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1. Base Teórica 

1.1. Fio Condutor do Têxtil e da Moda 
 

 

Ilustração 1 – Fio Condutor do Têxtil e da Moda 

 

1.1.1. Da Ovelha ao Tecido   
 

Tosquia: 

Operação anual, que decorre na primavera, que consiste na remoção da lã da ovelha com uma 

tesoura apropriada. 

 

Escolha: 

Separação da lã proveniente das diversas partes do corpo da ovelha, formando a lã branca ou 

‘’saragoça’’. 
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Lavagem: 

Remove a lã suja, a terra e outras impurezas, que podem ser superiores a mais de metade do 

seu peso. 

Cardação: 

Fio para tecido penteado: a lã é aberta na carda e formada uma mecha de fibras, que depois é 

penteada, o que lhe retira as fibras mais curtas e as impurezas vegetais. Fio para tecido 

cardado: as lãs utilizadas neste processo, são abertas e misturadas na preparação dos lotes, 

entrando depois nas cardas.  

Fiação: 

As mechas provenientes da cardação são estiradas e torcidas, dando origem ao fio penteado 

ou cardado. 

Tingimento: 

As fibras, os fios ou mesmo os tecidos, sofrem processos de tingimento específico, de que 

resultam os mais variados coloridos. 

Bobinagem: 

O fio, depois de tinto e seco, é acondicionado sobre as mais diversas formas, ficando assim em 

condições de ser utilizado. 

Urdiçagem: 

Operação que dispõe os fios de diversas cores e/ou qualidades, que depois de enrolado no 

órgão, irá estabelecer o tear.  

Tecelagem: 

Os fios da teia com os da trama, cruzam-se no tear de acordo com o determinado pelo debuxo, 

assim, é produzindo o tecido dito em “xerga”, isto é, não acabado.  

Acabamento: 

Conjunto de operações desde a lavagem ao apisoamento, operação típica do tecido cardado, 

que no pisão feltra as fibras de lã, dando consistência e toque mais macio ao tecido.  

Tecido Final: 

Após a operação de enfestar ou enrolar, é obtido o produto final. 

(Serra da Estrela - Da Ovelha ao Tecido. Disponível em: 

http://serraestrela.com/index.php/pt/rotas-turisticas/turismo-cultural/rota-da-la/item/157-

da-ovelha-ao-tecido.) 
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1.1.2. Matéria-prima 
 

“As fibras têxteis são elementos filiformes e caracterizados pela flexibilidade, finura e grande 

comprimento em relação à dimensão transversal máxima, sendo aptas para aplicações têxteis. 

Estas fibras podem ser contínuas ou descontínuas e têm diferentes origens. As fibras de 

origem natural são provenientes da natureza e a sua origem pode ser vegetal, animal ou 

mineral. As fibras não-naturais são produzidas por processos industriais, a partir de polímeros 

naturais transformados por ação de reagentes químicos ou a partir de polímeros sintéticos 

(síntese química). Dentro do grupo de fibras têxteis não-naturais ainda se encontram as fibras 

inorgânicas” (Jesus, Sónia 2011, p. 37) 

 

Ilustração 2 - Quadro I - (Jesus, Sónia 2011, p. 37). 
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1.1.3. Fibras Têxteis Naturais 
 

“Persiste um grande equívoco ao nomear tudo o que é natural como sendo melhor para o 

ambiente. 

As fibras naturais são provenientes de plantas ou animais e a sua transformação em têxteis 

requer uma enorme quantidade de energia, terreno e água. No caso das fibras vegetais, 

grandes quantidades de herbicidas e fungicidas são utilizados no processo de crescimento, 

enquanto, que nas animais são utilizados vastos terrenos que também necessitam de 

pesticidas para prevenir parasitas. Nas fibras animais são utilizadas ainda maiores quantidades 

de água e químicos para a limpeza e manutenção das fibras. 

Torna-se imperativo explorar novas alternativas têxteis que apresentem melhores soluções 

nas diferentes etapas do ciclo de vida do produto Moda.” (Jesus, Sónia 2011, p. 38) 

1.1.4. Fibras Naturais de Origem Animal 
 

1.1.4.1. Lã Orgânica 

 

“A produção de lã orgânica apresenta um impacto ambiental mínimo quando comparada com 

a da lã convencional. As ovelhas são criadas num terreno sem pesticidas e com um uso mínimo 

de químicos. Desta forma controla-se a qualidade da água e o tratamento de efluentes. Apesar 

de se apresentar como uma alternativa, o mercado para esta fibra é ainda pequeno e não 

muito aliciante .” (Jesus, Sónia 2011, p. 38) 

 

1.1.4.2. Seda Selvagem 

 

“A produção de seda selvagem ocorre através de bichos-da-seda cultivados em florestas, onde 

existe alimento abundante e não exige o uso de químicos perigosos. A crisálida do bicho-da-

seda é retirada só depois da mariposa ter saído do casulo de forma natural, ao contrário do 

que acontece com o outro tipo de seda. No entanto, devido a este facto, a seda selvagem 

possui menor qualidade, uma vez que, as fibras são mais curtas e fiadas como as do algodão.” 

(Jesus, Sónia 2011, p. 38) 

 

1.1.5. Fibras Naturais de Origem Vegetal 
 

“Enveredando pelas fibras naturais e artificiais de origem vegetal, é determinante examinar 

fibras como o algodão orgânico, o cânhamo, o bambu, as urtigas e a fibra de coco.” (Jesus, 

Sónia 2011, p. 39) 
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1.1.5.1. Algodão Orgânico 

 

“O algodão orgânico revela-se como uma alternativa a nível do seu cultivo que não utiliza 

pesticidas sintéticos, fertilizantes, reguladores de crescimento e usa métodos naturais para 

controlar pestes, ervas daninhas e doenças. A toxicidade do produto final é reduzida 93% em 

comparação com o algodão convencional. No entanto, o principal factor crítico de crescimento 

do uso do algodão orgânico é a sua limitada oferta e procura, apenas cerca de 1% de todo o 

mercado de algodão. 

Além dos métodos orgânicos de cultura do algodão, existem outros métodos que permitem 

diminuir o nível de químicos usados. Estes são a IPM (Integrated Pest Management) e a 

introdução de variedades geneticamente manipuladas (GM). Contudo a primeira opção revela 

um aumento de mão-de-obra que, por sua vez, inflaciona o seu preço, enquanto as variedades 

geneticamente manipuladas colocam dúvidas quanto à sua viabilidade a longo prazo. 

Existe outro tipo de algodão cuja característica é a utilização exclusiva de água da chuva para o 

seu cultivo, daí o nome de rain-fed cotton (ou Low-water cotton), que apesar de proporcionar 

solos saudáveis, as fibras têm tendência para ser de menor qualidade devido à irrigação 

esporádica. No entanto, o uso de químicos tóxicos e o aumento da mão-de-obra, também esta 

exposta a químicos, suscita algumas dúvidas sobre o uso sustentável desta fibra.” (Jesus, Sónia 

2011, p. 38) 

 

1.1.5.2. Cânhamo 

 

"O cânhamo é uma fibra que cresce rapidamente, impede o crescimento de ervas daninhas, 

controla as pragas e proporciona um baixo impacto a nível agrícola. Esta fibra prepara os solos 

para outras plantações, melhora a estrutura do terreno, as suas raízes controlam a erosão e 

desenvolve-se bem em climas frios. Pode declarar-se que o “cânhamo oferece uma dupla 

ação: a redução da pegada ecológica da sua produção para metade, caso seja usada para 

substituir o algodão nos têxteis, e a madeira para uso na indústria do papel. 

 A fibra de maior qualidade pode ser obtida utilizando métodos manuais de colheita e 

processamento, provocando altos custos associados à mão de obra, ou através de novas 

técnicas com tratamentos de enzimas ou vaporização (steam explosion), que apesar de serem 

duas formas que permitem facilitar o processo de produção desta fibra, reduzem a sua 

robustez. 

Esta fibra é dura e torna a confeção de vestuário muito difícil e mais lenta, aumentando o 

preço de fabricação. Esta propriedade da fibra do cânhamo é limitativa também ao nível do 

processo de criação.” (Jesus, Sónia 2011, p. 40) 
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1.1.5.3. Bambu 

 

“A fibra de bambu é oriunda da típica, e de rápido crescimento, cana do bambu. Existem dois 

tipos disponíveis: a extraída diretamente da cana e a viscose de bambu, a mais vulgar, onde a 

celulose do bambu é substituída pela de faia na produção de viscose. Esta viscose de bambu 

produz o mesmo impacto ambiental da viscose convencional, sendo o único benefício o facto 

da matéria-prima se regenerar rapidamente. Ou seja, a viscose de bambu não pode ‘ser 

considerada sustentável ou ambientalmente comportável. 

