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Resumo 

 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um projeto de vestuário que tem como proposta a 

transformação de camisas em vestidos utilizando-se de técnicas experimentais que visem utilizar as 

partes da camisa como elementos criativos para os novos vestidos. O projeto visa a técnica de 

desconstrução de roupa, desconstruir para criar, transformar, descobrir novas formas a partir de 

uma pronta e tem como tema de inspiração as obras do arquiteto Frank Gehry. A coleção abre 

espaço para o trabalho criativo e a experimentação, onde surgindo um novo mix de produtos com 

peças estruturadas, volumosas e exclusivas, contendo elementos da camisa. O projeto destina-se a 

mulheres ousadas, que gostam de viajar, ouvir boas músicas e comprar produtos caros, mulheres 

que não dispensam a maquiagem e estão sempre ligadas e interagindo com a moda. 
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Abstract 

 
This article presents the development of a project of clothing that has the purpose to transformation 

of shirts dresses using experimental techniques designed to use the shirt as part of the creative 

elements for the new dresses. The project aims to technical deconstruction of clothing, 

deconstructed to create, transform, find new ways from a prompt and has as its inspiration the works 

of architect Frank Gehry. The collection opens space for creative work and experimentation, where 

an emerging new product mix and structured pieces, massive and unique, containing elements of the 

shirt. The project is aimed at adventurous women who enjoy traveling, listening to good music and 

buy expensive products, women who do not exempt the makeup and are always connected and 

interacting with fashion. 

 

Keywords: shirt; deconstruction; dresses. 

                                                 
1 Graduanda do curso de Design de Moda da UNIVALI 
2
 Professora do curso de Design de Moda da UNIVALI. Professora e Coordenadora do Curso de 
Design de Moda da UNIFEBE. Colunista de moda. 



1 INTRODUÇÃO 
 

 As mulheres começaram a conquistar o mercado de trabalho e o respeito 

entre os homens entre a I e a II Guerras Mundiais, os homens precisavam ir para a 

batalha e as mulheres passavam a assumir seus lugares no mercado de trabalho. 

Mesmo passada a guerra, apesar da campanha para a volta das mulheres aos 

lares, elas passaram a ir em busca de uma aceitação no mercado de trabalho. 

 Foi nessa mesma época, pós II guerra, que Coco Chanel teve idéias 

visionárias que libertou as mulheres dos trajes desconfortáveis e rígidos e 

introduziu na indumentária feminina a camisa branca, reconhecendo a simplicidade 

e a elegância que essa peça trazia combinada com os costumes simplificados da 

guerra. Assim, a camisa branca tornou-se uma marca registrada do novo modo de 

vestir e a fez se tornar indispensável no guarda-roupa feminino (SMITH, 2004). 

 A camisa branca, conhecida como chemise no século XIX, era de linho ou 

algodão e era usada por homens e mulheres daquela época, ia até o joelho e era 

usada como roupa de baixo, com a intenção de proteger a vestimenta exterior do 

suor do corpo. No decorrer do século XX tornou-se um clássico do guarda-roupa 

feminino, no qual passou a ser usada desde o uso no trabalho até em ambientes 

mais seletivos. Hoje, a camisa branca é usada por mulheres no mundo inteiro e ela 

pode ser tanto luxuosa como básica (LOPES, 2005). 

 Ao longo da sua presença no guarda-roupa feminino ela ganhou inúmeras 

versões e é vista ainda hoje como uma das bases do vestuário feminino, 

principalmente quando se trata de uma roupa mais formal própria para os 

ambientes de trabalho. No entanto, entre suas diversas versões, algumas podem 

se tornar extremamente femininas, seja por seus detalhes ou tecidos. No entanto, a 

camisa é, neste projeto, o ponto de partida. Assim, como Chanel utilizou a camisa 

branca masculina para criar peças femininas, a proposta deste projeto é 

transformar a camisa branca e outra peça do guarda-roupa. Tendo como base um 

olhar mais contemporâneo, o projeto pretende desconstruir a camisa branca para 

criar outras possibilidades de vestuário de moda feminino. 

 A partir da camisa branca será utilizada a técnica de desconstrução de roupa, 

cortando, recortando, aplicando, dando volume, usando outros tecidos, dando 



formas diferenciadas, fugindo da composição formal da camisa, porém que seus 

elementos estejam presentes, podendo assim, surgir novas peças. 

