2013) sobre 

arquitetura e as necessidades humanas: 

A arquitetura é uma das mais urgentes necessidades do homem, visto que a 
casa sempre foi o indispensável e primeiro instrumento que ele se forjou. Os 
instrumentos do homem marcam as etapas da civilização, a idade da pedra, a 
idade do bronze, a idade do ferro. Os instrumentos procedem de 
aperfeiçoamentos sucessivos; neles se acumula o trabalho de gerações. O 
instrumento é o colaborador obrigatório; ele é também aquele que liberta. O 
velho instrumento é jogado ao ferro velho: a escopeta, a colubrina, o fiacre, e 
a velha locomotiva. Este gesto é uma manifestação de saúde, de saúde 
moral, também de moral; não temos o direito de produzir mal por causa de 
um mal instrumento; joga-se fora, substitui-se (CORBUSIER, 2013, p. 5). 

 

Um projeto arquitetônico deve levar em consideração uma série de fatores. Zevi 

(1996) apresenta não apenas as três dimensões da arquitetura  planta baixa, cortes 

e fachadas e perspectivas , mas também o ser humano. A planta baixa costuma ser 

estudada na problemática da representação planimétrica do espaço. Trata-se de 

uma vista seccional, olhada de cima para baixo, que se obtém fazendo passar um 

plano horizontal paralelo ao plano do piso, a uma altura de um metro e meio. Nela 

são determinadas as dimensões e a distribuição interna dos ambientes. O corte 

resulta da passagem de um plano vertical através da edificação. Em um projeto 

arquitetônico, devem existir pelo menos dois cortes: transversal e longitudinal. Os 

cortes e as elevações revelam-se muito úteis, mas são insuficientes, pois omitem o 

fator chave de toda concepção espacial: a escala humana. Eles são mediados pela 

fotografia, que resolve grande parte dos problemas de representação de três 

dimensões, menos a sua essência espacial, e pela cinematografia. Atualmente, os 

arquitetos utilizam a tecnologia para representar todas as dimensões do seu projeto. 

Le Corbusier foi um arquiteto francês que não dispunha desta tecnologia atual, mas, 

por meio de seus desenhos, representava todas as dimensões relatadas por Zevi. 

 

A mão desenhava. Mas não desenhava numa superfície plana. Gravar era 
desenhar em três dimensões. Era cavar ou recriar um relevo. Ver o volume. E 
o volume tanto era interno quanto externo. (...) Então, com cautela, a mão 
que desenhava punha a vida humana dentro da forma.(WOGENSCKY, 2007, 
p. 45). 
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  Figura 2: Planta e corte de uma residência familiar 

  Fonte: Elaborada pela autora. 
 

As mudanças globais interferem nas necessidades básicas, que podem modificar o 

uso dos ambientes, transformando-os. Um exemplo disso é o deslocamento do 

espaço de trabalho para dentro do espaço doméstico. Diante do crescimento 

desordenado da cidade e da mudança de possibilidades de trabalho, nota-se que 

muitas pessoas já aderiram ao trabalho domiciliar, com a adaptação do escritório ou 

não para atendimento aos clientes. São os chamados home Offices. Da mesma 

forma, no exercício da confecção o atendimento em busca de excelência também 

tem proposto acolher pessoalmente os clientes em uma sala, ou atelier, para que se 

sintam privilegiados em suas necessidades e desejos.  

 

Com o tempo, novos recursos tecnológicos vêm sendo adicionados aos espaços, 

fazendo com que, cada vez mais, a tecnologia esteja integrada às vivências das 

pessoas. Mitchell (2002) explana sobre a compatibilização de tecnologias 

diferenciadas aos projetos de arquitetura: 

Assim como os sistemas de iluminação, aquecimento, ar condicionado e 
outros elementos encontraram seu lugar natural no espaço arquitetônico, o 
mesmo irá ocorrer com os novos órgãos eletrônicos que o sistema nervoso 
artificial de uma construção interconecta: seus sensores, telas superfícies de 
projeção e controles robóticos. À medida que essa evolução computadorizada 
desaparece. Habitação e interação com computadores serão inseparáveis e 
simultâneas (MITCHELL, 2002, p. 101). 
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Essas construções inteligentes não apenas atenderão às necessidades de seus 

moradores, como também serão inteligentes consumidores de recursos (MITCHELL, 

2002 p. 103). Novos paradigmas se apresentam a cada dia, modificando a noção de 

espaços para morar, trabalhar e divertir. Exemplo disso é o compartilhamento de 

espaços e de ferramentas de trabalho, denominado co-working, que tem no 

movimento já consagrado do uber uma forma de mudança de atuação. 

 

A arquitetura do edifício é um abrigo humano para o corpo que adquire 

características vinculadas ao lugar a que pertence, sua realidade geográfica e 

cultural, seu tempo. Hoje, com o advento da tecnologia, nota-se a emergência de 

uma espécie de globalização da arquitetura que tem como uma das formas de 

identificação o uso de materiais próprios de cada região.  

 

 

2.2.2 Sobre moda 

 

Compreender o termo moda equivale a admitir a dinâmica social de imitação e de 

especificação que ocorre desde o século XV (AVELAR, 2009, p. 25 apud CONTE, 

2015). Para Souza (1987), a moda não é um fenômeno universal, mas algo próprio 

de certas sociedades e de certas épocas. Corroborando com este posicionamento, 

Embacher (1999) expõe as variantes da moda. 

 

Conforme se alteram os cenários do nosso mundo, a moda muda. Não há 
nada que esteja acontecendo hoje que não possa influenciar a maneira de 
vestir das pessoas. A história da vestimenta pode nos fornecer uma visão 
panorâmica da importância que o vestuário assumiu ao longo do tempo e de 
como a cultura predominante em cada momento influenciou (EMBACHER, 
1999, p. 27). 

 

Lipovetsky (1989) afirma que três operações definem a moda: o efêmero, com base 

nos curtos prazos das modas; a sedução, cujos valores estéticos exercem o poder 

da atração; e a diferenciação marginal, por meio dos nichos sociais de mercado. 

Complementando tal reflexão, Quinn (2003) afirma que a moda é um sistema aberto, 

que tem várias possibilidades de uso e transformações e está presente em toda 

sociedade. 
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Nós pensamos sobre isso, falamos sobre isso, vestimos isso e fazemos uma 
performance. O espaço onipresente da moda conduz a formas precisamente 
no ponto em que as definições tradicionais de espaço público como um sítio 
urbano, um lugar físico, uma praça pública falham. O espaço de moda é um 
palimpsesto de projetos sedimentados no tempo; constantemente reescrito, 
mas nunca apagado. É um campo da ação para uma troca interminável de 
códigos e interpretações, manifestações da sexualidade predatória, estilos 
promíscuos e identidades fugazes. O espaço de moda reflete estruturas de 
poder econômico, interação social e mercantilização. Ainda, oferece locais 
para a curiosidade, exploração e resistência, rotineiramente, desconstruir a 
imagem e objeto. É uma bolsa de valores de status, em que o código de 
etiqueta e o ciclo de moda acontecem (do ápice ao declínio). Uma vasta 
expansão territorial que se estende para destinos estranhos e incertos, o 
espaço da moda se desdobra em praticamente todas as culturas (QUINN, 
2003, p. 33 – tradução da autora). 

 

A importância da roupa para o indivíduo é um reflexo de sua posição social, status 

intelectual e nível cultural, que representam a sua personalidade. A anulação da 

roupa também anula o indivíduo, como aconteceu nos campos de concentração em 

Auschwitz, quando os judeus, despidos da significância de suas roupas, ficaram 

completamente anulados e despojados de toda a sua persona construída até então. 

 

Conforme aponta Conti (2008), o termo moda (modus) significa escolha; ou seja, o 

gosto e o desejo de cada um. A moda é um processo de regulamentação social. 

Cada época tem uma tendência, que será seguida e definirá o seu tempo. 

 

Com base nas ideias de Braga (2005), moda é modo e seu campo de abrangência é 

muito maior do que o universo “vestível”. A natureza da moda é lançar o novo em 

detrimento do que já existe. Moda é também negar gostos e regras anteriores que já 

estão ultrapassadas. Ou seja, é, também, uma satisfação momentânea. Por fim, 

moda é sonho. 

 

Na estatística descritiva, a palavra moda significa o valor que ocorre com maior 

frequência em um conjunto de dados, o valor mais comum. 

 

A moda é hoje um dos temas mais fascinantes porque, por meio dela, 
podemos analisar inúmeros aspectos de uma cultura. Não é só um mercado, 
não é só questão do consumo que interessa. A moda deixou de ser vista 
como uma bobagem das mulheres fúteis para ser reconhecida como um 
importante fenômeno social. Importa como um objeto de conhecimento para 
os estudiosos e, também, como um elemento de autoconhecimento para os 
seus consumidores (GOLDENBERG apud COBRA, 2007, p. 16). 
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O Sistema da Moda abrange várias profissões: estilistas, designers de moda, 

costureiros, modelistas, pilotistas, produtores de moda, bordadores, pesquisadores, 

jornalistas de moda, dentre outras. O designer de moda tem habilidades para 

transitar na área de produção, criação e desenvolvimento de um produto da moda. 

Dentre essa diversidade de atuações visando a um mesmo fim, a figura do designer 

de moda cumpre o papel de fazer a amarração para que todas essas vertentes se 

concretizem nos designs das peças que irão compor uma coleção a ser apresentada 

em desfiles de moda. 

 

Até o início do século XX, cada civilização se representava por uma forma 

diferenciada de vestimentas que traduziam sua cultura. No presente momento, as 

civilizações ocidentais acabaram com a hegemonia cultural do planeta pela 

introdução do modelo ocidental aceito através da mídia e da globalização. 

Responsável por este feito excepcional o jeans. Uma peça de roupa foi capaz de 

unir num mesmo visual todos os jovens de várias culturas e identidades, a partir dos 

anos 1940. 

 

 

2.2 Relações interdisciplinares entre arquitetura e moda 

 

O ser humano é o foco dos estudos da arquitetura e da moda. Tratando-se de um 

ser com necessidades múltiplas, tudo o que gira em torno de sua vida é pensado de 

forma a se considerar a integridade de sua vivência. As pessoas circulam pelos 

espaços que as cercam. Nesse trânsito, o abrigo e a roupa cumprem o papel de 

invólucros que protegem o corpo humano em suas atividades e necessidades. As 

vestimentas e os abrigos são pensados para atender a tais necessidades. 

 

Foi a partir do Renascimento, com a expansão das cidades, que a vida das cortes se 

organizou. O interesse pelo traje começou a acelerar-se ao ritmo das mudanças, a 

identificar atividades e posicionamentos nas camadas sociais. A aproximação em 

que vivem as pessoas na área urbana desenvolve e estimula o desejo de competir e 

o hábito de mudar (SOUZA, 1987). O desejo de competir e o hábito de mudar 

necessitam de estudos e pesquisas que apontem caminhos reais capazes de 

possibilitar essas mudanças. Sentir e analisar com acuidade os movimentos 
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socioeconômicos da sociedade em seu desenvolvimento contínuo é uma forma de 

encontrar soluções que apontem os caminhos a serem seguidos.  

 

Tanto a moda como a arquitetura apoiam suas mudanças sentidas e compreendidas 

nas análises sociais e nas tecnologias vigentes em cada etapa do processo de 

desenvolvimento contemporâneo. Os avanços do conhecimento conduzem a um 

crescimento contínuo da capacidade de intervenção técnica do ser humano. São 

novos territórios que se abrem e, também, novas questões surgem.  

 

A Figura 3, produzida por Márcia Maria Couto Mello (2008), identifica todos os 

pontos de convergência e interferências entre a moda e arquitetura. As semelhanças 

podem estar nos processos, nas inspirações e até na forma tridimensional da 

representação gráfica do projeto e no modo como a história é relatada com base na 

indumentária e na arquitetura. Todos os itens apontados podem sofrer alterações no 

passar dos anos e ao longo das mudanças socioculturais e urbanas ocorridas, 

alguns destes itens poderão sofrer modificações (tecnologia, indústria e políticas 

urbanas). 

 

 

  Figura 3: Proximidades entre arquitetura e moda 

  Fonte: Elaborada pela autora, com base em Mello, 2008, p. 77 
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Dos traços ao tecido e do papel ao concreto, o criador precisa encontrar meios para 

viabilizar sua criação. A primeira materialização de uma ideia se dá no momento em 

que ela é registrada no papel. Tanto o arquiteto como o designer de moda precisam 

esboçar em croquis a ideia inicial. Os projetos da modelagem e da construção serão 

planificados com todas as indicações técnicas, com base nas quais, é possível 

alcançar os objetivos. 

 

Bacon (1974) apud Ching (2002) descreve assim a importância da forma 

arquitetônica. 

A forma arquitetônica é o ponto de contato entre massa e espaço (…) Formas 
arquitetônicas, texturas, materiais, modulação de luz e sombra, cor, tudo se 
combina para injetar uma qualidade ou espírito que articula espaço. A 
qualidade da arquitetura será determinada pela habilidade do projeto em 
utilizar e relacionar esses elementos, tanto nos espaços internos quanto nos 
espaços ao redor dos edifícios (BACON, 1974 apud CHING, 2002, p. 33).  

 

Vários designers de moda desenvolvem suas coleções inspirados nas volumetrias 

arquitetônicas. Um dos looks da coleção de Valentino Outono / Inverno 2017, criado 

por Alexandre Vauthier, até poderia ter sido inspirado no edifício One Thousand 

Museum, da arquiteta Zaha Hadid (Figura 4), quando os dois trabalhos são postos 

lado a lado. O plissado da saia do modelo de Vautier e os panejamentos da parte 

superior do traje dialogam e se encaixam perfeitamente nas formas do One 

Thousand Museum, em cuja fachada principal se veem brises que sugerem longos 

plissados. 

 

  Figura 4: Moda (Alexandre Vauthier) e Arquitetura (Zaha Hadid) 

  Fonte: Fotomontagem realizada pela autora (acervo pessoal). 
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Na geometria do design, hoje uma constante nas roupas, são os cortes, recortes 

apliques e vazados que cumprem o papel de dar forma à peça. Tais recursos trazem 

o conforto e o bem-estar, aliados à beleza e à estética. Moda e arquitetura 

presumem a vivência de um público que assiste e deve ser assistido. O Sistema de 

Moda tem como premissa a visualidade, um conceito essencial para o consumo de 

moda, mas, muitas vezes, subestimado em suas interpretações (QUINN, 2003, p. 

20). 