Admite-se que a fibra de bambu tenha propriedades promotoras de saúde e resistência 

antimicrobiana natural, mas poucos são os estudos que comprovam esta teoria. Todavia, 

possui características especiais como uma boa transmissão de humidade, coloração eficiente e 

fácil manuseamento.” (Jesus, Sónia 2011, p. 40) 

1.1.5.4. Urtiga 

 

“A fibra e o tecido proveniente das urtigas foram bastante utilizados até o séc. XV, aquando do 

surgimento do algodão, que provou ser mais fácil de processar (Watkins 2009d). Contudo, 

atualmente, a fibra de urtiga está a ser reavaliada como uma alternativa ao algodão e ao 

cânhamo. As suas fibras são mais finas que as do cânhamo e possuem a mesma suavidade, ou 

superior, que as do algodão. Estas fibras são ocas de modo que oferecem maior valor de 

isolamento e têm a vantagem de o tecido ser tão fresco e confortável como o linho. Surgem 

como uma opção sustentável devido ao facto de crescerem de forma selvagem como as ervas 

daninhas, sem precisarem de irrigação ou uso de químicos. Ajudam a manter o solo saudável e 

fértil e podem ser cultivadas num largo espectro geográfico. As urtigas podem também ser 

usadas para tingimento, produzindo amarelo das suas raízes e um verde amarelado das folhas. 

A Universidade De Montfort encontra-se neste momento a desenvolver um projecto, STING 

(Sustainable Technology in Nettle Growing), que pretende explorar todas as potencialidades 

desta fibra. “(Jesus, Sónia 2011, pp. 40, 41) 

 

1.1.5.5. Fibra de Coco e Carbono ativo da casca de Coco 

 

“A fibra de Coco é uma das fibras de fruta usada em maiores quantidades. Possui propriedades 

e qualidades que a distinguem de outras fibras, tais como, enorme elasticidade, em 

comparação com outras fibras vegetais, resistência à humidade, a alterações atmosféricas e ao 

desgaste. No entanto as fibras extraídas são de pequeno comprimento e grosseiras, sendo 

utilizadas em colchões, tapetes, enchimentos de almofadas, na indústria da construção e 

sector automobilístico. 

Entretanto, desde 2005 a empresa 66ºNORTH tem produzido um têxtil usando carbono ativo 

proveniente da casca do coco tecido com outras fibras, aumentando a performance deste. A 

presença do carbono ativo permite que a humidade se acumule em pequenos orifícios da 
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superfície do carbono e seja libertada por evaporação, mantendo o utilizador seco e, 

simultaneamente, fresco. É também responsável pela retenção de moléculas de odor que são 

libertadas aquando a sua lavagem, bem como pela absorção de raios ultravioletas, protegendo 

a pele (Fabric from coconut shell). “ (Jesus, Sónia 2011, p. 41) 

 

1.1.6. Fibras Têxteis Não-Naturais 

  
“As fibras não-naturais são obtidas a partir de polímeros. Estas estão subdivididas consoante a 

origem dos polímeros, naturais ou sintéticos. As fibras não-naturais originárias de Polímeros 

Naturais estão divididas em Regeneradas Celulósicas, Regeneradas Proteicas e numa recente 

fibra de poliéster biodegradável (PLA). As fibras originárias de Polímeros Sintéticos são 

derivadas de produtos químicos da indústria petroquímica.” (Jesus, Sónia 2011, p. 42) 

 

1.1.7. Fibras Não-Naturais de Polímeros Naturais 

1.1.7.1. Rayon 

 

“O Rayon foi a primeira fibra regenerada a ser aceite e vastamente usada na indústria têxtil, 

devido às suas propriedades e capacidade de reproduzir as características de outras fibras 

naturais. É produzida através da polpa de madeira, uma matéria-prima natural e celulósica, 

relativamente barata e renovável. Apesar de a matéria-prima poder ser considerada neutra a 

nível do carbono (ou seja, liberta a mesma quantidade de dióxido de carbono que a do seu 

crescimento), a produção da fibra usa grandes quantidades de químicos responsáveis por 

emissões tóxicas que poluem a atmosfera e a água.” (Jesus, Sónia 2011, p. 42) 

1.1.7.2. Lyocell 

 

“O lyocell é uma fibra celulósica originária da polpa da madeira, normalmente de eucalipto, 

aclamada como ‘uma fibra ambientalmente responsável utilizando fontes renováveis, bem 

como as matérias-primas.  

Em 1996, o lyocell foi a primeira fibra regenerada, após 30 anos, a ser aprovada pela Federal 

Trade Commission. 

O lyocell é uma fibra suave, fluída, absorvente, resistente, respirável, antirrugas, de 

manutenção simples e biodegradável. 

A produção do lyocell tem um impacto ambiental (e económico) mínimo. Esta fibra provém da 

polpa da madeira que é dissolvida numa solução de óxido de amina, usado como solvente, que 

após impregnação nas fibras é recuperado e reciclado a 99% durante o processo (quase 

fechado) de produção. A água utilizada neste processo é recuperada quase na totalidade, 

purificada e reutilizada no mesmo processo. O solvente não é tóxico nem corrosivo, portanto 
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os seus efluentes não são perigosos Os resíduos no ar e na água resultantes da produção 

destas fibras são mínimos e considerados insignificantes. A sua biodegradabilidade, a 

renovação veloz da matéria-prima e a certificação sustentável da origem da madeira, são 

outras vantagens que o lyocell apresenta. No entanto, apesar de esta fibra utilizar pouco dos 

outros recursos, gasta muita energia no seu processo de desfibrilação da fibra (Fletcher,2008). 

A desfibrilação pode ser diminuída através de tratamentos enzimáticos. Os produtos gerados 

do lyocell podem ser reciclados, incinerados e bio degradados, uma vez que o lyocell é uma 

fibra celulósica. A fibra normalmente degrada-se completamente em oito dias numa estação 

de tratamento de resíduos.” (Jesus, Sónia 2011, pp. 42, 43) 

1.1.7.3. Modal 

 

“Esta fibra pode ser assumida como uma alternativa quando existe um controlo em todo o 

processo de produção. A proveniência da madeira de faia, de plantações florestais 

sustentáveis, é decisiva para a sua qualidade, bem como o uso de 100% madeira de faia e a 

não utilização de cloro na produção da fibra.” (Jesus, Sónia 2011, p. 43) 

 

1.1.7.4. Cupro 

 

“O Cupro é uma fibra celulósica regenerada obtida através da dissolução da fibra que cresce 

junto às sementes da bola de algodão, numa solução de óxido de cobre e amoníaco. Apresenta 

a leveza e suavidade de uma fibra natural e a performance de uma fibra sintética, permitindo a 

criação de peças simultaneamente confortáveis, fluídas e aprazíveis. Devido à sua grande 

capacidade de absorção e libertação de humidade, o cupro medeia o nível de humidade entre 

o tecido e a pele. 

Considera-se uma fibra ecológica visto que pode ser incinerada, provocando menor libertação 

de gases prejudiciais do que outras fibras, e também pela sua ligeira capacidade de 

decomposição no solo.” (Jesus, Sónia 2011, pp. 43, 44) 

1.1.8. Fibras Regeneradas Proteicas 

1.1.8.1. Soja 

 

“A fibra do feijão da Soja inclui-se na categoria de fibras regeneradas proteicas. A fibra em 

questão é encarada como um potencial substituto de sintéticos de base petroquímica e 

também para a caxemira, devido a semelhanças no aspeto e tato. Apesar da fibra de soja 

provir de fontes renováveis e produzir fibras biodegradáveis, a sua plantação a larga escala 

necessita de muita água, fertilizantes e pesticidas. Neste momento, o paradigma relacionado 

com o impacto ambiental da sua agricultura, da manipulação genética e das suas 

consequências, persiste.” (Jesus, Sónia 2011, p. 44) 
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1.1.8.2. Caseína 

 

“O início do uso de fibra de caseína data da década de 1940. Através de métodos de 

bioengenharia criou-se uma nova geração de fibra sintética da proteína do leite, a caseína, 

resultando num tecido leve, suave e confortável. Esta fibra encerra características de higiene 

tais como, resistência bacteriana que chega aos oitenta por cento, um excelente transporte de 

humidade e permeabilidade, e um PH de 6.8, semelhante ao da pele humana. A fibra de 

caseína adquiriu a certificação da Oeko-Tex Standard 100 of Swiss Textile Inspection Authority 

e é internacionalmente reconhecida como um têxtil ecológico, não gerando qualquer efeito no 

meio ambiente durante o seu processo de produção.” (Jesus, Sónia 2011, p. 44) 

 

1.1.8.3. Poliéster Biodegradável. PLA (ácido polilático) 

 

“Examinando as fibras têxteis não-naturais, orgânicas e sintéticas, o ácido Profilático (PLA) 

emerge como uma excelente alternativa sustentável. O PLA é um polímero termoplástico 

pertencente à nova classe de biopolímeros sintéticos, que deriva de fontes totalmente 

renováveis, neste caso do milho. Ao contrário das outras fibras sintéticas produzidas através 

de combustíveis fósseis e não-biodegradáveis, esta fibra deriva de colheitas renováveis. Esta 

fibra é obtida através da extração do amido do milho, convertido em açúcar por hidrólise 

enzimática que, através da fermentação produz o ácido láctico. Para o NatureWork, o milho é 

a fonte de açúcar mais barata e com maior disponibilidade.  

Contudo, apesar destes aparentes benefícios dos biopolímeros a nível de sustentabilidade, de 

poupança de energia, de baixas emissões e recursos renováveis, estes estão relacionados com 

efeitos negativos no que concerne à agricultura a intensiva destes terrenos que produzem e 

libertam gás metano, conhecido como prejudicial para o efeito de estufa. De notar, que tal 

como a soja, o cultivo do milho pode ser sujeito a modificações genéticas das quais ainda não 

se sabe os efeitos colaterais.  