 O projeto tem também como objetivos: realizar levantamento bibliográfico 

sobre a história da camisa e a inserção da mulher no mercado de trabalho; 

pesquisar sobre estilistas e artistas que tenham desenvolvido trabalho criativo 

focado na desconstrução do vestuário; conhecer profundamente as formas e partes 

em que a camisa está estruturada; desenvolver peças de vestuário feminino a partir 

da desconstrução da camisa. 

 Este artigo apresenta a pesquisa realizada para o desenvolvimento de um 

projeto de vestuário que integra os assuntos apresentados acima e que propõe 

trazer um resultado interessante, não apenas estético, mas que proponha novas 

soluções experimentais a partir da camisa. É importante destacar que o artigo 

refere-se apenas a etapa de pesquisa e conceituação do projeto e que toda a 

coleção criada e seu detalhamento técnico estão organizados num memorial 

descritivo. 

 Assim, o artigo organiza-se da seguinte forma, apresentando os assuntos e 

as referências pesquisadas para a conceituação do projeto: primeiro é apresentada 

a metodologia de projeto incluindo as ferramentas que foram utilizadas em cada 

etapa; na seqüência aparece a história e a evolução da camisa branca juntamente 

com a história da desconstrução no vestuário e dando continuidade com a 

pesquisa de mercado, onde entra os concorrentes e o estado do design. Por fim 

apresenta-se o público alvo da coleção, o tema de inspiração, análise da pesquisa, 

resultados da coleção e a conclusão do projeto. 

 

 

2 METODOLOGIA 
 

 Maria Celeste de Fátima Sanches (2008, p. 290) propõe um método de 

projeto voltado para as características da indústria da moda. Sanches ressalta que 

“projetos de design não se restringem ao aspecto estético-formal de um produto, 

como é entendido pelo senso comum, seu cerne está justamente na abrangência 

do processo projetual, o qual envolve uma visão panorâmica e multidisciplinar”.  



 A estrutura projetual proposta por Sanches ocorre em quatro fases, que são, 

planejamento, geração de alternativas, avaliação e detalhamento e produção, 

conforme mostra a figura abaixo: 

 

 
Figura 1: Fluxograma de metodologia. 
Fonte: Adaptado de Sanches, 2008. 

 

 Este projeto utilizou-se da metodologia exposta acima para sua organização. 

No entanto, ele foi subdividido ainda pela autora do projeto para que algumas 

etapas ficassem mais claras e não se perdesse no desenvolvimento. Inicialmente, 

no planejamento, coletaram-se e analisaram-se informações, tais como a história 

da camisa, a desconstrução no vestuário, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e a estrutura da camisa que deram posteriormente sentido às decisões 

tomadas no decorrer do processo. A partir dessas análises foi possível dar 

direcionamento e definir o público alvo, tema de inspiração e o conceito da coleção, 

metas técnicas, funcionais e estéticas. Nesta etapa também definiu-se o 

dimensionamento da coleção, ou seja, o número de produtos que iriam compô-la. 

 Na geração de alternativas foram geradas as possibilidades de produtos e 

as idéias começaram a se materializar por meio de experimentações concretas. 

Tais alternativas derivam do conceito gerador definido na etapa anterior, sendo 

agora transformado em elementos compositivos para a configuração dos produtos 

e definições precisas de materiais e tecnologias. 



 Na fase seguinte de avaliação e detalhamento, as alternativas foram 

escolhidas, e, em seguida desenvolveu-se a modelagem e protótipos de teste e 

fichas técnicas não definitivas, que foram destinados às avaliações de usabilidade, 

bem como, avaliações técnicas e comerciais mais apuradas para aprovação. Por 

fim, a última fase compô-se da produção, onde o projeto entra em fase final, as 

peças da coleção são finalizadas geradas fichas técnicas definitivas, embalagens, 

produções fotográficas e marketing. 

 

2.1 Ferramentas de Criatividade 

 As técnicas de criatividade auxiliam na geração de alternativas e também 

estimulam a atividade mental. Abaixo, estão expostas as ferramentas de 

criatividade usadas neste projeto. 