 

Arquitetura e moda são campos ligados à estética que assumem grande importância 

para a cidade e para os indivíduos que nela vivem. A casa protege a vida dos que 

nela habitam. O vestuário, as roupas que compõem o visual de cada indivíduo, além 

de proteger o corpo, transmitem o seu discurso não verbal. Casa e roupa são 

testemunhas de cada época vivida. 

 

 

2.2.1 A vitrina 

 

A metrópole cria padrões de uniformidade, remodela os hábitos locais e os 

subordina a estilos “modernos” de se trabalhar, de se vestir e de se distrair 

(CANCLINI, 2008, p. 101). A arquitetura proporciona a interação do indivíduo com a 

cidade por meio dos espaços públicos, como as praças e os parques. A moda 

favorece essa interação ao imprimir informações visuais que servirão para mediar o 

contato com o outro. 

 

Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os 
lugares e os não lugares misturam-se, interpenetram-se. A possibilidade do 
não-lugar nunca está ausente de qualquer lugar que seja. A volta ao lugar é 
o recurso de quem freqüenta os não-lugares (e que sonha, por exemplo, 
com uma residência secundária enraizada nas profundezas da terra). 
Lugares e não-lugares se opõem (ou se atraem), como as palavras e as 
noções que permitem descrevê-las (AUGÉ, 1994 apud ZMYSLOWSKI, 
2009, p. 60). 

 

Conforme Silva (2007), os meios de comunicação contemporâneos apresentam um 

caleidoscópio de várias cidades possíveis a partir da mesma cidade, na medida em 

que permitiram a multiplicação e amplificação das temporalidades da urbes. As 

imagens são construídas a partir de diversas informações que são reflexo da cidade. 
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Assim, a imagem dessa cidade se constrói com aspectos reais, porém cria uma 

temporalidade e um sentido próprio deslocado do sentido vivido, mas que retorna 

para o vivido, redimensionando sua existência. 

 

A cidade oferece várias possibilidades de interação com seu habitante. O flaneur, de 

Baudelaire, percorre a cidade sem a preocupação de chegar no horário do seu 

compromisso. Ele acaba sendo personagem antagônico da realidade atual, cujos 

sujeitos estão sempre correndo contra o tempo para cumprir seus deveres. Tal 

personagem pode ser encontrado nos espaços modernos que a arquitetura 

proporciona, os quais irão garantir a “distribuição” dos produtos do mercado, que são 

os Shoppings Centers, cujas vitrinas são criadas para manter o olhar atento do 

consumidor e favorecer a compra. 

 

A vitrina é uma caixa de vidro que mostra o interior do ambiente projetado, a fim de 

proporcionar a exibição de um produto que será alvo do desejo de consumo. É 

também um espaço tridimensional, que, de certa maneira, une arquitetura e moda. 

Ela pode ser planejada tanto por um arquiteto como por um designer. Segundo 

Sudjic (2010), quando a Dior e a Prada contratam arquitetos vencedores do Pritzker 

Prize para construírem lojas tiveram por objetivo induzir os compradores a um transe 

consumista extático. 

 

Demetresco (2007) explica como a vitrina sempre fez parte do cotidiano universal. 

 

Olhar com os olhos, com seus olhos ou com outros olhos, através dos olhos 
de outrem – é a partir de todos esses olhos e olhares que se pode ver uma 
vitrina. Ao exemplificar vários olhares pintados por artistas de diferentes 
épocas, pode-se ter uma ideia do que são olhos e olhares e de como a sua 
percepção ou sensibilidade implica relacionar vários universos de acordo 
com as vivências de cada um (DEMETRESCO, 2007, p. 83). 

 

Maier e Demetresco (2004) afirmam que as vitrinas criam narrativas inesperadas, 

constituem espaços para descobertas e estabelecem diálogos entre o produto e o 

público. 

Olhar com os olhos, com seus olhos ou com outros olhos, através A vitrina 
acaba se transformando num aparato que possibilita ao sujeito até o 
reconhecimento, a informação e a assimilação de traços de outras culturas 
(MAIER & DEMETRESCO, 2004, p. 26). 
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Ainda segundo Maier e Demetresco (2004), as vitrinas fazem parte da leitura da 

paisagem urbana, uma vez que o primeiro contato com a cidade se dá por meio da 

arquitetura. A vitrina é uma mídia que está sempre inovando, pois exibe os produtos 

que têm pequenos ciclos de vida. 

 

Sudjic (2010) ensina que Adolf Loos, no início do século XX, foi um dos primeiros 

arquitetos a projetar uma loja de moda. Este projeto, realizado para o empório 

Goldman & Salatsch, em Viena, foi o precursor da identidade visual de uma marca. 

O arquiteto se interessava pelo campo da moda. 

 

Mas a moda, em geral, é considerada em termos curiosamente irreflexivos. 
Adolf Loos foi uma das raras exceções. Ele considerava a moda sempre 
interessante, e escreveu sobre o comedimento da alfaiataria britânica como a 
expressão máxima da modernidade (SUDJIC, 2010, p. 141). 

 

É notório que a vitrina também representa uma janela interdisciplinar entre o campo 

da moda e o da arquitetura e pode ser elaborada pelos dois profissionais. 

 

 

2.2.2 Caimento e prumo  

 

Nas áreas de moda e arquitetura, o corte é fundamental, na medida em que assume 

significados específicos em cada uma delas, mas permite estabelecer aproximações. 

No âmbito da moda, o corte refere-se ao caimento do tecido e à modelagem da 

roupa. O prumo, que na arquitetura é a base da estrutura na construção, é da 

mesma importância fundamental na construção do vestuário. Se na construção o 

prumo é aferido pelo peso, na roupa o prumo, que garante o caimento, é 

determinado pelo fio reto (urdume) no tecido.  

 

Para Chataigner (1996), o corte é a alma da roupa. Concordando com tal 

pensamento, Fischer (2010) confirma que a construção é a base do vestuário e do 

design de moda. Assim, todo designer deve compreender as técnicas da 

modelagem, para proporcionar forma e caimento ao tecido que reveste o corpo em 

movimento e aferir-lhe, além do conforto, beleza e elegância.  
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Toda construção, quer seja do vestuário ou de uma casa, loja ou ambiente, tem que 

ter em sua concretização qualidade e expertise. 

 

Que queremos dizer quando nos referimos a um trabalho de boa qualidade? 
Uma resposta diz respeito à maneira como algo deve ser feito, outra a fazer 
com que funcione. É a diferença entre correções e funcionalidade. 
Idealmente, não deveria haver conflito; no mundo real, existe. Muitas vezes 
adotamos um padrão de correção que raramente é alcançado, se é que 
chega a sê-lo alguma vez. De forma alternativa, poderíamos trabalhar em 
função do padrão que é possível, do que é suficientemente bom – mas 
também aqui podemos acabar na frustração. Dificilmente se pode satisfazer o 
desejo de realizar um bom trabalho obedecendo à lei do menor esforço 
(SENNETT, 2012, p. 57). 

 

Na moda, muitos trabalhos, sejam de demanda acadêmica ou profissional, também 

passam pelo processo criativo do desenho, seguido pela sua concretização. Ou 

seja, pela materialização da ideia. A peça escolhida deve ser desenvolvida a partir 

da modelagem plana, em duas ou em três dimensões, com a técnica de moulage, 

realizada sobre o manequim de prova, utilizando o algodão cru, tecido usado para a 

tela que será modelada, de acordo com o modelo escolhido. 

 

O projeto arquitetônico, por sua vez, precisa ser pensado em todas as dimensões, 

2D e 3D, para se chegar a uma volumetria perfeita. Apenas a planta não é suficiente 

para resolver em toda a sua plenitude; é preciso pensar o corte, para solucionar os 

problemas construtivos. É necessário também que o projeto arquitetônico apresente 

cortes longitudinais e transversais, juntamente com as plantas, para a melhor 

compreensão dele. 

 

No processo de aprendizagem, é necessário partir de um raciocínio que implique a 

apropriação por parte do aluno da folha de papel em branco. Os professores, 

comumente, exigem que os trabalhos sejam feitos à mão. O projeto, antes de tudo, 

precisa ser pensado com base na representação do corte, o que contribui para sua 

evolução.  

 

Sennett (2012) explana sobre a importância do trabalho manual: 

 

O atrativo do CAD está na velocidade, no fato de que nunca se cansa e na 
verdade, também, na realidade de que suas capacidades de computação são 
superiores às de que qualquer um que desenvolva um desenho à mão. Mas 
as pessoas podem ter de pagar um preço pessoal pela mecanização; a má 
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utilização da programação do CAD diminui a compreensão mental de seus 
usuários. Parece uma história triste, mas talvez possa ser contada de outra 
maneira. Será que nós, em nossa muito comparativo imperfeição, teríamos 
algo de positivo a aprender com o fato de sermos humanos (SENNETT, 2012, 
p. 97). 

 

Arquitetura e Design de Moda são áreas que utilizam metodologias de projeto, cujas 

representações se ancoram nos desenhos planificados ou tridimensionais, com a 

contribuição de memoriais e ou de fichas técnicas. Gurgel (2005) enfatiza a 

importância do domínio técnico e da criatividade para o desenvolvimento de um 

projeto arquitetônico. A pesquisa imagética, independente do estilo a que se propõe, 

também é outra vertente importante neste campo. O projeto deve compreender 

detalhes, como: ser todo diagramado; apresentar as plantas e cortes em escala e 

com cotas1; conter perspectivas ou maquetes eletrônicas para mostrar os volumes; e 

apresentar memorial descritivo e conceito.  

 

A coleção de moda é iniciada com a escolha de um tema. Após as pesquisas sobre 

materiais, tecidos e aviamentos, cores, formas e volumes, montam-se os painéis. O 

conceito envolve pesquisas direcionadas aos anseios sociais do momento, às 

influências culturais e às imagens que vão nortear os looks criados. Após a 

identificação dessas tendências, são realizados os croquis, que conterão a 

orientação técnica para os cortes necessários à produção. 

 

Espera-se de todo profissional que trabalha com o desenvolvimento de produto, o 

qual envolve espaço, volume, transparência e que abriga o corpo, que busque o 

conhecimento e o aprimoramento das técnicas vigentes. 

 

 

2.2.3  Insumos e materiais  

 

No que tange à escolha dos materiais, o vidro, na arquitetura, propõe uma 

transparência ao concreto que envolve o raciocínio de sombra e luz, cheio e vazio. 

Comparativamente, quando se faz uso de transparências em trajes femininos busca-

se a valorização das formas do corpo, o que se obtém por meio da transparência do 

                                                
1
 Cotas – na arquitetura, cota representa a denominação dada a medida expressa em plantas. É a linha onde marcam os 

pontos que limitam, especificando seu valor. 
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tecido. A escolha dos materiais para representar essa busca pela transparência 

também aproxima as duas áreas. A arquitetura utiliza a transparência do vidro para 

se aproximar da natureza. Já a moda, com os tecidos transparentes, busca a 

natureza do corpo. 

 

Wogenscky (2007), discípulo de Corbusier, discorre sobre o contraste da forma nas 

relações entre cheio e vazio nos desenhos de seu mestre: 

 

A bela forma desenhada por Le Corbusier não era apenas a forma plena, 
concreta, fechada: era também o vazio. A forma dos vazios era pensada 
como a forma dos cheios. Os dois eram complementares. O vazio não era um 
resíduo. Também era arquitetura. E, vez por outra, era mais pregnante do 
que a forma plena, que só fazia envolvê-lo (WOGENSCKY, 2007, p. 71). 

 

É necessário que os arquitetos e os designers de moda tenham sempre em mente a 

escolha correta dos materiais, principalmente para as pessoas que necessitam de 

cuidados especiais. As características dos materiais devem direcionar para suas 

especificações funcionais, estéticas e econômicas. É necessário conhecer todas as 

especificações do projeto, para evitar problemas futuros. 

 

O vidro na arquitetura se tornou um aliado de design. Ousado, criativo e leve, acaba 

sendo utilizado para representar formas geométricas complexas. Amparando-se no 

vidro como elemento principal, a arquitetura pode construir resultados inusitados. 

Essa evolução tecnológica construtiva contribui para a inovação da forma por meio 

de recortes, texturas, movimentos e cores, dentre outros. A fachada do edifício é 

como a pele do corpo; deve se adaptar às mudanças climáticas. 

 

A casa não é separada do espaço que a cerca. Está imersa na paisagem e 
envolvida por ela. E as forças dessa paisagem também são fatores na forma 
da casa. Limite entre a vida interna e a vida externa, ela é moldada por essas 
forças. A casa é um envoltório fechado, porém aberto. Ela protege do 
exterior. Mas abre ele para o interior. Ela liga. Ela estabelece a continuidade 
entre o fora e o dentro. Ela está na luz que recebe, no sol (WOGENSCKY, 
2007, p. 47). 
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  Figura 5: Casa de vidro – Fansworth house (1945-1951) –  
  Mies Van der Rohe 
  Fonte: Disponível em: <https://planyourcity.files.wordpress.com/2013/10/p1010562_1.png> 
  Acesso em 9 de set. 2016. 
 

Na moda, assim como na arquitetura, a transparência que desvela o corpo feminino 

tem que contar com uma proteção capaz de agir como sustentação. Exemplificando, 

as propostas do vestuário que se propõem a exibir grandes áreas do corpo 

desnudadas, como costas abertas até a cintura, até mesmo quase chegando ao 

cóccix ou entre-seios até o umbigo, exigem uma estrutura de sustentação para que a 

roupa permaneça com elegância no corpo. Como o vidro na arquitetura, o tule2 

garante a integridade das formas, sem, contudo, abrir mão da nudez pretendida. 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Tule – tecido sintético levemente armado, fino e transparente tipo rede, semelhante ao filó de algodão, com malha redonda 

ou poligonal. Seu nome vem da cidade de origem: Tulle, na França (PEZZOLO, 2007) 
 
 



 34

 

  Figura 6: Roupas com transparência 

  Fonte: Disponível em: < http://www.justlia.com.br/wp-content/uploads/2011/11/transparencia-
010.jpg>. Acesso em 9 set. 2016. 
 

A transparência dos enormes panos de vidro nas sugestões arquitetônicas revela a 

vida no interior dos espaços, vivência e convivência dos habitantes. Da mesma 

forma, na moda sutiãs e calcinhas tornam-se visíveis através das roupas pelas 

transparências e / ou aberturas e desvendam a intimidade e a sensualidade do 

corpo.  

 

Ching (2002) aborda sobre a importância das aberturas nas edificações para as 

inter-relações. 

Enquanto as paredes proporcionam privacidade para os espaços internos e 
servem como barreiras que limitam nosso movimento, os vãos de portas e as 
janelas restabelecem a entrada da luz, calor e som. À medida que aumentem 
em tamanho, essas aberturas começam a atenuar a sensação natural de 
encerramento que as paredes propiciam. As vistas vislumbradas se tornam 
parte da experiência (CHING, 2002, p. 24). 