As propriedades do PLA são muito semelhantes às do poliéster. No entanto esta fibra possui 

um ponto de fusão baixo que restringe as suas aplicações e, mais crítico, é não poder ser 

passado a ferro às temperaturas usuais para o algodão ou poliéster. Outras restrições 

baseiam-se nos processos de tingimento e acabamentos, onde a água entra na fibra 

enfraquecendo a sua estrutura molecular e consequentemente a sua resistência.” (Jesus, Sónia 

2011, pp. 44, 45) 
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1.1.9. Fibras Não-Naturais de Polímeros Sintéticos  

1.1.9.1. Eco-Intelligent Poliéster 

 

“O Eco-Intelligent Polyester é o primeiro têxtil projetado como um nutriente técnico. O 

poliéster é o polímero mais popular devido ao seu bom desempenho e durabilidade. Contudo, 

a produção da fibra convencional continua repleta de químicos prejudiciais e poluentes. É vital 

repensar todo o ciclo de vida do produto para o tornar ecologicamente mais eficaz. Partindo 

desta premissa, o MBDC e a EPA (Environmental Protection and Encouragement Agency) 

partiram do processo de produção a nível molecular para analisar cada ingrediente no 

poliéster e a escolher corantes, químicos auxiliares e um catalisador que sejam seguros e 

ambientalmente responsáveis. Desta exploração surge o Eco-Intelligent Polyester. “É quando o 

design do produto inicia com a seleção de ingredientes ‘saudáveis’, que materiais como o Eco-

Intelligent Polyester podem ser usados perpetuamente, recuperados e usados novamente em 

produtos de alta qualidade”.  

Victor Innovatex, a empresa que desenvolveu este projeto, alega que quando se elimina o 

conceito de desperdício também se eliminam todos os problemas associados à produção 

industrial convencional. A próxima etapa será produzir um poliéster de matérias-primas 

renováveis, transformando-o num material totalmente biodegradável que circule nos ciclos 

biológicos.” (Jesus, Sónia 2011, p. 44) 

 

1.1.10. Fibras Têxteis Inorgânicas 
 

1.1.10.1. Metais 

 

“Cobre, aço inoxidável, bronze, prata e platina (apesar do seu elevado custo) são os metais 

mais usuais na construção de têxteis. Apesar da ideia de que os metais são um material rígido 

e resistente, estes podem também ser fluídos e moldáveis. Comummente, os metais 

encontram-se envolvidos ou em combinação com outras fibras, promovendo flexibilidade e 

resistência, adicionando, no caso das fibras sintéticas, propriedades anti- estáticas. Quando 

combinados com um fio de elastano, os metais podem ainda ser elásticos. A inclusão de fibras 

metálicas num têxtil proporciona qualidades antimicrobianas, antiodor, termorreguladoras e 

respiráveis. 

Os tecidos constituídos apenas por metal são muito maleáveis, de fácil manuseamento e 

manutenção, resistentes a mudanças repentinas de temperatura, e acima de tudo, são 

completamente recicláveis.  

Sintetizando, o futuro dos têxteis reside no desenvolvimento de novas fibras e tecidos. “Os 

recentes avanços têm sido verdadeiramente inovadores, onde a estética é tão importante 

como a performance.  
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A pesquisa dos sintéticos é crucial e tem havido uma grande mudança na maneira como estes 

materiais são percecionados. Os primeiros sintéticos agarravam-se ao corpo do consumidor 

devido à eletricidade estática, na maioria eram desconfortáveis e não respiráveis para além de 

atraírem sujidade e poluição. 

Atualmente, os melhores sintéticos não apresentam estas características e são ainda mais 

eficientes. Uma vez desenvolvidos no intuito de mimetizar as fibras naturais, tanto em 

aparência como no toque e com as suas próprias características e altas performances 

(resistência, durabilidade e fácil manutenção), os sintéticos tornam-se uma verdadeira 

alternativa. 

A acessibilidade e qualidade das fibras naturais são imprevisível e o uso de pesticidas, 

fungicidas e fertilizantes usados no seu crescimento aliados aos processos de manutenção 

provocam muita poluição. “As fibras regeneradas, por outro lado, são produzidas a partir de 

recursos naturais e renováveis e os fabricantes destas novas fibras estão frequentemente 

cientes na sua escolha de produção.” (Jesus, Sónia 2011, p. 47) 

 

2. A Sustentabilidade no Vestuário  
 

“(ISO 14000 é uma série de normas desenvolvidas pela International Organization for 

Standardization (ISO) que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de 

empresas. Foi criada em 1998, publicada em 2002 e revista em 2004. INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, [ISO], (2007). ISO 14000. Consultado a 25 de janeiro 

de 2015. Obtido em: http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials).  

Embora a filosofia de vida dos anos 70 tenha impulsionado a preocupação ambiental na área 

do consumo e da produção de vestuário foi a partir do final da década de 90, com a 

implementação da ISO 14000, que as empresas têxteis, entre outras de diferentes áreas, 

começaram a desenvolver planos sustentáveis e alargaram esses conceitos à ética social. “A 

reutilização de materiais e a transformação destes em produtos de alto valor acrescentado 

desenvolveram gradualmente a consciência ecológica de quem produz e de quem consome os 

produtos” (Schulte & Lopez, 2007, p.5) 32. Atualmente, são vários os campos onde as questões 

ambientais atuam, sendo certo que tais preocupações têm sido fruto de uma maior procura do 

próprio mercado de consumo e um requisito de importância crescente não só na gestão e 

administração das empresas, mas também na prática de investigação em trabalhos 

académicos. Alguma atenção dos media em torno da moda ecológica e do comércio justo tem 

resultado na sua promoção, patente em iniciativas como a “Estethica” (uma feira de moda eco 

sustentável integrada no London Fashion Week), a “So Ethic” (iniciativa integrada no Pret à 

Porter Paris), a “Ethical Fashion Show” (promovida pela associação italiana não governamental 

Arte Fatto), a “Eco-Fashion” (integrada no New Yorque Fashion Week), a mais recente “Ethical 

Fashion Show Berlin” (na Alemanha) e outras amostras de menor dimensão apresentadas 

pontualmente em desfiles de moda, como a “22ª Edição da São Paulo Fashion Week” que 

também promoveu marcas que trabalham com produções limpas e de menor impacto 

ambiental. Estilistas de renome e marcas de prestígio esforçam-se por desenvolver produtos 

difusores da importância ambiental e sob condições sociais determinantes para a criação de 
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emprego, através de cooperações com associações variadas. Em Portugal, a realidade 

acompanha o que acontece no exterior mas ainda de uma forma delicada. Contrariamente ao 

que sucede nas passarelles de Paris, Londres, Itália, Alemanha ou mesmo Brasil, poucas são as 

propostas ecológicas que se vêm nos principais eventos de Moda do país. As que existem são 

promovidas por órgãos aliados ao Ministério do Ambiente, como o “Remade”, um projeto de 

origem italiana com o objetivo de chamar a atenção para a importância dos hábitos de 

consumo responsáveis e para o impacto do desperdício na sociedade e na natureza, 

promovendo a exposição anual de produtos compostos de pelo menos 50% de matéria 

reciclável.” (Morais, Carla, 2013, p. 16) 

 

3. O Design de Moda Sustentável  
 

 

“O Design de Moda possui um processo criativo semelhante ao do Design de Produto, embora 

com especificidades diferentes (tais como a modelagem, em vez da modelação). Otimizar a 

durabilidade dos produtos de moda e prever a sua reutilização e reciclagem é um requisito 

imediato não só estudado em trabalhos de investigação (Pereira, 2008, p.50) como já é 

defendido por algumas empresas que colaboram com estratégias de trabalho ético, justo e 

ecológico. O benefício económico é um fator que tem resultado desses códigos de conduta 

que são visíveis em inúmeras soluções que englobam metodologias inovadoras, materiais 

biodegradáveis, produtos e serviços I-D repensados com um elevado nível de Design para um 

mercado cada vez mais consciente. Isto porque, independentemente de um produto ser 

concebido para um mercado de massa ou para um mercado de elite, o nosso corpo é a base de 

sustentação desses objetos criados, sendo eles mais artísticos (alta-costura) ou mais industriais 

(pronto-a-vestir). Por isso, o ser humano não deixa de ser o ator principal da sua utilização, 

cuja aquisição (dos produtos concebidos) está, como já foi referido anteriormente, 

dependente dos valores psicológicos, sociais e culturais dos indivíduos, valores que 

perspetivam, cada vez mais, os conceitos da justiça e de integridade.” (Morais, Carla, 2013, p. 

64)  
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4. Corantes 
 

“As cores sempre exerceram fascínio na humanidade. Por toda a história, corantes e 

pigmentos foram objeto de atividades comerciais. Hoje, são mais de 8 mil compostos 

diferentes, substâncias que podem ser orgânicas ou inorgânicas. São elas que dão cor às 

nossas roupas, papeis, casas, carros ou na cosmética.  

Há mais de 20 mil anos que o homem utiliza materiais com cores. Já se tingiam materiais 3000 

A.C. Os corantes naturais que usavam eram extraídos a partir das plantas ou animais com 

água, por vezes em condições de fermentação. Os tecidos eram tingidos sendo envolvidos no 

extrato aquoso e secos de seguida. Estes corantes possuíam um limite de cores condicionado 

pela flora local. 