 

2.1.1 Mescrai 

 Mescrai é uma sigla de “Modifique (aumente, diminua), Elimine, Substitua, 

Combine, Rearranje, Adapte, Inverta”. É uma ferramenta de criatividade que 

estimula possíveis alterações nas peças e resgata outras alternativas para a 

solução de problemas. Quando se pensa em modificar um produto é possível que 

ocorram apenas as idéias mais óbvias, esquecendo as outras. (ALVES, 2009) 

 Neste projeto o Mescrai foi utilizado a fim de chegar a novas soluções mais 

elaboradas, dando novas idéias e diferentes formas as peças a partir de uma já 

desenvolvida. 

 

2.1.2 Sketchbook 

 O sketchbook é que um caderno de coleta de imagens e anotações. Nesta 

ferramenta de criatividade, devem aparecer todas e quaisquer imagens que sejam 

estimulantes e inspiradoras para o projeto, uma fonte de referência visual que vai 

ajudar a gerar as idéias. O Sketchbook foi de extrema importância para este projeto, 

ajudando a trazer idéias para o conceito do projeto, os painéis semânticos e 

geração de alternativas até o desenvolvimento e marketing da coleção. 



2.1.3 Desconstrução da camisa aplicada 

 Este projeto utiliza a idéia da desconstrução para gerar novas peças. A partir 

de uma camisa branca de algodão, foi aplicada a técnica da desconstrução. A 

camisa foi lida, relida, redesenhada e costurada, os punhos saíram do lugar e a 

manga já não se configurava mais uma simples manga, podendo virar gola ou 

ainda parar em outro lugar.  

 A desconstrução aplicada da camisa ajudou a gerar as 15 croquis da 

coleção, tanto na parte da frente, quanto na parte das costas, fazendo com que 

todas elas ficassem com unidade visual. Foram feitos diversos exercícios práticos 

que possibilitaram a geração de alternativas desse projeto. 

 

 

3 A CAMISA BRANCA 

 

 Neste capítulo serão abordados assuntos a fim de explicar e fundamentar as 

pesquisas deste projeto. Serão apresentadas a história e evolução da camisa e 

também será abordado sobre a técnica de desconstrução no vestuário. 

 

3.1 História da camisa branca 

 A camisa branca teve origem no decorrer do século XX e era usada como 

roupa de baixo masculina, mas com o tempo, se tornou um clássico do guarda-

roupa feminino (SMITH, 2004). De uma peça do vestuário masculino, a camisa 

branca tornou-se um símbolo de elegância para as mulheres. Desde o século XX, 

ela percorreu uma trajetória no guarda roupa feminino, no qual passou a ser usada 

desde o uso no trabalho até em ambientes mais seletivos. 

 No século XIX, a camisa branca era conhecida por chemise, ia até o joelho e 

era usada como roupa de baixo. Foi com o surgimento do tailleur em 1880 que as 

mulheres começaram a usar as camisas brancas e exibi-las. No início do século, 

ela era de estilo “eduardiano” com arremates, nervuras, babados e entremeios de 

renda, mas em 1910 isso tudo já era considerado antiquado. Foi Coco Chanel 

quem fez a camisa branca tornar-se indispensável no guarda-roupa feminino, 



reconhecendo a simplicidade e a elegância que a camisa masculina trazia para a 

indumentária feminina (SMITH, 2004). 

 Em 1920, a camisa branca apareceu com uma nova modelagem, folgada no 

corpo e terminada com uma faixa branca que envolvia os quadris. Ela ainda 

aparecia na composição do estilo marinheiro que fazia estilo esportivo e na prática 

de esportes como tênis e golfe. 

 Em 1926, o estilo “camisa e gravata” foram associados às mulheres do 

grupo de Bloomsbury (grupo de artistas e acadêmicos ingleses associados ao 

movimento francês dos boêmios, que existiu entre 1905 e o fim da Segunda Guerra 

Mundial) (SMITH, 2004). Durante o período pós guerra surgiu o estilo andrógino ou 

a la garçonne, que incorporava elementos masculinos, e a camisa branca vinha 

acompanhada de terno e gravata. 

 Na década de 1940, a camisa branca sofreu um impacto, pois os jovens 

começaram a usá-las com calças jeans. Já na década de 1950 a camisa era 

engomada e perfeitamente passada com botão na gola (na altura do pescoço 

podendo ser desabotoado), principalmente para os homens mais maduros, usando-

se ainda um lenço amarrado com um garrote. 