 

A luz natural oferece enormes vantagens. Ela pode ser utilizada como estratégia 

para obter maior qualidade ambiental. Também sobre as cores na vestimenta, a luz 

interfere, valorizando ou negligenciando a beleza dos tecidos. Esta é a razão pela 

qual os fotógrafos de moda, os produtores de desfiles e os vitrinistas consideram a 

luz um elemento vital de sucesso ou fracasso na exibição dos produtos. Os 
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fotógrafos que registram a amostra de peças do vestuário, além da luz, compõem 

um cenário que traduz o clima em que as peças devem ser vestidas e usadas. Da 

mesma forma, na arquitetura a iluminação também é fundamental, pois esta cria 

ilusões e simula alterações nos espaços. De acordo com Corbusier apud Ching 

(2002), a arquitetura é a sabedoria da exposição do volume com a luz, já que nossos 

corpos veem os objetos através da luz e a sombra também acaba revelando 

algumas formas. 

 

 

 2.2.4 Volumetria 

 

A geometria surgiu como consequência das investigações levadas a cabo por 

matemáticos e filósofos greco-romanos interessados em projetar planos no espaço. 

Foram os gregos os primeiros a elaborar uma verdadeira ciência do espaço. Os 

elementos de Euclides demonstram em seus estudos os planos e os espaços.  

 

Conforme Escribano (1997), foi no campo da arquitetura, com a obra Os Dez livros 

de Arquitetura, do engenheiro militar e arquiteto romano Vitrúvio, que se originou o 

único tratado de arquitetura antiga, que se conserva ainda na atualidade. Escribano 

(1997) complementa que Vitrúvio concedia à geometria uma imensa importância e 

atribuiu a Platão a invenção do modo geométrico de dobrar uma superfície por meio 

da diagonal do quadrado. A operação resultou por meio da geometria, ao invés de 

por meio da aritmética. No tecido, essa diagonal foi importantíssima para a 

descoberta do pleno viés. 

 

A geometria exercia o controle da proporção, relacionando diversos conjuntos de 

medidas. O discurso vitruviano contempla diversas questões, desde as relativas aos 

materiais ou à composição de um edifício até a simetria, o sistema de medida 

baseado na proporção ou igualdade, chamada analogia pelos gregos. Para o 

fundamento da simetria, Vitrúvio trabalhava sobre a figura de um homem bem 

configurado no desenho, o qual era dividido em dez partes, a cabeça sendo um 

oitavo do corpo e o busto, um quarto. Para Escribano (1997), essas medidas 

vitruvianas foram adotadas no processo de tomar medidas dos tratados de alfaiataria 

dos séculos XIX e XX. Essas divisões são usadas até hoje nos croquis de modelos 
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feitos pelos estilistas. 

 

O aparecimento da moda de vestir, como em qualquer outra moda, reúne vários 

fatores. Além da técnica desenvolvida sob os cânones da geometria, alguns 

elementos se tornam necessários ao domínio e conhecimento dos profissionais da 

moda: as ideias dos clientes, os acontecimentos históricos, as condições 

geográficas, o clima, a localização de uma cidade e as inovações técnicas. 

 

Escribano (1997) também afirma que os melhores fundamentos da arte de projetar o 

vestir são os da geometria. Miguel Muller, autor do livro O mais moderno prático e 

cientifico, da arte do corte de alfaiataria para homens, citando Escribano (1997), 

ressalta a mesma conclusão. O autor relaciona a tomada de medidas, os 

conhecimentos anatômicos do alfaiate e a geometria requerida com apoio no 

sistema de proporções do corpo humano vitruviano. 

 

Também o tecido é construído sobre linhas geométricas, que se cruzam na vertical e 

na horizontal. Os fios fazem o urdume. Os que são mais fortes, que definem o fio 

reto do tecido, descem no tear na vertical. Na horizontal, formando um ângulo reto 

com o urdume, vêm os fios que tecem a trama. As bordas do tecido, onde o 

arremate limita a largura dele, chamam-se ourela, que correm paralela ao longo do 

comprimento. 

 

  Figura 7: Sentido dos fios no tecido e estrutura do tecido 

  Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Conforme aponta Ching (2002), o tecido é usado para traduzir como formas 

individuais de expressão as torções e os recortes necessários à construção dos 



 37

modelos propostos. 

 

Para Chaumette, Montet e Fauque (1992), cortar um tecido no fio reto, entre duas 

ourelas, é uma operação fácil. Já o corte no viés é feito com ângulos e contorções. 

Nascida da linguagem têxtil, a expressão fio reto carrega um sentido literário. Estar 

no fio reto é estar na linha, algo que assegura a tradução de uma mensagem. É 

também uma exigência, respeito às fontes, reflexão e engajamento. Significações 

sociocomportamentais da palavra fio reto ligam o termo não somente à importância 

não somente do corte do tecido, como também a uma metáfora da vida correta. Os 

autores afirmam que estar no fio reto é ainda viver abertamente o presente, ver o 

que se passa entre as pessoas e as coisas, para encontrar, aprender e 

compreender. Esse é o espírito dos tecidos com suas mensagens. Esses autores 

apropriaram-se do termo fio reto para associá-lo à necessidade de cortar uma boa 

roupa e com a necessidade de se comportar sempre no fio reto. 

O tecido deve ser trabalhado sobre os projetos de modelagem plana, ou moulage. O 

modo geométrico de dobrar uma superfície por meio da diagonal do quadrado 

(Platão) foi considerado por Vitrúvio de imensa importância. A diagonal assim 

indicadora de novas possibilidades foi de grande importância para o conhecimento e 

a arte do vestuário. O tecido assim dobrado em 45o foi usado primeiramente em 

pequenos pedaços de tecido, que formavam jabots e babados como detalhes de 

aviamentos do vestuário, tanto masculino como feminino. 

 

Para Kamitsis (1996), o corpo humano era tratado por Madeleine Vionnet como um 

objeto. O tecido deve ser pensado a partir de suas qualidades e de seus limites. 

Apoiada em pesquisas, Vionnet explorou todas as possibilidades da vestimenta, 

chegando à conclusão de que o vestido cortado em pleno viés, 45o, adquiria 

elasticidade e modelava suavemente o corpo e suas formas, sem a necessidade de 

recortes e costuras. 

 

A originalidade do sistema que Madeleine Vionnet elaborou está no fato de que o 

corte não é montado no plano, mas no espaço do corpo, com seus volumes e 

movimentos  ou seja, a base da modelagem é tridimensional, chamada moulage, 
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ou draping. Os peplos gregos (Figura 8) eram simples retângulos (geometria) de 

tecido ajustados ao corpo por meio de tiras em torno da cintura e amarrados nos 

ombros, caindo com leveza e graciosidade sobre o corpo, foram os seus modelos. 

 

  Figura 8: Peplos gregos 

  Fonte: Disponível em: < http://www.mlahanas.de/Greeks/Fashion/ThDoricPeplos.jpg>. Acesso 
em 10 out 2016. 
 

Todo projeto arquitetônico precisa do corpo, que é representado pelo sítio do 

terreno. Cada terreno tem suas medidas e topografia diferenciadas. Com isso, cada 

projeto é único. Para a elaboração de um projeto inicial, torna-se necessário 

contratar vum topógrafo, para o levantamento planialtimétrico, com a locação das 

espécies arbóreas e da iluminação pública, dentre outros fatores. Para o caso de 

uma reforma, é necessário o levantamento arquitetônico (câmera fotográfica, trena 

manual ou digital, papel e caneta); definir os pontos iniciais do levantamento; marcar 

todas as distâncias entre pilares, suas vigas, “bonecas”3, vão de portas e janelas, 

bem como seus peitoris, medida do pé-direito4 dependendo do grau da reforma; 

locar todos os pontos elétricos e hidráulicos, pontos de luz e quadro elétrico; marcar 

as angulações das paredes; e verificar a orientação do sol. 

 

Na moda, o corpo escolhido para a criação da roupa costuma ser categorizado, 

basicamente, por três tamanhos: pequeno, médio e grande. O designer deve 

                                                
3
 Bonecas - na arquitetura, a distância do início da porta ou janela com o início da parede. 

4
 Pé-direito - na arquitetura, altura do piso ao teto. 
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conhecer os diferentes volumes, para criar elementos que dialoguem e valorizem 

este corpo. 

 

 

2.2.5 Ergonomia e antropometria 

 

É possível compreender que a ergonomia engloba um conjunto de atividades que 

tendem a adaptar o trabalho e os produtos ao homem, consistindo essa adaptação 

em uma otimização do sistema homem / trabalho / produto. É inconcebível aceitar 

projetos arquitetônicos que não respeitem as proporções do corpo. Atualmente, 

todos os projetos arquitetônicos aprovados no Brasil devem atender à norma da 

ABNT NBR - 9050 / 2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário e equipamentos 

urbanos). A ergonomia aplica teorias, princípios, dados e métodos que possam, 

previamente, preservar a vida humana nos aspectos relativos a saúde, segurança, 

conforto e satisfação.  

 

Na moda, a construção do projeto do vestuário com base na modelagem também 

tem que pensar a ergonomia e a antropometria, uma vez que o corpo não é estático 

e exige possibilidade de conforto para exercer todos os movimentos. A expertise do 

profissional da moda encontra nos recortes, nas pinças e no equilíbrio dos volumes 

as possibilidades de satisfazer a essas exigências.  

 

Gurgel (2005) salienta que a arquitetura deve ser pensada para abrigar o corpo 

humano e que a circulação deve ser dimensionada para pessoas obesas e ou 

cadeirantes. Portanto, nunca deve ser muito estreita. As janelas e as portas, com 

suas fechaduras, devem ser sempre projetadas conforme os movimentos e a altura 

do corpo humano. O mobiliário também segue a mesma metodologia projetual, com 

base nessas relações ergonômicas. Os banheiros também necessitam de cuidados, 

principalmente para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Sempre que 

projetar qualquer espaço, é preciso prever o que será realizado no local (atividades, 

quantas pessoas utilizarão).  

 

Sennett (2012) esclarece sobre os diversos tipos de corpos e suas especificidades:  
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O corpo humano encobre um caleidoscópio de eras, uma divisão de sexos 
e raças, ocupando um espaço característico nas cidades do passado e nas 
atuais. Em vez de elaborar um catálogo, procurei entender como as suas 
imagens coletivas foram usadas no passado. Imagens ideais do corpo 
humano levam à repressão mútua e à insensibilidade, em especial entre os 
que possuem corpos diferentes e fora do padrão. Em uma sociedade ou 
ordem política que enaltece genericamente o corpo, corre-se o risco de 
negar as necessidades dos corpos que não se adéquam ao paradigma 
(SENNETT, 2016, p. 21 - 22). 

 

A ergonomia, tanto na moda quanto na arquitetura, é usada para encontrar o espaço 

do corpo na adequação do produto desenvolvido. Os conceitos ergonômicos devem 

ser aplicados em todo o processo da confecção da roupa. O corpo humano 

apresenta várias formas e volumes, que se baseiam nas diversas etnias e nas várias 

fases da faixa etária dos indivíduos. As etnias da raça negra apresentam grande 

volume nas nádegas e nos seios e um corpo mais curto até a cintura. As orientais, 

tanto as chinesas como as japonesas ou coreanas, apresentam um corpo próximo 

do retângulo, pois não têm cintura fina, quadril marcado nem seios proeminentes. A 

raça branca apresenta a conformação mais exibida e conhecida pelas fontes de 

figurinos, filmes e desfiles. A cintura é fina em relação ao quadril e ao busto. Os 

estilistas, em geral, por exigências de mercado, preferem apresentar suas coleções 

nos parâmetros da raça branca. Já as transformações ocasionadas pela maturidade 

acontecem no período da menopausa, ou um pouco antes, em decorrência dos 

hormônios. Até mesmo o desejo de preservar as medidas anteriores, proporcionado 

pelas lipoesculturas, tem vida curta, porque os hormônios não aceitam tal 

transformação. Tanto o designer de moda quanto o arquiteto precisam tomar partido 

quanto às questões ergonômicas, para desenvolver os detalhes necessários. 

 

Assim, pode-se perceber que é necessário um conhecimento profundo da geometria 

e dos volumes do corpo quando o estilista propõe cortes e recortes, pois estes 

podem valorizar o design proposto, ou a peça será arruinada. 
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2.3 Modelagem – uma arquitetura dos corpos 

 

Kátia Castilho afirma que pensar a modelagem é pensar o gesto, a construção e a 

arquitetura de novos corpos (SENAI CETIQT, 2014). Os fundamentos da formação 

de modelagem repousam nos seguintes segmentos: modelagem básica, 

interpretação de modelos, moulage e técnicas de costura. 

 

Os principais fundamentos da modelagem plana, riscada sobre o papel, prendem-se 

ao respeito às formas e aos volumes do corpo, à sua simetria e às linhas 

geométricas que estruturam e mantêm o equilíbrio de um corpo ereto. Como na 

arquitetura, o início do projeto é feito sobre o papel, pensando nas formas e nos 

volumes, bem como nas principais linhas que estruturam e mantêm o equilíbrio da 

construção idealizada. 

 

Em um corpo ereto, pode-se facilmente visualizar a linha vertical, que vai do centro 

do rosto até o solo, como se partisse o corpo ao meio, num corte vertical. É a linha 

da coluna vertebral. No corpo, como na construção civil, o prumo é a garantia da 

estabilidade. No tecido que vestirá o corpo, o fio reto.  

 

Na altura dos seios e dos quadris, linhas horizontais, perpendiculares a esta linha 

central, marcam-se os perímetros mais importantes do corpo. As linhas que marcam 

o busto e os quadris, sendo perpendiculares ao prumo, devem estar paralelas entre 

si e paralelas ao solo (Figura 9). 



 42

 

  Figura 9: Principais perímetros do corpo feminino 

  Fonte: Acervo fotográfico da autora. 
 

As medidas do corpo contêm as informações que permitem a construção do traçado 

básico para o vestuário. Medidas corretamente tiradas, trabalhadas de acordo com 

as técnicas, vão resultar em moldes que correspondem às exigências das formas e 

dos volumes anatômicos do corpo. As medidas fundamentais são as necessárias 

para os traçados das bases. As medidas complementares são as necessárias para a 

transformação das bases nos modelos escolhidos para serem confeccionados. São 

medidas fundamentais: o perímetro e o comprimento. As de perímetro estão sempre 

apoiadas sobre a trama do tecido, enquanto as de comprimento apoiam-se no 

urdume, ou fio reto. As medidas derivadas, que são consequência da relação entre 

algumas fundamentais, são: profundidade de cavas, gancho, decote e profundidade 

de pinças. Seguindo os passos dos esquemas das modelagens básicas, elas serão 

facilmente encontradas e assimiladas (Figura 10). 
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  Figura 10: Principais alturas do corpo feminino 

  Fonte: Acervo fotográfico da autora. 
 