Com o tempo, muitos corantes naturais foram sendo descobertos. As capas dos centuriões 

Romanos eram tingidas de vermelho a partir de um corante obtido de um molusco chamado 

Murex, um caramujo marinho. Outro corante muito utilizado era o índigo, conhecido desde o 

Egípcio extraído da planta Isatis tinctoria. O primeiro corante orgânico sintético foi o Mauve, 

obtido em 1856, por William H. Perkin, através da oxidação da fenilamina (anilina) com 

dicromato de potássio. No fim do século XIX, surgiram fábricas de corantes sintéticos na 

Alemanha, Inglaterra, França e Suíça, fornecendo os corantes para as indústrias de tecidos, 

couro e papel. Já mais recentemente, nos anos de 1994 e 1995, por questões comerciais e 

ambientais, as grandes empresas produtoras de corantes migraram para os países asiáticos, 

como China, Índia e Indonésia, implantando unidades próprias ou em parcerias com 

fabricantes locais. Os corantes têm que apresentar algumas particularidades estruturais nas 

suas moléculas. As cores dos corantes e pigmentos são devidas à absorção de radiação 

eletromagnética pelos compostos na faixa da luz visível (400-720nm). As cores estão 

relacionadas com a absorção da radiação em comprimentos de onda particulares, por exemplo 

a faixa entre 480-530 corresponde ao vermelho enquanto para o azul é entre 600-700. Esta 

característica dos compostos orgânicos poderem absorver radiação eletromagnética é 

aproveitada pelas técnicas de análise de infravermelho ou espectroscopia de ultravioleta. 

Contudo, somente os compostos com várias ligações duplas conjugadas na sua estrutura 

química é que são capazes de absorver radiação na faixa de luz visível. A forma e frequência 

onde ocorre a absorção é que define a cor do composto e a cor observada é a complementar à 

cor absorvida. Por exemplo, os corantes pretos, absorvem radiação em toda a faixa visível, 

enquanto os brancos refletem toda a luz visível, e quanto mais estreita for a faixa de absorção, 

mais intensa e brilhante será a cor apresentada. Sem dúvida que estas características 

contribuíram para a popularidade dos corantes sintéticos, que absorvem em comprimentos de 

onda bem definidos. A maioria dos corantes utilizados atualmente são compostos orgânicos 

sintéticos que se fixam, no caso, à fibra têxtil e devido ao seu grupo cromóforo conferem 

coloração à fibra. Eles são adsorvidos pela fibra e permanecem retidos por retenção mecânica, 

ligações iónicas ou covalentes. Segundo a estrutura química que os corantes apresentam, 

podem ser classificados como azo, antraquinona, etc. De acordo com o tipo de aplicação os 

corantes são classificados como, reativos, diretos, dispersos, cuba, ácidos, entre outros. 
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Há inúmeros fatores envolvidos na seleção de corantes para corar as fibras, nomeadamente o 

tipo de fibra presente, o destino do material têxtil e o grau de exigência pretendido, as 

propriedades de solidez exigidas no artigo final, o método de tingimento a ser usado estando 

interligado o custo e maquinaria disponível, e invariavelmente, a cor pretendida pelo cliente. 

Devido a exigências do mercado, milhões de compostos químicos com cor têm sido 

sintetizados nos últimos 100 anos, dos quais cerca de 10.000 são produzidos em escala 

industrial. Estima-se que 2.000 corantes diferentes estão disponíveis para a indústria têxtil 

atualmente. Este grande número de corantes é justificado pela diversidade de fibras 

existentes, uma vez que cada tipo de fibra a ser tingida requer corantes com características 

próprias e bem definidas. Além disso, há uma constante necessidade de novas cores e de 

corantes com maior capacidade de fixação e especificidade para com as fibras.” (Martins de 

Sá, Madalena, 2011 pp. 9-11) 

 

5. Corantes e Tingimento de Fibras Celulósicas  
  

“A difusão e desenvolvimento do uso de fibras celulósicas naturais como o algodão e linho 

assim como de fibras celulósicas regeneradas, conduziu à necessidade de obter estes materiais 

com muitas cores e diferentes padrões para as várias utilizações. Também os requisitos de 

qualidade tiveram que ser ajustados, por exemplo, em utilizações como uniformes militares e 

navais, ou gabardinas de alta performance é essencial uma boa solidez à luz, mas outras 

utilizações podem requerer bom desempenho em termos de outras propriedades de solidez, 

nomeadamente à lavagem. A diversidade de requisitos pretendidos no estabelecimento de 

requisitos de qualidade dos materiais têxteis conduziu ao desenvolvimento de corantes e 

métodos de aplicação diferentes para as fibras celulósicas. Existem corantes solúveis em água 

aplicados num só banho de tingimento sem o uso de mordentes (corantes diretos), existem 

corantes solúveis em água que formam uma ligação química com a fibra (corantes reativos) e 

ainda existem corantes insolúveis na água, que são solubilizados para serem aplicados e 

posteriormente são convertidos em pigmentos insolúveis após a sua difusão no interior da 

fibra (corantes de cuba, azóicos e sulfurosos). Quando as fibras celulósicas são imersas em 

água adquirem uma carga negativa. Como a carga da fibra é a mesma que a do anião do 

corante, a fibra repele o corante, dificultando ou até impedindo a sua aproximação. A maioria 

dos corantes aniónicos são solúveis em água e a adição de eletrólitos é feita para vencer esta 

repulsão eletrostática entre a fibra e o corante e explicada pela teoria da membrana de 

Donnan, permitindo que este seja adsorvido e se ligue ao material. A força das ligações entre 

corante e fibra é obviamente dependente do tipo de corante usado, assim como o rendimento 

colorístico e a solidez a húmido dos materiais tingidos. A força combinada das interações 

moleculares envolvidas é denominada como afinidade do corante para o substrato. Esta é uma 

quantidade termodinâmica que pode ser medida, então a seleção do corante pode ser ajudada 

pelo ordenamento dos membros de qualquer classe de corante por ordem de afinidade. 

Contudo, como a afinidade é medida sob condições especificamente definidas de 

temperatura, pH e concentração de sal, os valores obtidos permitem a comparação entre 

corantes somente sob condições específicas. As condições alteram sempre durante o processo 
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de tingimento, e o termo menos específico, a substantividade, é o mais útil para o tintureiros, 

porque pode indicar-lhes o nível de esgotamento do corante a obter (ver o corante 

desaparecer do banho de tingimento para a fibra, em boas condições). Geralmente, a 

afinidade de um corante para um substrato em particular está relacionada com a 

substantividade sob aplicações práticas.” (Martins de Sá, Madalena, 2011 pp. 14,15) 

 

1.5.1. Corantes de Cuba  

  

“Os corantes de cuba são usados em tingimento e estamparia em todo o tipo de fibras 

celulósicas e em misturas de algodão e poliéster. Apresentam-se como pigmentos insolúveis, 

sendo a sua aplicação dependente de reações reversíveis de oxidação-redução. No banho de 

tingimento, o pigmento é convertido para a sua forma solúvel, sendo necessário para isso uma 

solução fortemente alcalina na presença de um poderoso agente redutor. Forma-se o 

composto “leuco” do corante, o qual é solúvel em água mas com uma cor frequentemente 

diferente da cor original do pigmento. Por este motivo, é possível tingir as fibras de celulose na 

forma solúvel do corante; quando o esgotamento do corante estiver completo o composto 

“leuco” é oxidado, obtendo assim a forma corada. A maior parte dos corantes de cuba são 

baseados em cromóforos de antraquinona ou de índigo. O índigo é um dos corantes mais 

antigos que ainda continua em uso, pelo facto de um largo uso do efeito Denim. Muitos 

corantes de antraquinona são complexos de quinonas policiclicas, e todos possuem dois 

grupos carbonilos (C=O) unidos por um sistema alternado de ligações duplas e simples. Este 

arranjo molecular é responsável pela fácil reversibilidade da reação redox, da qual a aplicação 

dos corantes de cuba depende. Os corantes de cuba sintéticos são caros porque são difíceis de 

preparar, e o seu uso é normalmente direto para tecidos de alta qualidade. Não obstante, os 

corantes de cuba são largamente usados para artigos de elevada solidez à luz, tais como, 

uniformes militares e navais, toldos, cortinas, tapeçaria e gabardinas de alta qualidade. Os 

corantes de cuba antraquinónicos são largamente usados no fabrico de, por exemplo, para 

camisas, toalhas de mesa, roupas de desporto, roupa para criança e mulher. Com uma cuidada 

seleção de corantes, o uso de corantes de cuba permite que materiais sejam preparados com 

uma garantia contra a alteração de cor. Contudo, a limitação destes corantes é a falta de 

algumas gamas de cores como o escarlate, castanho e os lilases. “(Martins de Sá, Madalena, 

2011 pp. 15,16) 

 

1.5.2. Corantes Ácidos  

  

“Os corantes ácidos são normalmente sais de sódio de ácidos sulfónicos, ou menos 

frequentemente, de ácidos carboxílicos e são corantes aniónicos em solução aquosa. Estes 

corantes tingem as fibras com cargas positivas em solução. Isto implica normalmente a 

substituição de grupos de iões amónio em fibras como a lã, seda e poliamida. Estas fibras 

absorvem ácidos. O ácido protona os grupos amina da fibra e então eles tornam-se catiónicos. 