 Em 1952, Givenchy criou uma versão da camisa branca conhecida como 

“blusa Bettina” que tinha mangas largas cobertas por babados e uma gola 

reversível. Nesta época, pós segunda guerra mundial, a mulher começou a 

conquistar a sua independência e com isso a camisa branca tornou-se essencial no 

guarda-roupa feminino (SMITH, 2004). 

 Nos anos 60, a camisa branca veio com um estilo mais colegial causando 

um grande impacto nos jovens, e a década foi marcada pelo fim da moda única, 

passando a ter várias propostas e uma forma de se vestir cada vez mais ligada ao 

comportamento. 

 Na década de 70, “antimoda” era a palavra-chave, pois foi uma época de 

grandes transformações. Neste momento a camisa branca volta a ser simples. No 

início dos anos 80, volta a ser uniforme de trabalho e ganha ombreiras, trazendo 

referências do “estilo eduardiano” (com bicos, rendas e babados), dando um ar 

romântico as peças (SMITH, 2004). No começo dos anos 90 a camisa branca 

voltou ao mercado com força total. Por volta de 1998, Marc Jacobs e Narciso 



Rodriguez desenvolveram as suas versões de camisa, lançando propostas 

modernas com combinações autorais que valorizavam a feminilidade. 

 

Mulheres pelo mundo todo usam camisas brancas. Ela é despretensiosa, 
fresca e naturalmente refinada, representa tanto a simplicidade como 
uma sensibilidade limpa, bem escovada. A camisa branca é tão luxuosa 
como básica (SMITH, 2004, p. 99). 

 

 Os anos 2000 chegaram sem muitas regras no mundo da moda, de tanto 

tecido que se inventou, de tanto estilo que se criou, a idéia hoje é cada um ser 

como quer, e por isso, vestir como e o que quiser, cada um sendo o seu próprio 

estilista. Com isso, entrou em cena a customização, e tudo aquilo que trazia a idéia 

de uma peça única, pois no mundo globalizado em que vivemos hoje, nessa 

massificação que se criou, as pessoas querem cada vez mais exclusividade, por 

isso também, a desconstrução de roupa está cada vez mais evidente nas coleções 

de estilistas no mundo inteiro, pois além de ter uma certa exclusividade, é uma 

modalidade original e criativa (LOPES, 2005). 

 

3.2 Desconstrução na moda 

 Desconstruir para criar, transformar, descobrir novas formas a partir de uma 

pronta. Segundo o blog de Iara Wisnik (2009), até os anos 80, a moda tinha 

perfeito acabamento e a modelagem era desenvolvida com traços impecáveis. 

Depois de um tempo alguns estilistas propuseram a desconstrução de roupas, 

deixando acabamentos em aberto, tecidos cortados, recortados, amarrados, dando 

formas amplas, longas e bizarras para que novas peças pudessem surgir. 

 Em 1983, aconteceu um abalo na forma de se fazer moda com a aparição 

de Yohji Yamamoto, Issey Miyake e Rei Kawakubo, jovens japoneses que 

inventaram um estilo completamente novo, a desconstrução de roupas. A 

sociedade sofreu um grande impacto com o surgimento da nova linguagem desses 

estilistas que até hoje são revolucionários pela maneira como pensam e propõem o 

vestir (WISNIK, 2009). 

 Rei Kawakubo é conhecida como arquiteta do vestido, desconstruindo a 

roupa para reconstruí-la, inovadora em tudo, é referência em todos os sentidos, 



desde seus pontos de venda, casting, desfile, trilha sonora, temática e 

principalmente a modelagem e criação. Por tudo isso é chamada por muitos 

estilistas como guru máxima. 

 Issey Miyake não utiliza dos mesmos princípios das roupas ocidentais, ele 

adota a técnica japonesa da confecção do quimono, que não elimina as partes 

excedentes e corta o tecido no plano. Miyake foi pioneiro em criar roupas que 

pudessem se transformar em várias peças, como por exemplo o tubo sanfonado 

que podia ser usado como casaco, vestido, gola, etc. As suas coleções são sempre 

norteadas de conceitos muito fortes.  