As medidas padrão, para serem adotadas pelas indústrias de confecção e para 

serem realmente consideradas "padrão" devem seguir, o mais real e racionalmente 

possível, as mudanças do corpo nas diversas faixas etárias. Assim, dentro de uma 

mesma numeração de manequim a cintura de uma jovem dos 14 aos 30 anos não 

será nunca a mesma de uma jovem senhora na faixa dos 35 aos 50 anos, ou de 

uma senhora acima de 56 anos. A realidade da transformação hormonal não se 

equaciona com regimes ou malhação. Diante da realidade de que a expectativa de 

vida no país aumenta a cada ano, esta é uma constatação que não pode ser 

ignorada por quem está atento às demandas do mercado consumidor. O segmento 

etário que cada indústria de confecção ou loja de roupas no varejo escolhe deverá 

nortear as tabelas de medidas corretas na confecção ou na compra do produto já 

confeccionado. 

 

A modelagem na arquitetura pode ser atribuída aos programas que são utilizados 

para a tridimensionalização do projeto. No passado, era comum a execução de 
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maquetes físicas. Hoje, faz-se uso de maquete eletrônica. No mercado há uma 

variedade de softwares que proporcionam esta representação tridimensional (Figura 

11).  

 

 

  Figura 11: Maquetes físicas (EVA e tecido) e 3D (renderizada no 3DMAX) 

  Fonte: Acervo da autora. 
 

Na confecção, também podem ser usados os novos softwares, porém estes não 

eximem a necessidade de se fazer uma prévia do modelo desejado com a confecção 

de telas. As telas na produção seriam estas maquetes para a arquitetura. 

 

 

2.3.1 Recursos digitais  

 

Os recursos digitais são ferramentas presentes nas áreas que envolvem projeto e 

que tanto na moda quanto na arquitetura são cada vez mais usados, para os mais 

diversos fins, desde o desenho até a simulação de volumes ou, ainda, na solução de 

problemas que implicam inovação. 

 

Desde os anos de 1960, com o advento da tecnologia, o sistema CAD (computer-

aided design) começou a ser implantado. No entanto o software só começou a ser 

sistematicamente utilizado nos mercados de arquitetura e moda a partir das décadas 

de 1980 e 1990. 
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Os sistemas CAD, denominados modeladores geométricos, fornecem o ambiente 

para a criação e manutenção de desenhos em meio digital. Eles possuem 

ferramentas para a construção de formas geométricas. O desenho do CAD se vale 

da vetorização, que permite transformar uma imagem em representações numéricas, 

utilizando para isso o plano cartesiano como ferramenta. Este consiste em dois 

eixos, X e Y. Mediante a especificação de seus valores, pode-se realizar a criação 

de pontos em um plano bidimensional. 

 

O computador é a principal ferramenta de hardware para o desenvolvimento de 

desenhos digitais. Sua configuração deve ser preparada em função dos objetivos e 

do tipo de desenho que será gerado. Projetos complexos, que utilizam 

processadores de imagens, dependem de computadores com alto desempenho e 

larga capacidade de armazenamento de arquivos. 

 

Em desenho, os softwares, que são programas específicos para a criação ou o 

processamento de determinado tipo de dado, permitem a criação de objetos 

geométricos, como linhas, polígonos e elementos mais complexos. O desenho no 

computador oferece alta performance para a elaboração de projetos, além de 

possibilitar facilmente sua revisão e apresentação. 

 

O software mais utilizado na arquitetura para a representação gráfica de um projeto 

é o AUTOCAD, que surgiu como uma ferramenta de desenho técnico que, até o 

início do anos de 1990, era feito com técnicas manuais. Hoje, principalmente em 

arquitetura, os desenhos em CAD assumiram o lugar do desenho técnico feito à 

mão, processo que requer grande esforço, além de consumir um tempo 

considerável. 
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  Figura 12: Projeto de restaurante – Plataforma AUTOCAD para MAC 

  Fonte: Acervo da autora. 
 

A Audaces é uma empresa brasileira, localizada em Florianópolis, que utiliza 

tecnologia de moda. Está neste mercado desde 1992. O software Audaces Vestuário 

é o CAD mais utilizado no Brasil, sendo, provavelmente, o segundo do mundo. Suas 

ferramentas são precisas e fáceis de usar. Tanto na arquitetura como na moda, é 

preciso o conhecimento básico para a correta compatibilização de ferramentas e 

tecnologias. 

 

  Figura 13: Graduação de calça jeans – Plataforma Audaces Vestuário 

  Fonte: Acervo da autora. 
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Além desses softwares básicos, na moda e na arquitetura também são usados 

outros softwares, como aqueles utilizados para a tridimensionalização do projeto. Os 

softwares de três dimensões mais utilizados na arquitetura são: SketchUp; 3DMAX; 

Revit e rhinocerus. A moda também tem vários programas que possibilitam o 

desenvolvimento do vestuário em três dimensões, porém o uso destes ainda não 

está tão difundido como os programas de arquitetura. 

 

Na moda, comumente, desenhos são digitalizados em scanners e desenvolvidos em 

aplicativos com funções diversas no que se refere ao tratamento de imagens. Outro 

instrumento similar ao scanner é o quadro digitalizador. Os moldes feitos à mão são 

digitalizados neste quadro e, em seguida, são vetorizados e preparados para 

encaixe do corte. 

 

O recurso de softwares de tratamento de imagens é usado tanto em projetos quanto 

em estamparia. Esta última área, que é comum à arquitetura e à moda, se beneficiou 

muito desse tipo de tecnologia com programas que facilitam não só o tratamento de 

imagens para estampas localizadas, vetorização de imagens e colagens digitais, 

como também o desenvolvimento de módulos e modulações, bem como facilitando a 

criação de rapports5 para estampas corridas.  

 

Outro recurso facilitador é o de se lançar mão de impressoras plotter que imprimem 

em grande formato. Essas plotters imprimem desde papel até tecidos, com larguras 

até um metro e meio. Com isso, o designer pode criar suas estampas, garantindo 

exclusividade. 

 

 

2.3.2 (Des)construção  

 

O termo desconstrução vem da filosofia. Diz respeito não a destruir, mas a 

decodificar sentidos, agrupando-os de novas formas. Teve início no final dos anos  

                                                
5
 Rapport  - Originário do francês, quer dizer repetição. Este termo é utilizado para se referir a forma de representação de um 

desenho em repetição, na grande maioria das indústrias brasileiras. 
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de 1980.Tal conceito foi desenvolvido pelo filósofo Jacques Derrida e assimilado por 

diversas áreas do conhecimento. O arquiteto Peter Eisnman é um dos precursores 

na arquitetura desse movimento, que se expandiu ao mundo ocidental, atingindo 

todas as formas de design e construção, incluindo a moda. 

 

 

 Figura 14: Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, projeto de Peter 

Eisenman (ano do projeto 2011) 

Fonte: Disponível em http://www.archdaily.com.br/br/01-44001/a-cidade-da-cultura-eisenman-

architects/44001_44004. Acesso em 20 out 2016. 

 

A desconstrução é definida pelo desenho de formas não lineares e fragmentadas. 

Seu principal objetivo é distorcer a forma pura. O produto final diferencia-se dos 

produtos convencionais. Na moda, a desconstrução se fez presente pela atuação 

dos estilistas japoneses e, depois, pelos holandeses. Os japoneses cobriram o corpo 

com vestes largas, inspiradas nos kimonos, e utilizaram várias torções de tecidos, 

ignorando a cultura da mulher ocidental, que sempre privilegiou roupas que 

modelassem bem os seus corpos. 

 

Na época (Paris 1983) a modelagem rezava pela tradição e pelas técnicas de 
construção da alfaiataria. Quando Yamamamoto e Kawakubo colocaram na 
passarela uma roupa desabada, deu no que deu. Parecia ter vida autônoma, 
era regulada pelo espaço vazio entre ela e o corpo e não pela anatomia. O 
que torna aquele momento particularmente interessante é que ele concentrou 
uma oposição completa dos princípios de como fazer uma roupa (MOTTA, 
2013, p. 51). 

Martin Margiela é um dos precursores desse movimento na moda. Seu trabalho é 
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caracterizado por uma apreciação poética da imperfeição, do não conformismo e da 

excentricidade (SABINO, 2007). A desconstrução tem a premissa de libertação de 

regras predeterminadas tanto na arquitetura quanto na moda. 

 

O resultado é uma inegável correspondência no trato com a forma, em ambas 
as áreas: mesmo com procedimentos técnicos distintos, alguns resultados 
são muito semelhantes. Indiferentes a natureza dos materiais, plissados e 
drapejados tomam a superfície de vestidos e fachadas de edifícios. O 
concreto curva-se e ondula-se como um tecido, a seda presta-se à rigorosa 
construção de uma gola escultural (MOTTA, 2013, p. 53). 

 

Figura 15: Pronto para vestir - Martin Margiela – primavera 1999  

Fonte: Disponível em http://br.pinterest.com/pin/5540131640799171/. Acesso em 20 out 2016. 

Atualmente, o movimento em torno da ideia de desconstrução ainda tem adeptos, 

porém de forma menos sistemática do que nas décadas de 1980 e 1990. A quebra 

de paradigmas que tal reflexão provocou transformou o pensamento dos diversos 

campos de criação, de forma a se fazer repensar processos e conceitos de um 

projeto.
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3 LEVANTAMENTO E METODOLOGIAS 

Neste capítulo, descreve-se o decurso metodológico sobre a consecução dos 

objetivos propostos pelo estudo. Para tal, as seções compreendem: metodologia e 

entrevistas com profissionais da moda e da arquitetura. 

 

 

3.1 Metodologia 

 

Para verificar as similaridades de singularidades de cada área, adotou-se a 

metodologia qualitativa de estudo de caso. Tal escolha baseou-se na necessidade 

de se investigar de forma direta e aprofundada os procedimentos utilizados por 

profissionais que atuam em cada área. Como procedimento de coleta de dados fez-

se uso de entrevistas semiestruturadas.  

 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram identificadas as especificidades de cada 

área e avaliou-se como elas estão relacionadas. Com base na pesquisa empírica, 

buscou-se verificar como tal relação se estabelece na prática e se é possível afirmar 

que as duas áreas estão interligadas.  

 

O ponto de partida considerou a percepção de que tanto a arquitetura quanto a 

moda têm como referência a construção de abrigos para o corpo, sendo que ambas 

têm como pano de fundo a ergonomia e a antropometria, já que devem proporcionar 

conforto, segurança e bem estar ao usuário. 

 

Durante a pesquisa bibliográfica, percebeu-se que tanto uma área como a outra se 

desenvolvem a partir de uma ideia. Na arquitetura, o uso de croquis para dar 

materialidade ao produto é uma etapa obrigatória, enquanto que na moda cada 

profissional terá maior liberdade para expressar suas ideias em croquis ou não.  

 

Tal como na arquitetura, existe também na área da moda o suporte tecnológico de 

ferramentas que favorecem o desenvolvimento do produto final a partir de softwares 

específicos para cada área. Porém, sem uma pesquisa mais aprofundada não se 

poderia avaliar o quanto tais tecnologias são utilizadas no dia a dia do fazer em cada 
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área. Neste aspecto, a pesquisa qualitativa permitiu avaliar sobre o uso de recursos 

tecnológicos em cada área.  

 

Outro fator que interfere no resultado do produto de ambas as áreas diz respeito à 

matéria prima que utilizam. Em termos ideais, uma coleção de moda envolve a 

pesquisa de materiais como tecidos, aviamento, cores, formas, volumes e 

tendências. Deve-se ter em mente que a escolha precisa ser realizada com bastante 

cuidado. Aspectos funcionais, estéticos e econômicos devem guiar o olhar do 

profissional, já que uma escolha errada pode comprometer o resultado final. Além 

destes elementos, há as questões sociais, culturais e históricas que estão presentes 

e irão interferir na visão final do trabalho. 

 

A partir dessas constatações buscou-se identificar profissionais cuja bagagem 

fornecessem elementos para melhor situar a questão e garantir maior entendimento 

do fenômeno a que se propôs aqui analisar.  

 

Dois profissionais de cada área foram escolhidos. Assim, seria possível comparar 

duas trajetória distintas e subtrair dados que equalizassem a experiência individual. 

 

Para melhor situar cada profissional e construir um perfil, foram descritas, em linhas 

gerais, sua trajetória e área de atuação.  

 

Da arquitetura foram definidos os seguintes profissionais: Gabriel Velloso e William 

Abdalla. Os dois arquitetos são reconhecidos no mercado em que atuam há mais de 

12 anos, justificando a sua inclusão nesta pesquisa. 

 

Na área da moda, os profissionais foram: Junia Melo e Lucas Magalhães. São duas 

visões e atuações bastante diferentes pelos anos que diferenciam a atuação de um 

e outro no mercado da moda. 

 

A avaliação para a escolha desses quatro profissionais se deu em razão da 

expertise da autora resultante de sua formação acadêmica na arquitetura e com 

especialização em moda. 
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As entrevistas foram realizadas mediante contato pessoal, utilizando-se como 

suporte um questionário semiestruturado (ANEXO 1), que serviu de parâmetro para 

os quatro entrevistados.  

 

Para melhor compreensão e análise dos dados coletados, foi construído um quadro 

com os aspectos julgados relevantes, para melhor entendimento da proposta desta 

pesquisa. 

 

 

3.2 Entrevistas 

 

Conforme aponta Manzini (1990/1991, apud Manzini, 2004), a entrevista 

semiestruturada é realizada a partir de um roteiro com questões pertinentes à 

pesquisa. No entanto, algumas respostas não são padronizadas. Para a realização 

das entrevistas, adotou-se um roteiro previamente estabelecido. Mediante 

autorização, as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Os 

entrevistados foram identificados. 

 

Entrevistaram-se quatro profissionais, sendo dois arquitetos e dois profissionais 

atuantes no mercado da moda. Todos têm mais de quinze anos de carreira. Foram 

utilizadas para a coleta de dados entrevistas semiestruturadas.  

 

Para o designer Bernard Löbach (2001), qualquer processo de projeto inicia-se por 

um processo criativo, seguido pelo processo de solução de problemas, dividido em 

quatro etapas: preparação, geração, avaliação e realização.  