O processo de tingimento envolve a mudança de um anião associado com um anião amónio da 
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fibra com um anião do corante no banho de tingimento. Os corantes ácidos têm um peso 

molecular entre 300-1000 gmol. Os que apresentam moléculas grandes têm elevada 

substantividade para a lã e a poliamida. Por outro lado, estes corantes têm uma difusão lenta 

na fibra e por isso menos capacidade de migrar e de tingir a fibra. O corante mais hidrofóbico, 

mais alto peso molecular tem, e portanto tem melhor solidez nos processos a molhado. A 

absorção dos corantes pelas fibras de lã e poliamida também envolvem interações do corante 

com grupos hidrofóbicos na fibra, que incluem pontes de hidrogénio e interações de Van der 

Waals. Por este motivo, a fixação do corante não ocorre apenas por uma simples atração 

iónica. Os corantes ácidos têm diferentes estruturas químicas apresentando vários sistemas 

cromofóricos. Permitem, por isso, obter um largo espectro de cores e podem ser aplicados sob 

várias condições. 

Todas as moléculas de corante ácido têm como característica comum o facto de possuírem 

pelo menos um grupo de átomos que lhes permite serem solúveis em água. Normalmente, são 

grupos sulfónicos, sendo a maior parte destes compostos, corantes azo sulfonados, 

principalmente mono e bis-azo. Os corantes ácidos, normalmente, têm pouca substantividade 

para as fibras celulósicas e não permitem esgotamentos de corantes apreciáveis. Contudo, 

alguns corantes ácidos azo de alto peso molecular são difíceis de distinguir dos corantes 

diretos para o algodão. A característica que distingue os corantes ácidos dos diretos, é a 

planaridade molecular dos corantes, que não é essencial para os corantes ácidos, mas é 

condição obrigatória para que os corantes diretos tenham substantividade para o algodão.” 

(Martins de Sá, Madalena, 2011 pp. 22, 23) 

 

1.2. Métodos e Processos de Tingimento  
 

“O objetivo do processo de tingimento é obter uma coloração uniforme das fibras que 

constituem o material a tingir, normalmente destinado a ter uma determinada cor específica. 

Qualquer diferença em termos da cor obtida e da cor pretendida pelo cliente é imediatamente 

visível. Isto porque o processo é delicado e nele interferem um grande número de fatores que 

podem influenciar a aparência da cor final, entre os quais, as características da fibra (a textura, 

titulo de fio, corte transversal), construção do artigo e os parâmetros do processo (pH, 

temperatura, tempo de tingimento, agitação). A coloração do material têxtil é obtida de 

muitas formas diferentes, nomeadamente:  

1. Tingimento direto, em que o corante está numa solução aquosa em contacto com o 

material, sendo gradualmente absorvido para o interior da fibra, por causa da sua inerente 

substantividade;  

2. Tingimento com o corante na sua forma solúvel em que o composto corado forma um 

pigmento insolúvel, dentro da fibra, num tratamento após o tingimento;  

3. Tingimento direto, seguido de uma reação química do corante com um grupo apropriado da 

fibra;  
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4. Adesão do corante ou pigmento na superfície da fibra, usando o método de ligação 

apropriado.  

O processo de tingimento consiste, por isso, na união do corante apropriado à fibra respetiva. 

Essa união apresenta uma determinada resistência, consequência da energia da ligação 

química entre o corante e a fibra; energia de ligação que depende das relações existentes 

entre as estruturas moleculares dos corantes e das fibras e da forma como foi feito o 

tingimento.  

Sempre que o corante em solução apresenta carga igual à da fibra, o processo de tingimento 

tem de ser feito na presença de um eletrólito. Os eletrólitos mais correntemente usados são o 

cloreto de sódio (sal comum) e o sulfato de sódio (sal de Glauber). Outras operações 

precedentes ou posteriores ao processo de tingimento são necessárias. O pré-tratamento, que 

inclui a preparação e branqueamento do material, pode ser realizado por operações contínuas 

e separadas ou por processos “batch” na máquina de tingimento. Nestes tratamentos 

promove-se a remoção das impurezas naturais e sintéticas do material a tingir, para assim 

poder obter um bom resultado a nível de uniformidade de penetração do banho de 

tingimento. Após o processo de tingimento, o material é lavado para remover restos de 

resíduos. Podem, ainda, ser necessários tratamentos adicionais, enquanto o material 

permanece na máquina, e que podem incluir:  

1. Lavagem com detergentes, para remover o corante não fixado na superfície das fibras 

(ensaboamento);  

2. Podem ser usados banhos com produtos químicos para melhorar as propriedades de solidez 

do material tingido que, no entanto, podem por vezes causar complicadas mudanças de tom e 

tingimentos não uniformes; aplicação de acabamentos químicos simples de que é exemplo 

vulgar o amaciamento.” (Martins de Sá, Madalena, 2011 pp. 26,27) 

1.3. Processo de Tingimento  
  

O tingimento é o processo no qual são aplicados os corantes ao material têxtil, ocorrendo uma 

modificação físico-química do substrato de forma que a luz refletida provoque uma perceção 

de cor. Os corantes são normalmente substâncias orgânicas capazes de corar substratos 

têxteis ou não têxteis, de forma que a cor no material seja relativamente resistente (sólida) à 

luz e a tratamentos húmidos. Os corantes são compostos solúveis ou dispersos no meio de 

aplicação que normalmente é a água e durante o tingimento são adsorvidos e difundem-se 

para o interior da fibra. De uma forma geral, os processos de tingimento de fibras têxteis 

podem ser classificados em processos de esgotamento e de impregnação. (Martins de Sá, 

Madalena, 2011 p. 30) 
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1.4. Moda, necessidade e consumo 

1.4.1. Funções do vestuário e o surgimento da moda 

 

“As roupas sempre tiveram uma função. Elas acompanham o homem, e evoluem com ele, 

desde os primórdios. Na pré-história as vestes tinham uma razão mística, pois os homens 

acreditavam que se estivessem vestidos com a pele de um animal adquiririam a força do 

mesmo. Nas primeiras civilizações (assírios, babilónicos e egípcios), os sacerdotes usavam 

roupas de pele apenas para rituais religiosos. Nestas civilizações passou-se a utilizar fibras 

naturais tecidas (lã e linho). Os assírios, povo guerreiro e relativamente nómada, usavam a lã. 

Já os egípcios usavam fibras do linho que era cultivado nas margens do rio Nilo. Isto mostra 

que as roupas de um povo estão relacionadas com a matéria-prima e com a tecnologia 

disponível. Nestas civilizações já era possível perceber o uso das roupas como forma de 

diferenciação das classes sociais. Governantes e sacerdotes usavam trajes e jóias que os 

identificassem como tais. Durante a Revolução Comercial a classe dos nobres e de 

comerciantes ricos aumentou consideravelmente, logo a roupa foi usada como uma forma de 

se diferenciar dos demais da corte. A partir deste momento histórico podemos falar do 

fenómeno da moda. De acordo com Lipovetsky (1989, p. 11 e 23), o início do sistema da moda 

remonta ao final da Idade Média quando começaram a surgir os valores e significações 

culturais da sociedade moderna, como a glorificação do Novo e a expressão da individualidade 

humana. No entanto, de acordo com o autor, foi na segunda metade do século XIX, que a 

moda no sentido moderno da palavra se instalou.  

Segundo Santaella, a Revolução Industrial foi um importante marco para a moda: A moda foi-

se tornando explícita quando a revolução industrial possibilitou a reprodutibilidade técnica dos 

produtos, a reprodução em série do mesmo. Com o crescimento demográfico dos quais se 

originaram os aglomerados humanos nos primeiros grandes centros urbanos, notadamente 

em Paris e Londres, a moda converteu-se num fascínio, nas galerias em que os produtos, 

oferecidos por trás dos vidros, paralisavam, com piscadelas sedutoras, o passo dos pedestres. 

Com a moda propriamente dita instaurada, podemos questionar por que é que temos tantas 

roupas quando, na verdade, se tivéssemos duas ou três mudas de roupa seriam suficientes. 

Parece que usar os artigos efémeros da moda é uma necessidade. “  (Garcia Lima, Paula. 