 Conhecido pelo mundo da moda como um dos representantes do movimento 

de desconstrução na moda, o estilista belga Martin Margiela é um dos pioneiros na 

pesquisa de desconstrução. Seu trabalho é caracterizado pela imperfeição, o não 

conformismo e a excentricidade. Tem um estilo provocador, pois corta bainhas no 

fio e deixa-as inacabadas, faz casacos com quatro mangas, coloca mangas 

maiores do que as cavas, costura bolsos em lugares inusitados e prende suas 

etiquetas em branco por apenas quatro pontos de linha (WISNIK, 2009). 

 Esses estilistas, assim como outros, deram continuidade a essa nova idéia e 

a moda nunca mais foi a mesma. Hoje, a desconstrução de roupas já foi totalmente 

absorvida pelo mundo da moda, e vem crescendo cada vez mais nas mãos de 

estilistas no mundo inteiro, como mostra as imagens abaixo 

 

 
Figura 3: Criações de Luiza Bonadiman para verão 2008-2009. 

Fonte: http://estilo.uol.com.br/moda/fashionrio/ultnot/2008/06/11/ult2976u549.jhtm 



 

 A imagens acima mostra o desfile de biquínis desconstruídos da estilista 

Luíza Bonadiman para o verão 2008/2009. A descontrução está evidente em todas 

as peças. 

 

 
Figura 3: Desfile de peças desconstruídas de estilistas japoneses. 

Fonte: http://www.caras.com.br/secoes/colunas/noticias/agora-e-moda-desconstrucao/ 
 

 As imagens acima mostram os desfiles de Motonari Ono, Somarta e 

Kamishima Chinami na semana da moda asiática para o inverno 2009, onde todos 

eles trabalharam com desconstrução no vestuário. 

 

 

4 PESQUISA DE MERCADO 
 

 Neste capítulo serão apresentados os concorrentes e o estado do design, a 

fim de agregar valores e conhecimento para o desenvolvimento da coleção desse 

projeto. 

 

4.1 Concorrentes 

 A pesquisa de concorrentes visa descrever como os produtos existentes 

concorrem com o novo produto previsto, identificar ou avaliar as oportunidades de 

inovação e fixar as metas do novo produto, para poder concorrer com os demais 

produtos. As marcas mostradas a seguir são consideradas concorrentes, pois 

todas elas têm produtos que visam o mesmo mercado deste projeto. 

 



 Giuliana Romano constrói suas criações com cuidado e atenção total ao 

acabamento e a modelagem. A marca tem como proposta evitar o lugar comum da 

moda feminina, vestindo a mulher sofisticada e contemporânea. Entre suas 

características marcantes estão as peças estruturadas de corte impecável. 

 

 
Figura 4: Peças da marca Giuliana Romano 

Fonte: www.giulianaromano.com.br 
 

 As imagens mostram algumas peças da coleção de verão 2010 da marca 

Giuliana Romano, peças estruturadas e com ótimo acabamento. 

 Priscilla Darolt começou sua carreira como assistente do estilista Reinaldo 

Lourenço. Estreou em 2005 com a marca que leva seu nome. Em sua coleção 

Primavera/Verão 2010 para a SPFW, a estilista mantêm um caráter comercial, com 

seus vestidos estruturados e desconstruídos. 

 

 
Figura 5: Desfile de Priscilla Darolt 

Fonte: http://www.fashionbubbles.com/2009/priscilla-darolt-sao-paulo-fashion-week-verao-
2010/ 



 

 A imagem acima mostra algumas peças estruturadas e desconstruídas da 

estilista Priscilla Darolt no São Paulo Fashion Week verão 2010.  

 

4.1.1 Aplicação da ferramenta PFFOA 

 Segundo Baxter (1998) esta ferramenta de projeto ajuda na observação dos 

pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças do produto em relação aos seus 

concorrentes e ao mercado como um todo. A análise das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças é uma forma simples e sistemática de verificar a posição 

estratégica da empresa.  

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

* Marketing  

* Apelo estético 

* Produto com conceito inovador 

* Proposta da coleção 

 

* Preço elevado 

 

Oportunidades Ameaças 

 

* Novo nicho de mercado 

* Segmento que está sempre em 

evidência no vestuário feminino 

* Produto diferenciado 

 

* Aceitação no Mercado 

  

 

 

Tabela 1: Tabela de PFFOA 
Fonte: a autora 

 

4.2 Estado do design 

 Esta pesquisa pode contribuir como referência para a temática ou para o 

diferencial do produto, podendo estar diretamente ligada ao produto que se 

pretende desenvolver, isto é, fazer parte do mesmo segmento. São marcas ou 



produtos que estão ligados aos conceitos simbólicos, funcionais e estéticos da 

coleção. 