 

O Quadro 1 exibe os processos dos profissionais entrevistados em cada projeto 

analisado. 
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  Quadro 1: Etapas de um projeto de design 

  Fonte: Elaborado pela autora, com base em Löbach, 2001. 
 

Na etapa de preparação, ocorre a descoberta do problema, assim como o acúmulo 

de informações e sua análise.  

 

Na etapa de geração, vários criadores utilizam a técnica de brainstorming 

(tempestade cerebral), criada e difundida por Alex Osborn, cujo objetivo é facilitar o 

surgimento de ideias ou soluções para um problema. Os participantes são 

incentivados a comunicar qualquer ideia que lhes vêm à mente, sem medo de 

críticas.  

 

A etapa de avaliação compreende a experimentação das ideias esboçadas 

anteriormente até a busca pela melhor solução de projeto. 
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A etapa de realização acontece através da realização do protótipo. 

3.2.1 Junia Melo 

 

Até o nascimento de seus cinco filhos, Junia Melo realizava seu trabalho produtivo 

totalmente em casa: costura, aulas de corte e costura e confecção de grinaldas e 

chapéus.  

 

Nos anos de 1960, Junia tornou-se apresentadora do Jornal da Mulher, líder de 

audiência na TV Itacolomi. De forma sempre autodidata, observando outros 

programas e lendo sobre jornalismo, ela assinava também matérias no jornal Hoje 

em Dia e no Jornal de Casa. 

 

No anos de 1970, Junia fundou sua butique, Juaninha, em que era responsável 

pela parte técnica da construção do vestuário. 

 

Na década de 1980, após o fechamento de sua confecção, Junia foi convidada para 

compor o corpo docente do Curso de Extensão de Estilismo, da UFMG. Entre seus 

alunos, citam-se profissionais hoje renomados no campo da moda, como Ronaldo 

Fraga, Marcos Ferreira e Jotta Sybalena. Paralelamente, Junia voltou às origens e 

abriu sua Oficina de Moda, onde passou a ministrar aulas de técnicas de modelagem 

de confecção, o que faz até hoje, aproveitando sua extensa bagagem de 

conhecimento. 

 

Entre 2001 e 2003, Junia comandou o programa na Rádio Inconfidência Moda 

Minas com Junia Melo, sobre tendências de moda, dicas de comportamento e dress 

code. 

 

Atualmente, já com 84 anos, continua a trabalhar e a ministrar cursos em sua oficina 

de moda. 

 

Desta profissional foi avaliado o desenvolvimentos de três produtos de vestuário. As 

análises de cada coleção foram realizadas a partir da demanda, da metodologia e do 
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resultado. 

 

O primeiro produto analisado (Figura 16), em verdade, foi uma encomenda (roupas 

sob medida) de uma noiva para seu casamento, em 1977. Junia criou e executou a 

roupa da noiva, da mãe da noiva e das damas de honra. Conforme aponta Melo 

(2016), o casamento foi realizado em uma casa de campo, no final do dia. A noiva 

era de estatura mediana. A criação foi desenvolvida a partir do caimento e dos 

detalhes do tecido. A etapa de desenho em si não foi realizada, já que Junia cortou, 

modelou e orientou uma de suas costureiras para a execução de todas as 

vestimentas encomendadas. 

 

O vestido, então, foi feito com tiras de bordado inglês de 25cm de largura, o 
que sugeriu a saia toda em camadas de babados superpostos. O corpo foi 
todo ajustado por meio de lastex em costuras horizontais com uma distancia 
de 2cm entre cada uma. O resultado foi um corpinho bem ajustado porém 
conservando um relevo proporcionado pelo lastéx, parecendo suporte para 
bordado de ponto smoking. O decote era rente ao pescoço, arrematado com 
a borda festonada da tira bordada e as mangas, em lastéx do ombro até a 
altura do cotovelo (portanto, justinhas), e do cotovelo para baixo abriam num 
movimento balonê, feito com toda a beleza do bordado inglês e ajustada 
novamente ao pulso (MELO, 2016).  
 

 

  Figura 16: Vestido da noiva - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 
 

A roupa da mãe da noiva foi uma saia longa plissada e uma camisa, ambas na cor 

vermelha, no tecido voil francês (Figura 17).  
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Optei por um voil francês vermelho que recebeu muito bem o plissado da saia 
godê até o tornozelo. A manga comprida também plissada, fechava-se ao 
pulso, com um punho de galão bordado em vermelho e dourado. Este galão 
repetia-se no cinto, que marcava a cintura e nos ombros. O corpo do vestido, 
era um chemisier com a gola esporte (MELO, 2016).  

 

  Figura 17: Vestido da mãe da noiva - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 
 

A roupa das damas também foi executada no tecido em voil de algodão azul 

estampado com pequenas flores (Figura 18).  

O decote de ombro a ombro, de onde descia a manga justinha até acima do 
cotovelo, de onde saía um babado arrematado na borda com uma renda 
gupure estreitinha. Esta renda também arrematava o decote. Na saia, o 
pregamento de um babado franzido da altura do joelho até os pés e também 
na barra (MELO, 2016).  
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  Figura 18: Vestido das damas - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (Acervo Pessoal). 
Melo (2016) afirma que nesse casamento todas as modelagens foram desenvolvidas 

no papel e que, após serem testadas na tela, foram cortadas nos tecidos a elas 

destinados. O auxílio de costureiras do atelier só se deu após as peças cortadas e 

montadas. Aí, então, as mãos das auxiliares concretizaram todos os acabamentos. A 

técnica de moulage até então era desconhecida no país. Somente depois do início 

do curso de estilismo de moda na UFMG, com a vinda de um profissional francês, foi 

que Junia a aprendeu e a admitiu em seus processos de criação de produtos. 

 

O processo criativo de Junia para essa coleção de casamento foi dividido em quatro 

etapas: preparação, em que ocorreu a medição dos corpos das clientes, bem com 

suas demandas (modelos das roupas e sugestão de tecidos); geração, em que 

aconteceram as pesquisas, principalmente a de materiais (Melo, 2016, revela que 

também utilizou a técnica de branstorming); avaliação, em que sobressaíram a 

realização e a aprovação das telas; e realização, em que se procedeu à adequação 

das modelagens, com base nos ajustes necessários. Por fim, as roupas foram 

confeccionadas. 

 

 

A segunda coleção realizada por Junia Melo trata-se também de outro casamento, 

foi realizado em 2010, durante o dia, num espaço campestre. Ela criou as roupas da 

noiva, da mãe da noiva, de uma madrinha e das damas de honra.  
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O vestido da noiva foi inspirado em um vestido de jersey que estava numa revista de 

figurinos do acervo da Junia Melo, escolhido pela cliente, que já havia comprado o 

tecido anteriormente em Nova York. Mais uma vez, o produto desenvolvido pela 

estilista teve sua etapa de geração executada com base na técnica de 

brainstorming, porém sem uma estruturação convencional. Nota-se a ausência de 

croquis no processo criativo desta entrevistada.  

 

A figura 19 ilustra as imagens e o tecido utilizados na confecção deste vestido de 

noiva. 

 

 

  Figura 19: Painel de inspiração – Junia Melo  

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 
 

Nas etapas de avaliação e de realização, Junia finalizou o processo criativo com 
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base na técnica de moulage, realizado na tela, testado e aprovado pela cliente. 

 

Filó de algodão com grande barrado rebordado em flores grandes, cujos 
ramos subiam em toda largura do mesmo. Inspirado pela beleza e leveza do 
tecido, optei por um corte império e um busto bem marcado, com profundo 
decote em V, sendo que a parte superior do vestido marcava os ombros com 
mangas bufantes sobre os braços até a altura do cotovelo. As costuras, que 
separavam o corte império entre saia e busto, foram valorizadas por um 
babadinho duplo do próprio tecido. O mesmo babadinho arrematou o decote 
em sua união da parte superior do busto até os ombros e mangas. As 
mangas foram montadas com ligeiro drapeado, que para se manterem sem 
costura aparente, foram presos com uma tira de silicone transparente, com 
1cm de largura, prendendo com pontos invisíveis os drapeados, para que 
permanecessem, sem despencar. Arrematando o busto no decote, um laço 
francês em tafetá de seda pura, detalhe repetido na cintura nas costas, uma 
vez que o vestido não teve cauda e nem um véu (MELO, 2016).  

 

 

  Figura 20: Vestido da noiva - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal – fotógrafo: Rodrigo Bessa). 

 

A roupa da mãe da noiva, cujo tecido também foi adquirido anteriormente, não teve 

um esboço. O tecido que definiu a forma da roupa foi lapidado com base na técnica 

de moulage. O modelo deste vestido tem um recorte princesa, manga sem forro, 

decote arredondado e saia em babados. O mapa de corte, provavelmente, deve ter 

sido bem detalhado para coincidir com as barras dos babados, do corpinho e das 

mangas (Figura 21). 
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  Figura 21: Vestido da mãe da noiva - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 

 

A roupa da madrinha, assim como as demais, não teve um croqui inicial de esboço. 

Sua criação foi a partir da escolha do tecido, que orientou a forma do vestido. Melo 

(2016) explica como foi a execução deste modelo (Figura 22). 

 

Como quase todos os vestidos que faço, gosto de nortear o modelo sob a 
inspiração do próprio tecido. O vestido da madrinha tinha um fundo azul 
quase marinho com ligeiro brilho puxando para o lilás. Bolas de três 
tamanhos faziam a estampa, sendo que todas eram bordadas com paetês 
chapados muito duros, o que deu maior trabalho para fazer as costuras. Optei 
portanto, com a dificuldade das costuras do vestido, de fazer um tomara que 
caia bem retinho, um tubo sequinho, abrindo um pouquinho de roda para 
baixo. Modelei ligeiramente a cintura com uma pinça lateral, que nascia no 
busto e fazia uma curva até o quadril. Esta pinça curva, é ideal para um 
vestido básico sequinho como esse. O decote tomara que caia foi arrematado 
com uma tira em viés, dobrada, como se fosse uma gola e terminou do lado 
com uma camélia chanel. A modelagem também foi feita na técnica de 
moulage (MELO, 2016). 
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  Figura 22: Vestido de uma madrinha - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 

 

As roupas das damas de honra também foram escolhidas a partir de fotografias de 

modelos de roupa de festas das revista do acervo de Melo (2016). O modelo 

escolhido foi um tomara que caia com alça em formato de laço no ombro esquerdo. 

A figura 23 mostra que também foi desenvolvido um painel de inspiração com fotos 

das revistas do acervo de Melo (2016).  
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  Figura 23: Vestido das damas - Junia Melo (inspiração) 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 

 

O processo criativo de Junia Melo, geralmente, é iniciado a partir da escolha da 

matéria prima que irá conduzir a criação do produto. Entretanto, o desenvolvimento 

dos vestidos das damas de honra se deu com base na escolha do modelo, seguido 

pela compra do tecido. O tecido escolhido foi um xadrez, que combinou com tons 

(branco e verde) da decoração da festa.  

 

Melo (2016) explica com exatidão o processo desta vestimenta: 

 

O vestido das damas foi confeccionado em um tecido xadrez, cujo xadrez foi 
feito com a interação de transparência e fosco, o fundo permaneceu com uma 
ligeira transparência, em tons de verde claro fosco. As tiras que formavam o 
xadrez, brancas com um ligeiro brilho acetinado. O xadrez norteou o corte do 
corpo, tomara que caia. A parte central do mesmo foi feita no viés, e as partes 
laterais e a saia, cortadas no fio reto. A saia, com uma roda média, 
apresentava um macho profundo na frente e preguinhas da cintura 
direcionadas para o quadril, dando um ligeiro volume ao mesmo. No ombro 
esquerdo, somente uma alça com um grande laço. Na cintura, uma faixa em 
tafetá em verde clarinho no tom do verde do vestido. Modelagem feita na 
técnica de moulage (MELO, 2016).  
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  Figura 24: Vestido das damas - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 

 

O processo criativo de Junia Melo nesta coleção de casamento realizado em 2010 

também foi dividido em quatro etapas: preparação, em que houve a medição dos 

corpos das clientes, com o atendimento de suas demandas (os modelos foram 

sugeridos) e a entrega dos tecidos (algumas já haviam adquiridos anteriormente); 

geração, caracterizada por pesquisas de materiais e muitas imagens (brainstorming), 

o que contribuiu para a etapa seguinte; avaliação, em que houve a criação do 

modelo, com base na técnica de moulage (prototipagem); e avaliação, em que os 

moldes foram planificados, cortados no tecido e confeccionados. 

 

O último produto escolhido para análise é o vestido em jersey estampado, feito para 

uso pessoal. “A inspiração é em cima da estampa e do caimento do tecido. Também, 

encontrou-se um figurino cujo modelo adequava-se perfeitamente ao tecido 

existente”, afirma Melo (2016). Ela alega que tem o hábito de comprar tecidos e 

guardá-los em seu atelier para ocasiões futuras. De acordo com o modelo escolhido, 

a barra em preto (laterais do tecido) deste tecido poderia ser eliminada ou ficar na 

bainha, que, provavelmente, seria o local mais comum. Mas Melo (2016) resolveu 

colocar essa barra preta no eixo vertical central até o decote em “V”, conforme a 

figura 25. A criação é realizada na etapa de avaliação. 
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  Figura 25: Vestido em jersey - Junia Melo 

  Fonte: Melo, 2016 (acervo pessoal). 

 

Apesar da ausência dos croquis iniciais e de desenhos técnicos, pode-se dizer que 

Melo (2016) passa por um processo criativo, mas sem a aplicação de uma 

metodologia de projeto, realizado com base na etapa de avaliação, em que ocorre a 

prototipagem. Após a sua aprovação, Melo (2016) transpõe todos os moldes para o 

papel e realiza a planificação. 
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3.2.2  Lucas Magalhães 

 

Lucas Magalhães é natural de Itabira, nascido em 1982. Formou-se em Design 

Gráfico pela UEMG e é pós-graduado em Design de Moda em uma universidade de 

Barcelona. Sua trajetória na moda foi iniciada na área da estamparia, na loja de 

roupas Alphorria. Atua nesta área há mais de dez anos. Em 2012, participou do Rio 

Moda Hype. Seu trabalho começou a ser reconhecido na esfera nacional em 2015. 

Sua marca, Lucas Magalhães, foi adquirida por Patrícia Bonaldi. Hoje, sua marca faz 

parte do grupo Nhoda. 