Moda, Necessidade e Consumo. Disponível em: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=

6046&id_libro=148. Acedido dia 20 de Janeiro de 2015.) 
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1.4.2. Moda, necessidade e fetiche 

 

“Para falar de necessidade convém citar a existência da teoria denominada humanista ou 

psicologia humanista. Esta teoria coloca como foco o ser humano, defendendo que o homem 

não se limita às suas necessidades fisiológicas. Um dos principais expoentes do movimento 

humanista é Abraham. Maslow é o criador da teoria das necessidades básicas, onde ele afirma 

que o homem tem pelo menos cinco tipos de necessidade, que são hierarquizadas conforme 

sua importância. Esta teoria fundamenta-se em três hipóteses:  

1. “Um indivíduo sente várias necessidades que não têm a mesma importância e que podem 

então ser hierarquizadas;  

2. Ele procura primeiramente satisfazer à necessidade que lhe parece ser mais importante;  

3. Uma necessidade cessa de existir (por algum tempo) quando ela foi satisfeita e o indivíduo 

procura, nesse caso, a satisfação da necessidade seguinte” 

 

A partir destas hipóteses Maslow construiu a pirâmide das necessidades dividida em cinco 

partes. As necessidades obedecem a um escalão, onde se passa do nível mais baixo para o 

imediatamente mais alto à medida que cada necessidade é saciada. Sendo assim, esta 

pirâmide é organizada de forma que as necessidades mais importantes, as fisiológicas (ligadas 

à sobrevivência), se encontram na base. Seguindo esta hierarquia, aparecem respetivamente: 

necessidade de proteção, de afeto, de status e estima, até chegar no topo da pirâmide com as 

necessidades de autorrealização. Pode-se dizer que o vestuário está presente em todos os 

níveis da pirâmide, no entanto, o uso de artigos de moda tem um papel importante nos dois 

últimos tipos de necessidade. Saciar as necessidades tem a ver com motivação. Quando 

sentimos frio, temos a necessidade de procurar e vestir um agasalho. O mesmo acontece com 

todos os outros tipos de necessidades. Nós somos motivados por meio de necessidades 

internas ou externas, que se podem manifestar tanto no nível fisiológico quanto ao nível 

psicológico. O processo de motivação dá-se ao detetarmos uma necessidade, e as 

necessidades nascem da discordância entre o que eu desejo e o meu estado atual. Quanto 

maior a distância entre o desejado e o estado atual, maiores são as necessidades e a urgência 

em satisfazê-la. Com isto podemos constatar que não é possível o indivíduo ter apenas 

necessidades fisiológicas, afinal ninguém comanda os nossos desejos. Nós queremos mais do 

que apenas sobreviver. Levando em consideração o mercado, as necessidades podem ser 

classificadas em necessidades utilitaristas e necessidades hedónicas ou experimentadas. As 

utilitaristas são aquelas que consideram o aspeto funcional, objetivo; enquanto as hedónicas 

consideram valores como prazer, estética e sonhos. Normalmente estes dois tipos de 

necessidade processam-se simultaneamente. Isto pode ser exemplificado na compra de uma 

peça de roupa: ao mesmo tempo que é funcional (cobrir e proteger o corpo), também é 

considerado o ponto de vista subjetivo (individualidade, status, conforto, bom gosto). Os 

objetos, entre eles, o vestuário, além de fazerem parte das nossas necessidades, têm connosco 

uma relação passional. Littré define objeto como “tudo aquilo que é a causa, o alvo de uma 

paixão. Figurado e por excelência: o objeto amado” (Littré apud Baudrillard, 1997, p. 93). De 

acordo com Baudrillard (1997, p. 94), nunca possuímos um objeto que o temos apenas pela 
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sua função. A possessão dá-se através da paixão. Assim ele defende que os objetos têm duas 

funções, a de ser utilizado e a de ser possuído. Com o vestuário nós normalmente abstraímo-

nos da sua função primária que é proteger o corpo. Passamos a usar a roupa para outras 

funções, que são necessidades humanas conforme vimos acima. Quando é abstraída a função 

e o indivíduo qualifica o objeto, dá-se o que Baudrillard (1997) chama de abstração 

apaixonada. A moda tem a ver com diversidade e, de acordo com Denis (2003), o ser humano 

tem necessidade desta diversidade, dando como exemplo a enorme quantidade de modelos 

de garrafas de vinho. Podemos trazer este exemplo para a moda onde a variedade é ainda 

mais explícita e muda com maior frequência. Este autor fala ainda que o uso e a escolha dos 

objetos têm a ver com o fetiche que eles exercem sobre nós, e a partir dessa constatação ele 

ressalta três definições de fetiche. Primeiramente, nos séculos XVIII e XIX, fetichismo era a 

ideia de atribuir poder sobrenatural ao objeto. Outra corrente, a de Marx, definia fetiche como 

sendo a atribuição de um valor simbólico ao objeito. Já para Freud o fetiche tem relação com a 

atribuição de valores sexuais aos objetos. Por fim, para Denis, fetichismo é atribuir ao objeto 

uma carga de significado. Ele diz que o fetichismo “funciona ao mesmo tempo como atribuição 

de valores subjetivos ao objeto e como apropriação de valores subjetivos representados pelo 

objeto (ou nele embutidos) ” (Denis, 1998, p. 25). Para ele, o design investe nos objetos 

significados alheios à sua essência. Esse processo de investir nos objetos significados que 

podem variar de forma e função, enquadra a atividade do design na tradição fetichista (Denis, 

1998, p. 28-29). As linhas acima dissertam sobre as necessidades dos homens e sobre fetiche. 

Agora, vamos aproximar a questão da necessidade com a questão da moda. De Carli (2002, p. 

45) pensa que: “O vestuário foi uma das primeiras produções da sociedade tecno-industrial-

consumista a relativizar seu carácter de necessidade, o primeiro a abraçar mais 

ostensivamente o processo de moda, que se alargou gradualmente às áreas mais diversas da 

atividade humana dos objetos industriais à cultura dos media, e da publicidade, às ideologias, 

da informação ao social. 

 

A autora diz também que tanto o vestuário quanto a moda são necessidades. O vestuário 

porque, temos hoje novas necessidades fisiológicas que são condizentes com os novos 

tempos. E moda, porque não temos como abrir mão, hoje em dia, da necessidade da estética 

no vestir. As qualidades funcionais da roupa (abrigo, proteção térmica, resistência) evoluem 

para funcionalidades mais sofisticadas (De Carli, 2002, p. 47). Acredito que as funções da roupa 

contemplam as necessidades que visamos saciar através do seu uso. Em função disso, 

exibiremos a visão de dois teóricos, Lurie (1997) e Barnard (2003), sobre a relação da roupa e 

das suas funções. Para Lurie (1997, p. 41) usamos as roupas para tornar a vida e o trabalho 

mais fáceis e confortáveis, para mostrar a nossa identidade e a que grupo pertencemos e, por 

fim, para atrair a atenção erótica. Estas funções coincidem, respetivamente, com os três 

princípios básicos propostos por Laver (apud Lurie, 1997, p. 42), que levam o homem a usar 

roupas. São eles: Princípio de Utilidade, Princípio Hierárquico e Princípio de Sedução. Barnard 

(2003, p. 80-106) considera problemática a visão de Lurie (1997) sobre das funções do 

vestuário. Segundo ele, na visão desta autora, o vestuário é visto apenas como uma forma de 

proteção, sem explicar como a indumentária comunica ou disfarça a identidade. Posto isto, ele 

fornece outras funções da moda e da indumentária. São elas: proteção (para abrigar e 

proteger o corpo de sensações térmicas e acidentes); pudor e encobrimento (esconder partes 
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do corpo julgadas indecentes); impudor e atração (ao contrário da função de pudor vislumbra 

o vestuário e a moda como uma forma de atrair atenção para o corpo). A moda e a 

indumentária não podem ser reduzidas a estas três funções. Elas não fornecem uma 

explicação satisfatória porque noções de proteção, de pudor e de impudor variam no tempo e 

de cultura para cultura (muitas vezes diferem dentro de uma mesma cultura). Logo, Barnard 

acrescenta uma outra função, a de comunicação, que segundo ele é mais consistente. A partir 

desta função ele explica algumas coisas que são comunicadas pela moda e pela indumentária 

como: expressão individual, importância social ou status, definição do papel social, 

importância económica ou status, símbolo político, condição mágico-religiosa, ritos sociais e 

lazer.” (Garcia Lima, Paula. Moda, Necessidade e Consumo. Disponível em: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=

6046&id_libro=148. Acedido dia 20 de Janeiro de 2015.) 

 

1.5. Moda e consumo 

 

“Tendo em conta tudo o que foi exposto sobre necessidade, a partir de agora iremos 

relacioná--la com consumo. De Carli (2002, p. 38) disserta sobre a questão objeto/necessidade 

relacionada ao consumo. Segundo ela “A sociedade de consumo tende a alienar o objeto do 

sentido original de necessidade, tratando de multiplicar aceleradamente, ad infinitum, as 

necessidades de outras naturezas que não as primárias, assinalando que, além do teto, do 

alimento, da roupa, palavras como conforto, estilo, arquitetura, arte, iguarias, especiarias da 

Índia, rendas, joias e plumas estetizam a vida e vivificam os sentidos do homem no seu 

quotidiano. 

 

A maior produtividade, desencadeada desde a Revolução Industrial, fez com que se tenha hoje 

uma relação diferente entre homem/necessidade/consumo. De Carli (2002, p. 38-39) afirma 

que os nossos antepassados, aqueles que passaram por guerras e imigrações, tinham uma 

maior consciência da relação entre o seu trabalho e o dinheiro recebido por isso, sendo que os 

gastos apenas só se justificavam em coisas de primeira necessidade. Nós somos parte de uma 

sociedade onde o consumo é desvairado e excessivo. Hoje em dia nós temos, outros conceitos 

de necessidade como prazer, lazer, conforto, autoestima e realização. A produção em serie 

ocasionou uma democratização dos bens e serviços a uma grande parte da população e 

propiciou uma descida no preço dos artigos de consumo. Esta redução de preço fomentou o 

consumo de supérfluos e de efémeros. O próprio consumo, a partir do século XIX, passou a ser 

visto como uma atividade de lazer. De acordo com Denis (2000, p. 78-81) este século ingressa 

na chamada “era do espetáculo”. Percebida a disposição das pessoas em pagar um 

determinado valor para se divertirem, foram numerosas as opções de entretenimento como 

circos, teatros, festas populares e exposições. Outro fator que comprova o consumo como 

lazer foi o surgimento das lojas de departamento, derivadas das grandes exposições universais. 