 A estilista Anne Fontaine é uma brasileira que construiu um império no 

exigente mercado de moda parisiense com uma idéia simples: confeccionar 

camisas brancas. A bem-sucedida trajetória começou por causa de uma paixão. 

Ela se casou com um francês que havia herdado da família uma decadente fábrica 

de camisas. Anne que gostava de criar suas próprias roupas e nunca imaginou ser 

estilista, desenhou então a primeira coleção que teve 30 modelos assinados por ela 

e foi um sucesso. (FRANCA, 2007)  

 

 
Figura 7: Camisas Anne Fontaine 
Fonte: www.annefontaine.com 

 

 As imagens acima mostram algumas peças da marca Anne Fontaine para o 

inverno 2008. Suas camisas vão das mais básicas às mais luxuosas e custam a 

partir de 200 euros cada uma. 

 Em 2004, no São Paulo Fashion Week, o estilista Jum Nakao renovou os 

conceitos, chocando o público com sua coleção de roupas feitas com papel, que foi 

considerada a coleção da década com o tema: “A costura do invisível”. Ele criou 

um mito quando destruiu as roupas na passarela, e quis mostrar, motivar e mover 

quem cria moda, para que não se prendam às roupas. As imagens abaixo mostram 

o desfile de roupas de papel do estilista Jum Nakao que envolveu 150 artistas e 

levou cerca de 700 horas. (BECEGATO, 2009) 

 



 

Figura 8: Roupas de papel 
Fonte: Compilação de dados elaborado pelo autor 

 

A imagem acima mostra o desfile “A costura do Invisível” e as modelos 

rasgando e desconstruindo as roupas de papel na passarela. 

 A dupla holandesa de estilistas Viktor & Rolf apareceram com motosserras 

nas mãos, destruindo a barra de um vestido de festa no desfile de lançamento da 

coleção verão 2010. A carga de fantasia da dupla holandesa, que tem uma 

predileção especial pelo show, veio no final. Vestidões de baile, feitos com metros 

e metros de tule, trouxeram marcas da motosserra. Barras inacabadas, ângulos 

impossíveis, buracos, camadas assimétricas e um modelo literalmente partido ao 

meio fizeram a festa bizarra dos estilistas. As imagens abaixo mostram as peças 

bizarras da coleção de Viktor & Rolf que sempre trazem em seus trabalhos 

características de desconstrução, inversão da ordem e fantasia (KALIL, 2009). 

 

 
Figura 9: Desfile de Viktor & Rolf 

Fonte: http://chic.ig.com.br/materias/516001-516500/516291/516291_1.html 



 

 A imagem acima mostra o desfile de Viktor & Rolf e seus ângulos 

impossíveis, peças com muito volume e estrutura. 

 A partir da análise dos concorrentes e observando o estado do design, é 

possível afirmar que as marcas citadas acima podem ser consideradas 

concorrentes do produto criado pelo projeto. 

 

4.3 Público alvo 

 O público alvo desta coleção concentra-se em mulheres que relacionam-se e 

gostam de arte contemporânea, apreciam a arquitetura das grandes cidades e 

identificam-se com elementos limpos e bem construídos, são mulheres irreverentes 

e sofisticadas que estão sempre acompanhando o mundo da moda. Adoram viajar 

e ouvir boas músicas, gostam de comprar produtos caros e estão sempre bem 

produzidas e maquiadas. 

 
Figura 10: Painel de Público Alvo 

Fonte: Do autor 
 



 O painel de imagens a cima mostra o público alvo deste projeto e o seu 

estilo de vida. 

 

 

5 TEMA DE INSPIRAÇÃO 

 

 Frank Gehry é um arquiteto canadense, naturalizado nos Estados Unidos. 

Conhecido pelo seu design arrojado na arquitetura, seu trabalho é repleto de 

estruturas curvas, geralmente em metal. Seus projetos, implantados em diferentes 

cidades do mundo, tornaram-se atrações turísticas. 