Depois que eu entrei no grupo Nhoda, cujo objetivo é propor moda no Brasil. 
Então aquela referência que a gente tinha antigamente de ter um público 
definido por idade, classe social ou o que fosse, isso caiu um pouco da 
realidade que a gente vê hoje. Eu tento usar a moda meio como proposta de 
comunicar alguma coisa que esteja com vontade. Sabe, assim, falar de 
alguma coisa. Agradar algumas pessoas. Então, muitas vezes até pelo tema, 
o cliente que consumiu muito da outra vez, desta vez ele consome menos, 
porque o tema não é mais focado no cliente, mas no conceito e no produto 
(MAGALHÃES, 2016).  

 

Foram escolhidas três coleções desenvolvidas por Lucas Magalhães. As análises 

também foram feitas a partir da demanda,  da metodologia e dos resultados. 

 

A primeira coleção analisada é a de inverno 2011, nomeada Pop Art de Roy 

Lichtenstein, realizada no Rio Moda Hype, na qual o designer desenvolveu dez 

looks. Sua inspiração foram as imagens do livro deste artista. Magalhães (2016) 

aponta que estudou o pontilhismo a partir do trabalho de Roy Lichtenstein e chegou 

às formas circulares. Suas estampas foram bem literais. A modelagem era toda 

arredondada, orgânica. Ele elaborou os croquis e os desenhos técnicos e 

acompanhou a prototipagem. Seu trabalho tem muita influência de sua formação, já 

que a coleção tem várias estampas. 

 

O processo criativo de Lucas Magalhães nesta primeira coleção pode ser descrito 

assim: a etapa de preparação foi marcada pelas regras do edital do concurso do Rio 

Moda Hype; a de geração compreendeu a pesquisa da obra de Roy Lichenstein 

(brainstorming) e a realização dos croquis; e a de avaliação consistiu na 

prototipagem e na aprovação das peças (Figura 26).  
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  Figura 26: Coleção Roy Lichtenstein – Lucas Magalhães 

  Fonte: Magalhães, 2016 (acervo pessoal). 

 

A segunda coleção analisada foi a de Inverno de 2015, cuja inspiração foi o 

Nordeste do Brasil. Foi nomeada “Do romance ao galope nordestino brasileiro” 

(Figura 27). As fotos do acervo permitem perceber a etapa de preparação e a de 

geração. Magalhães (2016) afirma que a pesquisa da matéria prima foi minuciosa, 

contemplando vários processos de estamparia e o uso de vários tipos de tecidos, 

além das possibilidades de tratamento e mistura deles. “Esse processo foi bem 

longo, porque todos os tecidos passaram pelo menos por dois processos” 

(MAGALHÃES, 2016). Segundo o entrevistado, a riqueza e o exagero presentes no 

Nordestes foram traduzidos no produto.  
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  Figura 27: Do romance ao galope nordestino brasileiro – Lucas Magalhães 

  Fonte: Magalhães, 2016 (acervo pessoal). 

 

A Figura 27 mostra o trabalho de estamparia desenvolvido por Magalhães (2016). A 

primeira estampa surgiu da foto do cardume de peixes; a segunda, da releitura da 

xilogravura existente na literatura de cordel; e a terceira, da caatinga nordestina. 

Inclusive o tecido teve sua textura aproximada a um tipo de solo da fotografia. 

 

Os croquis e os desenhos técnicos de Lucas Magalhães sempre são seguidos pela 

equipe de trabalho (modelistas e pilotistas) e, após aprovação, seguem para a 

produção. 

 

A última coleção analisada do designer Lucas Magalhães (Figura 28) foi 

apresentada em outubro de 2016, no Minas Trend Preview (MTP), para o inverno de 

2017. É intitulada Mineirismo. Esta coleção, como as outras duas analisadas 

anteriormente, tem seu ponto forte na estamparia e na manipulação têxtil, que são 

os diferenciais deste designer. Magalhães (2016) explica o conceito desta coleção: 
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Eu enxergo esta coleção dividida em três partes. Na hora que eu pego o 
barroco, esta peça que eu te mostrei, referência do azulejo português e tal. 
Tem uma outra parte da coleção, que eu coloco um zoom. Nesta parte de 
arquitetura, então assim do mármore destas igrejas, eu fiz umas estampas de 
mármore. Em contraponto com isso, tem essa coisa que a gente tem aí do 
aconchego, que a gente tem com a roça. Tem vaca, tem galinha. Desenvolvi 
acessórios em cima da panela de cobre (MAGALHÃES, 2016).  

 

 

 

  Figura 28: Processos da Coleção Mineirismo – Lucas Magalhães 

  Fonte: Magalhães, 2016 (acervo pessoal). 

 

O processo criativo de Lucas Magalhães nesta última coleção inicia-se na fase de 

preparação, quando da definição dos problemas e dos objetivos. A etapa de 

avaliação acontece antes da etapa de geração. Conforme explicado por Magalhães 

(2016), “a metodologia de se fazer o tricô é um pouco diferente. Você depende da 

máquina. Não é um tecido corrido e você corta; é um experimento mais complicado. 

Antes de desenhar o croqui, deve-se espera o tecido sair da máquina para definir o 

desenho. Por fim, a etapa de realização é o somatório das etapas anteriores (Figura 

29). “ 
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  Figura 29: Processos da coleção Mineirismo – Lucas Magalhães 

  Fonte: Disponível em: < http://static.heloisatolipan.com.br/imagens//2016/10/lucas-
magalhaes7.jpg>. Acesso em 6 out. 2016 
 

Sobre sua metodologia de projeto, Magalhães (2016) afirma: 

Eu acho que enquanto você não conhece a construção das coisas você não 
consegue desconstruir. Gente é claro que o processo é criativo. Eu não vejo 
essas etapas, mas na hora que eu paro para analisar, existe o processo: 
briefing, organização, buscas, super-pesquisa do tema, através de imagens 
(1200 fotos de outras coisas), para formar uma imagem na cabeça. Uma 
metodologia, não é só uma. Tem que ser várias teorias, para serem 
quebradas conforme seu jeito. Minhas coleções são feitas à mão. Somente 
uso photoshop para aplicações de estampas. Metodologia: processo total de 
crescimento. Recebe várias interferências: bolha intocável da criação, atitude 
dos momentos (MAGALHÃES, 2016).  

 

Magalhães (2016) afirma que aquela referência de público-alvo, de classe social e 

de segmento não é seguida por ele, que tenta usar a moda como comunicação e 

aborda o tema escolhido para fazer essa “ponte” entre seu produto e o cliente. Você 

escolhe um ponto, observa e enxerga. Este ponto deve ser natural. As pessoas que 

resolvem trabalhar com criação ficam preocupadas em chegar no novo com coisas 

absurdas. Eu gosto de falar de coisa que está perto de mim, que eu sei falar 

(MAGALHÃES, 2016). 

Sobre o processo construtivo, Magalhães (2016) explica que procura sempre 

detalhar seus desenhos e fichas técnicas. Mesmo com os detalhes, na hora da prova 

algumas mudanças podem ocorrer em função do caimento do tecido. Eu acho que 
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o mais legal é quando as coisas se misturam e quando se pega, por exemplo, uma 

técnica e usa um material diferente. Sabe, assim, eu acho que a coisa do 

experimento, do laboratório, é válida em qualquer área, em qualquer momento 

(MAGALHÃES, 2016). 

 

O entrevistado utiliza uma metodologia de projeto para desenvolver suas coleções. 

Sempre busca, a cada coleção, zerar sua mente. Não tem a preocupação de seguir 

as tendências da moda. Ele fala sobre intuição e desenvolve um enredo contado por 

meio da diversidade das estampas e materiais, que são transformados, sejam nas 

tramas ou nas modelagens para criar produtos exclusivos. 

 

É possível perceber que os dois profissionais entrevistados na área da moda, 

mesmo não admitindo que seguem uma metodologia de desenvolvimento de 

produto, têm uma metodologia própria, que varia de acordo com a necessidade do 

projeto a ser executado. 
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3.2.3 Gabriel Velloso 

 

O arquiteto Gabriel Velloso é mineiro, natural de Três Pontas. Formou-se em 2004, 

pela PUC Minas. Abriu seu escritório de arquitetura, Horizontes, ainda na fase 

acadêmica, em 2002. Na época, ainda era estudante. Apenas um dos sócios era 

arquiteto.  

 

Velloso (2016) habitualmente participa de concursos de projetos. O primeiro projeto 

escolhido para análise é Módulos de Ocupação Temporária, realizado em junho de 

2004, durante seu último semestre de graduação. O projeto de finalização do curso 

de arquitetura é definido como Trabalho Final de Graduação. Velloso (2016) 

participou do concurso Projetando com PVC, ficando como finalista. O projeto foi 

desenvolvido em quatro meses, sendo avaliado em duas bancas: intermediária e 

final. Velloso (2016) explica que tinha iniciado o projeto em 3D, mas naquela época 

os programas não ofereciam tanta liberdade de criação, até que ele, em conversa 

com seu orientador, definiu pelo formato de um croqui de planta baixa, solucionando 

o quebra-cabeça da construção e dos locais onde geminariam outros blocos 

(módulos). Os professores de projeto exigiam uma pesquisa de obra análoga em 

todos os projetos desenvolvidos no decorrer do curso. Velloso (2016) explica como 

foi a parte inicial deste projeto (Figura 30). 

 

A ideia não era nem um módulo de ocupação temporária; era criar uma 
estrutura de escola itinerante. Só que durante a pesquisa de obra análoga, a 
gente viu que se trabalhasse o sistema construtivo, ficaria muito mais 
interessante. Então, partiu para um desenho. Na época eu li bastante um livro 
que se chamava “Desenhos de suporte (espanhol), que era um esquema 
onde você tinha um módulo que se distribuía de outras maneiras. Isso foi 
usado na Holanda no pós-guerra para fazer casas. Aí, eu meu orientador 
tivemos a ideia de criar, já que a ideia era criar uma escola itinerante, isso 
acabou virando possível de ser feito, mas aconteceu que na hora que criou o 
modulo básico, que tem esse desenho sempre, tem três fachadas que podem 
ser geminadas e uma nunca poderá ser geminada. A gente viu a 
possibilidade dele se ampliar em várias configurações (VELLOSO, 2016).  
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  Figura 30: Módulo inicial do projeto de TFG (2004) - Gabriel Velloso 

  Fonte: Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/download/3380/3814.>. 
Acesso em 30 set 2016. 
 

Velloso (2016) complementa que após a definição do módulo inicial resolveu testar o 

sistema. Solicitou a vários arquitetos que desenvolvessem diversos projetos (casas, 

alojamentos e outros) a partir deste módulo. Percebeu que isso era viável. Todo o 

projeto foi desenvolvido para ser montado por duas pessoas e em pouco tempo. O 

projeto foi todo detalhado em escalas grandes 1:1, 1:5, 1:10. Geralmente, os 

projetos de graduação não são muito detalhados. Como este projeto era modular e 

visava possibilidades, o arquiteto percebeu essa necessidade de detalhamento 

projetual (Figura 31). 
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  Figura 31: Escola com Infra estrutura Própria - Gabriel Velloso 

  Fonte: Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/download/3380/3814.>. 
Acesso em 30 set 2016. 
 

O processo criativo de Gabriel Velloso neste projeto englobou as quatro etapas 

descritas por Löbach: preparação e geração (estudo preliminar), avaliação 

(anteprojeto) e realização (projeto final. 

 

O segundo projeto escolhido para análise (Figura 32) é o Pavilhão Esportivo Minas 

(área construída 13.419m2), realizado em 2012/13. Teve como cliente o Minas Tênis 

Clube (MTC). O local do projeto é a Lagoa dos Ingleses (Nova Lima, Minas Gerais). 

O escritório de arquitetura Horizontes foi contratado para desenvolver os seguintes 

projetos: readequação do plano diretor, arquitetura, terraplanagem e 

compatibilização de projetos.  
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Conforme aponta Velloso (2016), este projeto não teve uma obra análoga como 

etapa de geração. 

 

Esse plano diretor tinha um tanto de regras. Os projetos deveriam ter 
marcações verticais. A gente podia ter pego um anteprojeto existente e ter 
feito uma remodelação, mas quebramos, resolvemos que criaríamos estas 
marcações verticais. Mas não como era anteriormente, e sim como série de 
pórticos, que mostrava que cada módulo era uma atividade. Módulo 
administrativo, com salão de festas e outro com uma mini-arena, com 
arquibancada. Esse projeto foi na verdade, como estava muito bem 
contextualizado, já tinha um lugar definido para sua inserção. Não precisamos 
fazer maquete para sentir, tinha um lugar definido. Esse trabalho foi muito 
gostoso de desenhar e de pensar uma nova forma para aquele programa já 
preconcebido apenas com algumas modificações nossas. Então foi um 
trabalho gigante de elaboração de croquis e, ao mesmo tempo, de elaboração 
de 3D (VELLOSO, 2016).  

 

 

  Figura 32: Projeto do Pavilhão Esportivo Minas Náutico – Gabriel Velloso 

  Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 

 

Apesar de ter um plano diretor definido, o programa foi surgindo à medida que o 

projeto se desenvolvia. O trabalho seguiu sua forma inicial (Figura 32), obedecendo 

às etapas de projeto arquitetônico: estudo preliminar, anteprojeto e projeto final 

(detalhes).  
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  Figura 33: Projeto Arquitetônico - Pavilhão Esportivo Minas Náutico 

 Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 

 

O terceiro projeto escolhido para análise é a Escola de Medicina da Universidade 

Federal de São João del-Rey, de 2013 (Figura 34). Velloso (2016) explica que a 

localização deste Campus (Dom Bosco) não está presente na parte histórica da 

cidade, porém sua arquitetura é dos anos de 1980, cujo padrão construtivo é de 

sistema de premoldados. O terreno está localizado no topo de um morro, em um 

ponto nobre, o qual será visto por toda a cidade.  

 

 

  Figura 34: Croqui inicial do Campus Medicina (UFSJ)  - Gabriel Velloso 

  Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 
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A Figura 34 representa o croqui inicial que definiu o projeto, conforme explica 

Velloso (2016): 

Nosso contrato foi grande. Fomos convidados para fazer este projeto e 
adoramos. Conhecemos o Campus dom Bosco e mudamos nosso pré-
conceito. Vimos que poderíamos trabalhar diferente. Vimos que poderíamos 
trabalhar algo contido. Mas ao mesmo tempo precisamos respirar. E, qual era 
nossa ideia. Primeiro, criar uma massa que guardasse tudo isso e depois em 
lugares estratégicos abrir as aberturas dele. Criar onde necessário isso aqui. 
Tentamos perseguir este desenho ao máximo para fazer este projeto. E que 
isso aqui na verdade, fosse subtrações das massas todas. Não poderíamos 
largar todo o contexto do Campus. O nosso projeto ocupa o topo do morro. 
Então, a gente sabia que iríamos mudar a cara da cidade. Depois dos 
estudos, vimos que trabalharíamos em três blocos: recepção (clínicas de 
atendimento), auditório e salas de aula. Tivemos que pensar a ligação entre 
estes blocos. Criamos praças, acessos com espaços de convívio, fora os 
espaços de convívio que acontecem pela escola afora (VELLOSO, 2016). 