Nestes locais são expostos variados artigos que eram encontrados no mesmo espaço, 

facilitando mas também incitando a compra de outros artigos. O facto de haver descida de 

preços, permitido pela produção em série fez com que os objetos, após satisfazerem as suas 

funções enquanto utensílios, passassem a atender a outros diferenciais. Caso os objetos 
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apenas executassem a sua função, não haveria porque consumi-los novamente. Segundo De 

Carli (2002, p. 39) questões como design ou styling passaram a ser considerados. Styling é um 

termo usado para designar a reformulação apenas estética do objeto, ou seja, suas funções 

são as mesmas, sem nada diferente, o que muda é apenas a aparência do objeto (Denis, 2000, 

p.134). O styling tem relação com a chamada obsolescência estilística, que consiste no facto do 

produto ainda estar novo, a funcionar, mas “fora de moda”. A questão do styling e da 

obsolescência estilística insere nos objetos uma outra função, a de distinguir socialmente as 

pessoas, mostrando a que tribos pertencem. Após a segunda guerra os Estados Unidos foram 

muito beneficiados, promovendo aumento do seu parque industrial (Denis, 2000, p. 146-151). 

Entra em voga o chamado american way of life, colocando o consumo no patamar da 

abundância e do desperdício. Este estilo de vida americano foi possível graças aos artigos de 

consumo baratos, assim, grande parcela da população pôde adquiri-los. Esta democratização 

dos artigos de consumo alcançou a moda através do prêt-à-porter. Este termo foi criado por J. 

C. Weill na França, baseado na expressão americana ready to wear com o objetivo de 

desvincular a confeção das marcas dos criadores. Pode-se dizer que o prêt-à-porter copiava as 

tendências e modelos da alta-costura aliando ao racionalismo da produção em série. Trata-se 

de um “caminho novo de produzir industrialmente roupas acessíveis a todos, e ainda assim 

‘moda’, inspiradas nas últimas tendências do momento. Com isso as pessoas que não 

pertenciam à elite puderam ter acesso às roupas de moda a um preço acessível. Para De Carli 

(2002, p. 40-44), muitos economistas vêm o consumo de forma negativa. Acreditam que há 

uma predeterminação e uma ditadura do que devemos consumir. No entanto, eles não têm 

em consideração que os prazeres do consumo constituem-se a partir das escolhas e das 

liberdades individuais que os indivíduos conquistaram. Uma outra fação económica vê valores 

positivos no consumo, bem como os mais novos teóricos da moda, que vêm no consumo 

valores como conforto, bem-estar, prazer individual e culto ao corpo. De Carli (2002) 

interpreta o pensamento de Morin, de onde ela entende que através do consumo o indivíduo 

toma consciência de si mesmo, estabelecendo relações compensatórias entre o real e o 

imaginário. Segundo a autora 

“Esta ala contemporânea desvincula o consumo da representação das diferenças de classe, da 

sociologia da era do consumo de massa e enaltece o consumo centrado no gozo íntimo do 

valor de uso, no exercício de subjetivação quando os objetos usados se tornam nossas 

próteses incorporadas valorizadas, portanto, como uso e dessacralizadas como signos.” (Garcia 

Lima, Paula. Moda, Necessidade e Consumo. Disponível em: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=

6046&id_libro=148. Acedido dia 20 de Janeiro de 2015.) 
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1.6. O Comportamento de Queda do Fio e o Fitting do Tecido 
 

“O estudo de Design proporciona a oportunidade de agregar conhecimento nas diversas áreas 

de elaboração do produto de vestuário. Perceber como a posição da queda dos fios de trama e 

de teia podem influenciar no resultado final de uma peça de vestuário, faz parte das 

responsabilidades e do trabalho de um Designer de Moda. Por estes motivos, fizemos uma 

pesquisa para perceber a sequência lógica da fabricação de uma peça de roupa e dos 

processos utilizados durante a construção da mesma. O Design têxtil acaba por ser, como uma 

etapa preliminar no desenvolvimento das peças de vestuário tendo em conta que os 

conhecimentos sobre as características e a estrutura do tecido interferem na qualidade da 

modelagem, no caimento e na confeção de roupa. Segundo Rodrigues (2010), o fenómeno 

cultural chamado moda envolve, como todas as artes, muita mão-de-obra. Principalmente no 

delicado momento em que o tecido se vai transformar em roupa.” (Costa, Andrea, 2014 p. 2) 

1.7. Qualidade e Movimento dos Tecidos 

  
“Existem quatro fatores, que definem a qualidade e movimento de caimento de tecidos: ponto 

de sustentação, ponto de tiro (tensão), ponto de apoio, inércia e ar, fio do tecido. O ponto de 

Sustentação está representado na (Figura 1), onde podemos observar as linhas em queda livre, 

localizadas logo abaixo do busto.  

Como podemos observar neste exemplo, o tecido inicia a formação de algumas “pregas” que 

se dispõem ao longo do vestido no sentido longitudinal. Este ponto apresenta-se com 

frequência nas roupas modeladas, sem costura, justas na altura do busto e/ou cintura e largas 

logo abaixo do busto e/ou quadril e/ou pernas. 

O ponto de Tiro está representado por linhas “tesas” no sentido transversal, na (Figura 2), 

podemos observá-las junto à altura dos quadris, estas são causadas por haver estiramento ou 

“tracionamento” do tecido no sentido do fio da trama. Este ponto resulta através da tensão 

entre dois ou mais pontos em roupas modeladas muito próximas ao corpo (justas). 

O Ponto de Apoio é um fator de caimento do tecido como o de Sustentação, porém as linhas 

são interrompidas por algum objeto. Na (Figura 3) observamos o tecido que tem caimento no 

sentido longitudinal e as linhas são interrompidas pelo chão. São roupas que tendem a 

cair/arrastar no solo: véu, vestido muito longo ou com calda, calças à boca sino, entre outros. 

 O fator Inércia e Ar são representados por linhas livres, típicas de tecidos que se movem pela 

ação do vento semelhante a uma bandeira no mastro, como podemos observar na (Figura 4). 

Roupas modeladas em viés favorecem a apresentação do caimento do tecido, proporcionando 

assim, à peça de roupa uma excelente qualidade quanto ao seu fitting.” (Costa, Andrea, 2014 

p. 4) 
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Ilustração 3 - Figs. 1, 2, 3 e 4 (Costa, Andrea, 2014 p. 4) 
“Durante a etapa de modelagem o fio está representado por uma linha reta, traçada para 

indicar a posição do fio direito no molde de papel. Este molde quando colocado sobre o tecido 

deve orientar o profissional, responsável pelo corte, que dispõe desta linha auxiliar na direção 

da aurela do tecido, facilitando também o processo de construção da peça e evitando que a 

roupa apresente um caimento diferente daquele que foi idealizado. O modelo apresentado 

nas ilustrações, nos desenhos técnicos e nos moldes, já deve determinar o efeito do caimento 

do tecido. Na Figura 5 observamos, a representação da posição do fio de teia que auxilia a 

disposição do molde nas etapas de encaixe e corte das peças de roupa. Roupas que 

apresentam um caimento firme como: saias, casacos e calças, são normalmente executadas 

com o tecido cortado em “fio reto”. No processo do corte da peça, o molde deve ser colocado 

sobre o tecido com a linha que representa a teia, paralela à aurela (Figura 6). Peças de 

vestuário com este tipo de corte, não apresentam dinâmica, nem quando o usuário executa 

movimentos nem mesmo estando em ambientes ventilados. Já o vestuário, com uma 

modelagem, usando o “fio atravessado”, paralelo à trama, obtém um caimento armado dando 

um excelente efeito nas saias rodadas, uma peça com um caimento tracionado, apresenta-se 

como um ‘’defeito’’ (pontos de Tiro) nas roupas justas ao corpo. Se for utilizado o corte 

enviesado, o “fio viés”, a peça vai assentar na perfeição quando o fio de trama formar 45º com 

a aurela, resultando num caimento, leve e flutuante. Perfeito para roupas idealizadas com 

ponto de sustentação, ponto de apoio ou inércia.” (Costa, Andrea, 2014 p. 5)  
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Ilustração 4 – Figs. 5 e 6 (Costa, Andrea, 2014 p. 5) 
“Efeitos com padrões e estampagens, têm sempre de ser analisados e tidos em conta no 

momento em que o designer está a definir qual a posição do fio da teia na peça e do encaixe 

dos moldes sobre o tecido. Os moldes, para os cortes de saias do tipo: reta (Figura 7) e godé 

(Figura 9) podem apresentar alguns, ‘’efeitos surpresa’’, no momento da confeção da peça de 

roupa. Estes efeitos com padrões e estampagens da (Figura 8 e Figura 10) podem ser criados 

de propósito para agregar valor ou pode simplesmente depreciar o produto de vestuário.” 