 Em 2008, Gehry ganhou um dos mais prestigiados prêmios da arquitetura 

mundial. Suas formas são curvadas, dinâmicas, serpenteadas e cobertas por 

escamas metálicas, que juntamente com as cores usadas em suas obras 

contribuíram na criação das peças conseguindo passar o conceito proposto pelo 

projeto (UOL EDUACAÇÃO, 2009). 

 

             
Figura 11: Painel de tema de inspiração 

Fonte: Do autor 
 

 A imagem acima mostra algumas das mais importantes obras do arquiteto 

Frank Gehry que foi o tema de inspiração deste projeto. 

 



6 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

  As pesquisas realizadas tiveram grande contribuição para a realização 

deste projeto. Através do PFFOA que é uma análise mais profunda dos 

concorrentes, adquiriu-se o conhecimento necessário sobre os pontos fortes, 

fracos, as oportunidades e as ameaças dos concorrentes em relação ao produto 

proposto pelo projeto, e através da pesquisa levantada sobre o estado do design 

que são marcas ou produtos que são ligados aos conceitos funcionais, estéticos e 

simbólicos da coleção procurou-se criar um diferencial que não estejam presente 

nessas marcas, como a desconstrução da camisa. 

  Analisando as pesquisas feitas desde o início deste projeto, conclui-se 

então, que não existem limitações para criar. A moda evolui a cada dia, e a prática 

da desconstrução no vestuário é uma postura inovadora que rompe as práticas 

tradicionais e busca novas possibilidades no vestir. 

 

 

7 RESULTADO DA COLEÇÃO 

 

 Tendo como base a pesquisa realizada apresentada acima foram criados 

uma série de modelos utilizando as ferramentas de criatividade como o sketchbook 

e a experimentação da desconstrução da camisa para criar os vestidos. O 

resultado foi uma coleção de vestidos feitos a partir de camisas para o verão 

2009/2010 com peças estruturadas, volumosas e com ótimo acabamento. As peças 

vestem mulheres ousadas, de bom gosto, que adoram viajar. A inspiração nas 

obras do arquiteto Frank Gehry trouxe idéias de formas, texturas e cores para as 

peças. Suas obras têm estruturas curvas, dinâmicas e serpenteadas e suas cores 

são neutras, em tons de cinza e branco o que marcou também a coleção. 

 Os tecidos utilizados no desenvolvimento da coleção são tecidos que dão a 

estrutura e o volume proposto, como o organdi, o tricoline, a sarja e o cetim de 

algodão. A coleção é composta por quinze modelos que transmite ousadia e 

irreverência, dos quais são apresentados a seguir os três modelos mais 

representativos. 



 

 
Figura 10: alternativas escolhidas 

Fonte: do autor 
 

 A imagem acima mostra os três modelos de vestidos escolhidos para a 

confecção. São modelos originais, que mostram os principais conceitos da coleção, 

estruturados e volumosos. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse trabalho, foi levantada a bibliografia sobre a história da 

camisa e a inserção da mulher no mercado de trabalho desde o século XX até os 

dias de hoje. Foram feitas pesquisas sobre estilistas que desenvolveram o trabalho 

criativo de desconstrução no vestuário e também a busca de referências sobre as 

necessidades e oportunidades no vestuário feminino que abriu espaço para a 

experimentação e para o surgimento de um novo segmento de produto. O 

conhecimento profundo das formas e partes que a camisa está estruturada foi de 

suma importância para o desenvolvimento das peças a partir da desconstrução da 

camisa. 

 Realizou-se, também, uma pesquisa de tecidos que pudesse identificar 

materiais mais adequados para o melhor desenvolvimento das peças, tecidos que 

deram a estrutura e o volume necessários. A coleção de vestidos feitos a partir de 

uma camisa, cujo o tema é a [des] construção de vestidos a partir de camisas, tem 



como temática as principais obras do arquiteto Frank Gehry. São peças 

estruturadas e volumosas que trazem elementos da camisa presentes em cada 

uma delas. 

 Os objetivos gerais e específicos do projeto foram todos alcançados.  A idéia 

da desconstrução da camisa foi trabalhosa porém excitante, tanto na geração de 

alternativas, quanto no desenvolvimento das peças. Os vestidos da coleção 

surgiram de uma idéia original e de tamanha irreverência, sendo assim, este 

projeto foi de grande realização pessoal. 
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