 

Segundo Velloso (2016), por ser um projeto para órgão federal, ele foi licitado e teve 

que ser realizado em tempo recorde, três meses compreendendo: anteprojeto, 

projeto básico, projeto executivo e engenharia. A equipe era composta de oito 

pessoas na arquitetura e doze engenheiros. O 3D foi feito no escritório. Atualmente, 

eles terceirizam este serviço.  

 

Depois, tiveram que fazer uma revisão, que durou dois meses. “O projeto, quando é 

legal. Ele dá bom desenho para tudo. O conceito inicial foi aprovado logo de cara 

pela reitora. Mas, como professor sempre gosta de opinar, um professor fez algumas 

alterações. Mas também não deixamos na mão deles a decisão" (VELLOSO, 2016). 

 

Os croquis apresentados por Velloso (2016) revelam que a etapa de preparação e a 

de geração foram extremamente importante para este projeto.  
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  Figura 35: Croquis da etapa de preparação e etapa de geração –  

      Campus Medicina (UFSJ) - Gabriel Velloso 

  Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 

 

A maquete eletrônica foi desenvolvido a partir da compatibilização da planta e dos 

croquis iniciais. 

 
  Figura 36: Perspectivas em 3Ds do Campus Medicina (UFSJ)  

  Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 
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Velloso (2016) explana sobre as etapas de avaliação e a de realização, com base na 

escolha das melhores soluções e na compatibilização do projeto (Figura 37). 

 

Esse projeto busca a minimização do uso de ar condicionado e iluminação, 
mas o prédio será duradouro, para funcionar durante muito tempo, já que é 
universidade. O projeto foi pensando em nervuras e estrutura pré moldada. 
Não sabemos quando será construído então o projeto tem que ser maleável 
em sua especificação. Piso de placa marmorizada,esse piso dura. Deu bons 
desenhos, quando o projeto é legal da bons desenhos,  bloco bem monolítico. 
A gente não tem uma cara, a gente gosta de sentir o projeto de cada terreno 
e tipo e não ter uma arquitetura previsível. Esse projeto é que foi mais 
desenhado até chegar num produto final. 82 pranchas só de arquitetura, no 
total mais de 600 pranchas (VELLOSO, 2016).  

 

 

  Figura 37: Implantação do Campus Medicina (UFSJ) 

  Fonte: Velloso, 2016 (acervo pessoal). 

 

Velloso (2016) aponta a dificuldade para falar sobre uma metodologia de projeto, já 

que existem três etapas: início, meio e fim. Concorda que ela existe, já que está 

presente na proposta de serviços. Complementa que para cada projeto aplicou-se 

um tipo de metodologia projetual, que será definida com base no problema, no sítio 

e em outros fatores. 

 

O trabalho desenvolvido por Velloso é muito elaborado, apoiado em estudos 

volumétricos, de implantação e de escolhas de materiais. Percebe-se que o 

profissional trabalha em equipe, com base em cronogramas, e busca sempre a 
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excelência nos projetos concebidos e desenvolvidos, passando pela maior 

quantidade possível de etapas previstas para um projeto de arquitetura, até o 

detalhamento construtivo. 

 

 

 

3.2.4 William Abdalla 

 

William Ramos Abdalla é natural de Pirapora, Minas Gerais. Formou-se em 

arquitetura (1964) e também concluiu o mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela 

UnB. Atualmente, é professor do curso de Arquitetura da PUC MINAS e mantém seu 

escritório aberto. Assim se expressou sobre sua metodologia:  

 

Minha metodologia vem de uma visão goethiana. E ela foi sistematizada pelo 
Steiner, que é a congruência do pensar e sentir. Você trabalha 
simultaneamente o pensamento e a percepção. Para isso você tem que criar 
modelos 3D, criar os meios pelos quais as pessoas não fiquem contemplando 
as coisas numa atitude passiva, mas que participem. Mesmo o próprio 
arquiteto que ele entenda o processo, que é o trabalho com modelos. A 
maioria dos arquitetos, assim de inovadores, utilizam o modelo 3D, Frank 
Gehry e Zaha Hadid criam vários modelos até se chegar a uma conclusão. 
Atualmente, eu estou investindo na área da modelagem e fabricação digital. É 
aprendendo novas ferramentas como o Rhinoceros e Grasshopper, que dão 
essa possibilidade de trabalho a nível de 3D virtual (ABDALLA, 2016).  

 

Para Abdalla (2016), seu processo criativo tem a ver com o cliente e com a alma do 

lugar. Ele destaca a importância de ir ao local, para perceber sua atmosfera. Não 

apenas as características geográficas e de conforto térmico e psicológicas, mas 

também a percepção da alma do lugar. 

 

O primeiro projeto a ser analisado é a Residência Guy Geo, localizada na Praça do 

Papa (bairro Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais). O projeto foi realizado em 

1976, em um terreno com duas esquinas. Abdalla (2016) explica que sua 

implantação foi definida a partir de sua inserção geográfica, cujo insight de projeto 

foi um voo geográfico. Este projeto foi todo planejado de acordo com as diretrizes do 

conforto térmico e ambiental que orientaram todas as localizações das aberturas de 

portas e janelas. 
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A fachada poente é toda fechada. A fachada leste tem pequenas aberturas e 
os quartos se abrem para norte, que é o ideal, Nordeste e norte. As salas se 
abrem para norte-sul, liberando todo eixo social da parte social, recolhimento. 
E o mais importante: a presença de um jardim interno, que serve de filtro da 
insolação poente. A radiação acontece pelas varandas, pelo espelho d’água. 
Você tem aí uma adequação ambiental ideal, umidade dos jardins, das salas 
e a umidade da área central com o espelho d’água (ABDALLA, 2016).  
 

 

Abdalla (2016) explica que os clientes têm um desejo, que ele considera, 

incorporando-o ao processo e demandando sua participação. 

 

A Figura 38 ilustra as plantas do térreo, do primeiro e do segundo pavimentos. 

Notam-se formas orgânicas (piscina e jardins) inspiradas nas formas da serra do 

Curral. 

 

 

  Figura 38: Plantas – Casa de Guy Geo 

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 

A Figura 39 mostra a fase de geração, com várias vistas da maquete volumétrica. 

Percebe-se que o arquiteto modificou a volumetria mediante o uso de interferências 

de croqui. As maquetes servem para isso. São etapas de projeto, que se necessário, 

sofrerão mudanças. 
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  Figura 39: Maquete volumétrica  – Casa de Guy Geo 

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

A Figura 40 tem várias fotos, desde a obra da casa, visada da Praça do Papa, com a 

serra do Curral ao fundo, até as internas: escadas e pilotis, esquina e portão da 

garagem. Apesar de esta casa ser de concreto, nota-se que tem muitos detalhes 

construtivos que agregam a paisagem à edificação. Não se trata apenas de uma 

casa de concreto, fechada, sem alma. A construção dialoga com a cidade e com a 

serra do Curral. 

 

 

  Figura 40: Casa Guy Geo 

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 

 

O segundo projeto escolhido para análise é a residência de Maria Beatriz Andrade, 
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localizada no bairro Estoril (Belo Horizonte, Minas Gerais). Realizado em 1987, foi 

inspirado na cultura islâmica. 

 

A permanência de Abdalla por dois anos e meio em Bagdá proporcionou-lhe 
uma aproximação maior com a tradição e a cultura islâmicas, fundamentadas 
no princípio da unidade, com sua arquitetura essencialmente orgânica, na 
qual o movimento prevalece e os espaços se multiplicam e se integram 
(AUAD, 2006, p. 304).  

 

Abdalla (2016) esclarece que, como a alma da cliente esteve presente no 

desenvolvimento deste projeto e como pensou na altimetria, uma vez que o bairro 

ainda estava sem moradores, imaginou que as casas não passariam de dois, três 

pavimentos e que seriam com tipologias coloniais. Esta casa também foi pensada de 

acordo com o conforto térmico e ambiental. Todas as aberturas foram dispostas 

conforme estes estudos. 

 

O intuito dessa casa foi criar uma cobertura que pudesse abrigar toda a casa, 
lembrando o que o Lúcio Costa costumava dizer: O telhado residencial deve 
acolher como a galinha acolhe seus pintinhos, abraçando e protegendo toda 
a sua prole. Essa casa tem essa fonte de inspiração, somada ao desejo do 
cliente e à geografia do lugar, e às particularidades psicológicas de 
paisagens, para caracterizar a alma do lugar.  Aqui tivemos a oportunidade de 
aplicar os parabolóides hiperbólicos. São curvas de dupla curvatura, formada 
por retas. São linhas retas que geram curvas. Realmente deu um efeito muito 
potente, potencial, formal, pois trabalha com movimento, que é presente 
(ABDALLA, 2016).  

 

Abdalla (2016) afirma que nesta casa há um movimento também, com a presença de 

portas no lugar de janelas, abrindo para a área externa. O terraço está sendo 

reformado agora, para ser integrado à casa, por meio de uma cobertura, explorando 

todo o potencial do lugar. Com o passar dos anos, descobriu-se que o lugar mais 

agradável da casa é o terraço. 

 

A Figura 41 mostra o processo de geração de Abdalla, com base no estudo 

volumétrico da maquete de argila, o qual possibilita a compreensão da forma e 

também auxilia o processo construtivo. 
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  Figura 41: Maquete da casa  de M. Beatriz 
  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 
A única planta baixa que estava no acervo de Abdalla (2016) era o projeto elétrico. 

Não se encontraram os croquis iniciais.  

 

 

  Figura 42: Projeto elétrico da casa M. Beatriz 

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 

A Figura 43 mostra algumas imagens da casa de Beatriz, também conhecida como 

Casa Igreja, uma vez que sua forma remete a um templo. A volumetria desta casa 

é bem geométrica e com muitos detalhes, mostrando que sua forma não é nada 
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tradicional. 

 

Percebe-se que sua forma é conduzida pelo terreno e trabalhada conforme sua 

filosofia. 

 

 

  Figura 43: Detalhes da Obra e casa M. Beatriz  

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 

O terceiro projeto escolhido para análise foi concebido para participar do concurso 

do Memorial das Rosas, de Barbacena, realizado em 2008. Conforme salienta 

Abdalla (2016), o conceito deste projeto envolve a história e o desenvolvimento 

turístico da cidade, com foco na preservação do cemitério. A proposta apresentada 

incorpora valores simbólicos, representados pelos túmulos existentes, e cria 

edificações em sua ambiência, visando atender às necessidades da comunidade, 

não apenas transformando o cemitério num marco, mas também revelando seus 

valores simbólicos da história da cidade. 

 

Este projeto é muito especial. É um que eu gosto muito por causa da 
dramaticidade plástica do projeto, que era praticamente uma necessidade de 
expressão tendo em vista o acolhimento de todo o memorial dos loucos de 
Barbacena. Estive várias vezes no terreno, pois é extremamente dramático o 
que se passou lá. Tive uma experiência prazerosa da reforma do sanatório de 
Anápolis e tive uma vivência muito forte com o recurso disponível e suas 
particularidades. Isso me deu uma bagagem para o Memorial das Rosas. Lá 
neste terreno, a paisagem também era particular, com a posição no alto da 
montanha e na periferia da cidade, a função de resgate da cidadania e da 
história da cidade (ABDALLA, 2016).  
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Abdalla (2016) salienta que este projeto foi feito em parceria com outros arquitetos. 

O arquiteto colaborador Altino Caldeira também é artista e escultor. Ele desenvolveu 

toda a parte imagética (obras e esculturas). É notório que este trabalho teve as 

quatro etapas do processo criativo de Löbach (2011), conforme mostra a Figura 44. 

 

 

  Figura 44: Prancha apresentada ao concurso do Memorial das Rosas 

  Fonte: Abdalla, 2016 (acervo pessoal). 

 

Abdalla (2016) enfatiza o conceito deste projeto:  

Visando à nova psicologia de tratar os doentes mentais de uma forma mais 
livre e não naquela situação de cárceres que eles viviam, o que se buscou foi 
diminuir as barreiras do muro, de alinhamento e divisa, fazendo muro baixo. E 
nesse muro situamos várias esculturas, executadas por um arquiteto escultor, 
que também participou deste projeto. Ele também foi o programador visual 
interno dos salões. Buscou a liberação da paisagem para, também, a 
visualização do cemitério que está neste terreno, que, foi definido pelo 
concurso. Tudo isso tem uma bela paisagem. O que nos fizemos foi preservar 
com uma pequena intervenção. Trabalhamos o paisagismo e o desenho de 
uma grande rosa, que seria visto na vista aérea. Implantamos o partido em 
forma de cruz. Tivemos o próprio nome Memorial das Rosas – flor e espinhos 
– como objeto de inspiração (ABDALLA, 2016).  

 

Abdalla (2016) complementa que o projeto de arquitetura é plural. Ele não tem um 

só foco. São vários focos convergentes, que resultam numa síntese final. A criação 

não engloba apenas o esboço inicial, mas todo o processo de desenvolvimento, 

incluindo a participação do cliente. 

 

O Quadro 2 faz comparação entre a metodologia projetual de arquitetura e moda. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, procede-se a apresentação e análise dos resultados obtidos, com 

base nas entrevistas realizadas. Foram contemplados três produtos de cada um dos 

três entrevistados, considerando metodologia de projeto empregada nas fases de 

estudo preliminar, anteprojeto e projeto final, bem como o ano e o tempo de projeto. 

 

4.1 Resultados 

 

Nesta seção, apresenta-se a análise de conteúdo dos depoimentos colhidos por 

meio de entrevistas semiestruturadas. A análise de conteúdo do Quadro 2 é 

apresentada a seguir. 

 

O levantamento do material utilizado neste capítulo, que trata da análise das 

metodologias de projeto de profissionais da moda e da arquitetura, é utilizado como 

base para uma análise comparativa dos métodos. 

 

Da análise dos resultados, ainda na fase de estudo preliminar, na etapa da 

problematização, pode-se considerar que o problema inicial na moda se dá em 

relação ao tipo de corpo que usará o produto idealizado, enquanto na arquitetura 

este corpo é representado pela topografia do terreno, o sítio. Nota-se que corpo e o 

terreno guardam similaridades e sofrerão modificações a partir do elemento a eles 

incorporado. 

 

Em relação às pesquisas, ainda na fase de estudo preliminar, constatou-se que os 

materiais são de suma importância para o resultado final quanto à compatibilização 

dos projetos de arquitetura e de moda e que eles contribuem para a busca de novos 

materiais. Os materiais específicos usados tanto pela arquitetura quanto na moda 

sofrem modificações conforme as exigências de cada época. Tanto os tecidos como 

os insumos utilizados na construção são modificados de acordo com os progressos 

das indústrias que os produzem. 

 

Identificou-se que na fase de anteprojeto, a geração de alternativas, quer seja na 

moda ou na arquitetura, necessita do suporte do desenho, seja por meio de um 
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croqui de moda ou de arquitetura, seja por meio de uma planta baixa, cortes ou 

mesmo volumetrias tridimensionais. Como o produto na arquitetura é mais 

complexo, geram-se maquetes e estudos volumétricos para demonstrar suas ideias 

iniciais e apresentar aos profissionais que irão participar do processo de edificação. 

A única entrevistada que não utiliza o desenho como geração de alternativa é a 

profissional da moda Junia Melo, cuja base para criação apoia-se na modelagem do 

produto que será a norteadora de suas criações. Como Madeleine Vionnet e Chanel, 

que criavam seus modelos diretamente na modelagem sem pensar em ilustrações 

prévias, Junia Melo adota métodos comuns a profissionais que aprenderam com a 

práticas autodidata e pesquisas não formais. 

 

A avaliação do produto, ainda na fase de anteprojeto é um ponto determinante, pois 

define se o produto é bom ou não, se precisa de mudanças e adaptações ou, 

mesmo, reiniciar o projeto. Esta prototipagem, conforme mostra o Quadro 2, foi 

realizada em todos os produtos de arquitetura e de moda. Nota-se, ainda, que com o 

passar dos anos houve uma evolução das técnicas da execução das peças-piloto. 

Na arquitetura, a maquete física foi substituída pela eletrônica tridimensional, com 

simulações de pessoas percorrendo o espaço criado. Já na moda, as telas são 

antecipadas, mediante a técnica de moulage. Em um futuro próximo, esta técnica de 

moulage e o desenvolvimento de peças piloto, em maior escala, tendem a ser 

substituídos e alternados pela modelagem tridimensional, via CAD, em que o 

produto final será obtido numa impressora tridimensional, mostrando seu aspecto 

final. 

 

Identificou-se que os projetos de arquitetura são mais complexos que os produtos de 

moda, pois em sua fase final requerem mais precisão e detalhamento, conforme a 

tabela analisada. Os projetos de moda têm mais chances de ser executados, pois 

para eles bastam a aprovação e a aceitação do cliente, enquanto na arquitetura eles 

precisam ser aprovados por órgãos oficiais, como a Prefeitura, a Vigilância Sanitária 

e o Meio Ambiente, além do cliente. 

O fator tempo mostra que toda profissão que demanda um trabalho artesanal além 

do da criação requer um tempo maior para a criação e o desenvolvimento maior que 

aquelas que prescindem de um fazer artesanal. Ambas as áreas, arquitetura e 
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moda, ainda dependem do fator cliente, que, quando se trata de um processo em 

que este tem a possibilidade de opinar, o tempo de elaboração também sofre 

alterações, devido às adequações que passam a ser feitas a partir da opinião do 

cliente. No caso de Junia Melo, todos os projetos, exceto o vestido de jersey, que 

era uma autodemanda, tiveram o mínimo de dois meses de ciclo. A pequena 

duração das etapas de desenvolvimento e de produção da peça demandada ocorreu 

em razão de já existir o tecido, o qual, por conta da textura e da estampa, sugeriu 

por si só a composição do modelo. 

 

 

4.2 Discussões 

 

Um dos objetivos deste trabalho consistiu em comparar a metodologia de projeto 

arquitetônico com a metodologia de desenvolvimento de produto na moda. Concluiu-

se que há semelhanças de procedimentos, levando-se em consideração os aspectos 

físicos e materiais. 

 

Embora os métodos de pesquisa e os objetivos finais sigam os caminhos próprios de 

cada profissional, de forma a atingir o objetivo final de contemplar os desejos dos 

clientes e os propósitos estéticos, é possível estabelecer uma linha de raciocínio que 

os identifica entre si. 

 

Comparando-se Lucas Magalhães, que produz seus croquis inspirado na realização 

de uma coleção, porém sem interferir diretamente na concretização de seus 

produtos, com o arquiteto Gabriel Velloso, apurou-se que a atuação dos dois 

profissionais se aproxima não só no processo mais direto metodológico, que 

aproximaria um designer de um arquiteto, como também na maneira de atuar 

propositiva. A afinidade encontrada se dá, principalmente, quando suas criações são 

projetadas e disponibilizadas para um público alvo, mas não para um sujeito 

específico. 

 

Já a aproximação entre Junia e Melo e William Abdalla se dá mais na identificação 

do cenário atual da moda e da moradia e das  necessidades percebidas diretamente  

da escuta do cliente. Só então seus projetos se adequam aos desejos das pessoas 
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que serão atendidas. Junia Melo, porém, concretiza suas ideias trabalhando a 

manufatura de suas peças, ao passo que Abdalla necessita de uma equipe de 

profissionais para fazê-lo. 

 

É possível identificar que na moda uma pessoa que tem uma formação de designer 

se aproxima do modo de operar de um arquiteto. O fato de o criador não 

necessariamente se envolver diretamente com o ato de fazer faz com que seja 

necessário lançar mão de um projeto e de metodologias projetuais. É o que se 

verifica no processo criativo e no raciocínio projetual do designer de moda Lucas 

Magalhães. Quando quem projeta não participa do processo de 

construção/fabricação a criação fica no campo da projeção. O objeto em si será 

produzido por terceiros, razão pela qual se torna necessário um projeto estruturado. 

 

Da mesma forma que na arquitetura, na moda a atividade do designer envolve 

pesquisa e projeto. O croqui e o desenho técnico precisam deter a maior quantidade 

de informações que permitam a compreensão de quem vai executá-los. Na 

execução dos produtos de moda, além do conhecimento técnico do que vai ser 

montado, o domínio do modo de fazer é essencial ao sucesso do empreendimento. 

 

Enquanto o designer de moda traduz suas ideias por meio do projeto, as mãos que 

vão participar do processo de fabricação são essenciais para a concretização. 

Conforme Sennett (2012), as técnicas manuais avançadas por elas desenvolvidas 

constituem uma condição humana especializada. 

 

As profissionais da costura sabem dar forma a uma roupa. Não necessariamente um 

designer sabe fazê-lo. Quando um produto sintetiza os valores desses dois saberes, 

a qualidade está encaminhada. Da mesma forma, quem concretiza o projeto de um 

arquiteto não é ele, mas profissionais da construção. É o pedreiro quem irá levantar 

as paredes projetadas pelo arquiteto. Quando este mesmo pedreiro levanta as 

paredes de sua própria casa, ele age como a costureira, que é capaz de trabalhar 

segundo o conhecimento de um ofício. Ambos aplicam o conhecimento de uma 

tradição de ofício. Fabricam abrigos, mas não atuam segundo uma lógica 

metodológica projetual. É um fazer que não implica reflexão intelectual nem a 

proposição de inovação e tampouco a consolidação de um campo de conhecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa sobre metodologias projetuais nos campos da arquitetura e da moda 

visou contribuir para o entendimento interdisciplinar entre as duas áreas 

pesquisadas. Desse modo, foi possível identificar caminhos que apontam 

similaridades entre métodos de desenvolvimento nas duas áreas. 

Na moda, o tempo de duração do trabalho, consistindo na valorização das 

pesquisas, na confecção das telas construídas de acordo com o projeto e na prova 

sobre o corpo-objeto, é bem menor do que o de um projeto arquitetônico, que é 

muito mais complexo. Yves Saint Laurent reconhece a importância dos 

conhecimentos técnicos aliados à sensibilidade do designer. 

Na escola de Dior e de Chanel, eu aprendi a me liberar dos limites de um 
desenho, me deixando levar pelo apelo da matéria, da cor, da música ou do 
corpo de um manequim (LAURENT apud SAMAT, 1990, tradução da autora, 
s/p.).  

 

O produto realizado na moda tem uma vida útil relativamente pequena se 

comparado ao da arquitetura, cuja vida útil pode se estender, até mesmo, por 

séculos. Apesar de os projetos de moda e de arquitetura seguirem uma metodologia 

e etapas similares, a arquitetura exigirá um tempo bem maior de execução. 

Após as pesquisas apontadas, apoiadas em know-how, no decorrer deste trabalho, 

pode-se concluir que foram identificadas  convergências entre arquitetura e moda. 

Ambas as áreas dão testemunho do seu tempo, apontando aspirações, 

comportamentos socioculturais e econômicos e valores estéticos definidos. São 

registros iconográficos e históricos, mesmo que o tempo da moda seja bem mais 

fugidio que o da arquitetura, mas esta é uma discussão para outro momento. 

 

 

 Limitações da pesquisa 

 

Em relação às limitações encontradas para a realização desta pesquisa, cita-se que 

a amostragem feita limitou-se a dois profissionais de moda e a dois arquitetos, o que 
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revela uma visão menos expandida do fenômeno investigado. Tal se justifica devido 

à natureza de um trabalho de dissertação. Uma discussão mais aprofundada pode 

se desdobrar em um trabalho futuro. Os profissionais de moda que desenvolvem 

produto do vestuário nem sempre têm a mesma formação ou adotam metodologias 

semelhantes, uma vez que há estilistas sem formação acadêmica, mas que atuam 

no campo do design de moda como criadores. O mesmo não ocorre na arquitetura, 

cujo profissional precisa responder a uma regulamentação da profissão. Estas 

questões foram levadas em consideração na escolha dos dois profissionais de cada 

área: dois profissionais de moda com atuação distinta, uma que trabalha dentro da 

tradição e do processo de manufatura e outro que atua como designer, criador e 

dois profissionais da arquitetura com enfoque e metodologia diferenciados. 

 

Não existe no País uma bibliografia específica consistente de livros publicados sobre 

métodos de corte e de modelagem nem sobre costura e sua possível relação com a 

arquitetura. Foram encontradas várias obras sobre os aspectos específicos de 

ambas as áreas abordadas, porém nenhuma que se aprofundasse em pesquisas 

que contemplassem as duas áreas. Por isso, esta pesquisa baseou-se 

principalmente em artigos científicos e dissertações. 

 

Na moda em geral, particularmente em Belo Horizonte, existe um comportamento 

generalizado, bem discutível. As pessoas que trabalham tanto em ateliês 

particulares como em confecções têm o hábito arraigado de guardar segredo sobre a 

forma como trabalham e sobre o que estão produzindo no momento. Parte dessa 

atitude se particulariza quando vão apresentar novas coleções. Por essa razão, 

quando o pesquisador se aproxima desses profissionais com o intuito de fazer 

entrevistas, a primeira reação é de recusa. De maneira geral, não querem se expor, 

atendo-se a falar sobre a profissão em geral, sem particularizar. 

 

Diante dessa dificuldade, optou-se por entrevistar apenas dois profissionais de cada 

área, obedecendo aos critérios já expostos. Entretanto, durante o desenvolvimento 

de todo o trabalho foram analisados trabalhos de vários arquitetos nacionais e 

internacionais, bem como nomes consagrados da moda, de forma a orientar a 

condução da pesquisa. 

 



 93

 

  Contribuições da pesquisa 

 

Como contribuição teórica, este estudo possibilitou apontar aproximações entre as 

duas áreas pesquisadas, moda e arquitetura, e disponibilizar a bibliografia 

pesquisada. 

 

O exercício da profissão de moda exige a segmentação de especialidades de 

etapas, o mesmo se dando na arquitetura. Este estudo serviu para apontar os 

benefícios decorrentes da união e da correspondência entre as duas áreas, com 

vistas a indicar possibilidades interdisciplinares. 

 

 

 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Sugere-se para a realização de estudos futuros:  

a) Abordar a moda como um projeto de construção das modelagens do vestuário: 

volumes do corpo, sua mobilidade e peso das partes anatômicas.  

b) Abordar a roupa como casas de vestir. Isso pode agregar valor e propor 

inovações em suas modelagens (para estilistas e modelistas). 

c) Usar os mesmos instrumentos tecnológicos e associar os caminhos da resolução 

de cálculos que sinalizem para as profundidades e as curvas (profissionais de 

ambas as áreas). 
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APÊNDICE I 
 

Roteiro de entrevista 1 – Arquitetos e profissionais da moda 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Naturalidade: 

4. Grau de escolaridade: 

5. Área de atuação: 

6. Qual o perfil do seu cliente: 

7. Trabalho individual ou em equipe (quantas pessoas): 

8. Qual é a sua metodologia de projeto? 

9. O seu projeto trabalha com as preferências dos clientes ou com sua próprias 

preferências e marcando o seu estilo. 

10. Para um bom resultado basta o conhecimento em tecnologia ou o feito à 

mão (artesanato)? 

11. O papel aceita tudo. Como você traduz seu projeto para a compreensão do 

executor do produto? 

12. Qual é a sua participação na execução do projeto? 

13. Você se preocupa com as expectativas do mercado? 

14. E sobre a sustentabilidade? Você se preocupa com o equilíbrio futuro do 

planeta? 

 



 99

APÊNDICE II 
 

Roteiro de entrevista 2 – Arquitetos e profissionais da moda 

Contextualização: 

A pesquisa investiga a metodologia científica aplicada nos projetos de arquitetura e 

moda. Geralmente esta metodologia acontece com base nas seguintes etapas: 

a) caracterização da demanda / hipótese de projeto / problema a ser resolvido 

b) pesquisa de obras análogas / referência de projeto / painel iconográfico ou painel 

de inspiração 

c) geração de alternativas de projeto 

d) teste das alternativas e escolha das soluções de projeto 

 

1) Como o profissional vê a aplicação da metodologia de projeto em sua área de 

atuação? 

Você usa um método de projeto? Qual ou quais?  

Como acontece o seu processo de projeto? 

Explicar como foi este método em cada projeto escolhido pelo entrevistado. 

Coleção 1 ou projeto 1:  

Coleção 2 ou projeto 2:  

Coleção 3 ou projeto 3:  

 

2) Como foi o processo criativo e o processo de pesquisa de cada um? 

Coleção 1 ou projeto 1:  

Coleção 2 ou projeto 2:  

Coleção 3 ou projeto 3:  

 

3) Como você buscou conhecimentos e o repertório? 

 

4) Como você entende a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimentos 

diferentes para a solução de projetos? 

 

5) Qual é a sua opinião crítica sobre o desenvolvimento do projeto? 

Quais foram as dificuldades encontradas no processo? O que cada método traz de 

melhoria na solução do projeto? 