(Costa, Andrea, 2014 p. 6) 

 

 

Ilustração 5 - Figs. 7 e 8 (Costa, Andrea, 2014 p. 6) 
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Ilustração 6 – Fig. 9 

 

Ilustração 7 - fig. 10 (Costa, Andrea, 2014 p. 6) 
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2. Pesquisa de Imagens 

2.1. Imagens Kilt 

 
Ilustração 8 - Fig. 1 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-
mcqueen/collection/6 

 
Ilustração 9 - Fig. 2 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-
mcqueen/collection/7 

 
Ilustração 10 - Fig. 3 

http://www.style.com/slideshow
s/fashion-shows/fall-2014-

menswear/alexander-
mcqueen/collection/8 

 
Ilustração 11 - Fig. 4 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-
mcqueen/collection/8 

 
Ilustração 12 – Fig. 5 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-

mcqueen/collection/17 

 
Ilustração 13 – Fig. 6 

http://www.style.com/slideshow
s/fashion-shows/fall-2014-

menswear/alexander-
mcqueen/collection/18 
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Ilustração 14 – Fig. 7 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-

mcqueen/collection/20 

 
Ilustração 15 – Fig. 8 

http://www.style.com/slideshows/f
ashion-shows/fall-2014-
menswear/alexander-

mcqueen/collection/22 

 
Ilustração 16 – Fig. 9 

http://www.style.com/slideshow
s/fashion-shows/fall-2014-

menswear/alexander-
mcqueen/collection/25 

 
Ilustração 17 – Fig. 10 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22classif_name%7C20963%22%2
C%20%22keywords%7C122910%22

%5D%7D 

 
Ilustração 18 – Fig. 11 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22classif_name%7C20963%22%2C%
20%22keywords%7C122910%22%5D

%7D 

 
Ilustração 19 – Fig. 12 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22classif_name%7C
20963%22%2C%20%22keywords%

7C122910%22%5D%7D 
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Ilustração 20 – Fig. 13 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22classif_name%7C20963%22%2
C%20%22keywords%7C122910%22

%5D%7D 

 
Ilustração 21 – Fig. 14 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22classif_name%7C20963%22%2C%
20%22keywords%7C122910%22%5D

%7D 

 
Ilustração 22 – Fig. 15 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22classif_name%7C
20963%22%2C%20%22keywords%

7C122910%22%5D%7D 

 
Ilustração 23 – Fig. 16 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22classif_name%7C20963%22%2
C%20%22keywords%7C122910%22

%5D%7D 

 
Ilustração 24 – Fig. 17 

https://www.tumblr.com/search/jo
nathandavies 

 
Ilustração 25 – Fig. 18 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22classif_name%7C
20963%22%2C%20%22keywords%

7C122910%22%5D%7D 
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2.2. Imagens Fight Club 

 
Ilustração 26 – Fig. 19 

http://www.rollingstone.com/movies/news/fight-
club-sequel-to-be-published-as-comic-book-series-

next-year-20140722 

 
Ilustração 27 – Fig. 20 Print Screen 

 
Ilustração 28 – Fig. 21 http://inktank.fi/wp-

content/uploads/2013/09/Brad-Pitt-fight-club-
body2.jpg 

 
Ilustração 29 – Fig. 22 Print Screen 

 
Ilustração 30 – Fig. 23 Print Screen 

 
Ilustração 31 – Fig. 24 Print Screen 

 
Ilustração 32 – Fig. 25 

http://motherscrottupdates.net/content/?d=fd76s
oka090jfu75hendpsa93hflqsad 

 
Ilustração 33 – Fig. 26 Print Screen 
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2.3. Produtos de Inspiração 

 
Ilustração 34 – Fig. 27 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 35 – Fig. 28 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 36 – Fig. 29 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 37 – Fig. 30 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 38 – Fig. 31 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 39 – Fig. 32 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 40 – Fig. 33 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 41 – Fig. 34 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 42 – Fig. 35 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 43 – Fig. 36 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 44 – Fig. 37 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 45 – Fig. 38 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 46 – Fig. 39 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 47 – Fig. 40 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 48 – Fig. 41 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 49 – Fig. 42 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 50 – Fig. 43 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 51 – Fig. 44 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 52 – Fig. 45 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 53 – Fig. 46 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 54 – Fig. 47 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 55 – Fig. 48 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 56 – Fig. 49 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 57 – Fig. 50 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 58 – Fig. 51 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 

 
Ilustração 59 – Fig. 52 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 60 – Fig. 53 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 61 – Fig. 54 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 62 – Fig. 55 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 63 – Fig. 56 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 64 – Fig. 57 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 65 – Fig. 58 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 66 – Fig. 59 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 67 – Fig. 60 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 68 – Fig. 61 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 69 – Fig. 62 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 70 – Fig. 63 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 71 – Fig. 64 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 72 – Fig. 65 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 73 – Fig. 66 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 74 – Fig. 67 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 75 – Fig. 68 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 76 – Fig. 69 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 77 – Fig. 70 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 78 – Fig. 71 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 79 – Fig. 72 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 80 – Fig. 73 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 81 – Fig. 74 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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Ilustração 82 – Fig. 75 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 83 – Fig. 76 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 84 – Fig. 77 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 

 
Ilustração 85 – Fig. 78 

http://www.wgsn.com/search/se
arch.php#%7B%22start%22%3A%
200%2C%20%22limit%22%3A%20
50%2C%20%22f_limit%22%3A%20
5%2C%20%22q%22%3A%20%22%
22%2C%20%22facets%5B%5D%22
%3A%20%5B%22category%7C188
20%22%2C%20%22market%7C491
54%22%2C%20%22classif_name%

7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 86 – Fig. 79 

http://www.wgsn.com/search/searc
h.php#%7B%22start%22%3A%200%
2C%20%22limit%22%3A%2050%2C%
20%22f_limit%22%3A%205%2C%20

%22q%22%3A%20%22%22%2C%20%
22facets%5B%5D%22%3A%20%5B%
22category%7C18820%22%2C%20%
22market%7C49154%22%2C%20%22
classif_name%7C31071%22%5D%7D 

 
Ilustração 87 – Fig. 80 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C%
20%22q%22%3A%20%22%22%2C%2
0%22facets%5B%5D%22%3A%20%5
B%22category%7C18820%22%2C%2
0%22market%7C49154%22%2C%20
%22classif_name%7C31071%22%5D

%7D 
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3. Traduções 
 

 “The people I know who used to sit in the bathroom with pornography, now they sit in 

the bathroom with their IKEA furniture catalogue. We all have the same Johanneshov 

armchair in the Strinne green stripe pattern.” “We all have the same Rislampa/Har 

paper lamps made from wire and environmentally friendly unbleached paper. Mine 

are confetti. All that sitting in the bathroom. The Alle cutlery service. Stainless steel. 

Dishwasher safe. The Vild hall clock made of galvanized steel, oh, I had to have that. 

The Klipsk shelving unit, oh, yeah. Hemlig hat boxes. Yes. The street outside my high-

rise was sparkling and scattered with all this. The Mommala quilt-cover set. Design by 

Tomas Harila and available in the following: Orchid. Fuschia. Cobalt. Ebony. Jet. 

Eggshell or heather. It took my whole life to buy this stuff. The easy-care textured 

lacquer of my Kalix occasional tables. My Steg nesting tables. You buy furniture. You 

tell yourself, this is the last sofa I will ever need in my life. Buy the sofa, then for a 

couple years you're satisfied that no matter what goes wrong, at least you've got your 

sofa issue handled. Then the right set of dishes. Then the perfect bed. The drapes. The 

rug. Then you're trapped in your lovely nest, and the things you used to own, now they 

own you.” (Palahniuk 1996, pp 28, 29) 

 

As pessoas que eu conheço que costumavam sentar-se na casa de banho com 

pornografia, agora elas sentam-se na casa de banho com seu catálogo de móveis IKEA. 

Nós todos temos a mesma poltrona Johanneshov no padrão listra verde Strinne. Nós 

todos temos as mesmas lâmpadas de papel Rislampa / Har feitas de arame e papel não 

branqueado amigo do ambiente. Os meus são confetes. Tudo o que estiver no 

banheiro. O serviço talheres All. Aço inoxidável. Laváveis. O relógio salão Vild feito de 

aço galvanizado, oh, eu tinha que ter isso. A estante Klipsk, oh, sim. Hemlig tem caixas. 

Sim. A rua lá fora brilha com os destroços disto tudo. A colcha Mommala Quilt. 

Desenhada por Tomas Harila e disponível no seguinte: Orquídea. Fuschia. Cobalto. 

Ebony. Jet. Casca de ovo ou urze. Levou toda a minha vida para comprar estas coisas. 

As minhas mesas ocasionais Kalix com laca texturizada easy-care. As minhas mesinhas 

de cabeceira Steg. Tu compras móveis. Tu dizes a ti mesmo, este é o último sofá que 

vou precisar na minha vida. Compras o sofá, e ficas satisfeito por alguns anos, não 

importa o que corra mal, pelo menos já tens o problema do sofá resolvido. Em 

seguida, o conjunto certo de pratos. Em seguida, a cama perfeita. As cortinas. O 

tapete. Então tu ficas preso no teu adorável ninho, e as coisas que costumavas possuir, 

agora elas possuem-te. 

 

 This is how it is with insomnia. Everything is so far away, a copy of a copy of a copy. 

The insomnia distance of everything, you can't touch anything and nothing can touch 

you. 

 

É assim que funciona com a insónia. Esta tudo tão longe, uma cópia de uma cópia de 

uma cópia. A insónia distancia tudo, tu não podes tocar em nada e nada pode tocar-te. 

(Palahniuk 1996, pag. 11) 
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 And I slept. Babies don't sleep this well. Every evening, I died, and every evening, I was 

born. Resurrected.” (Palahniuk 1996, pag. 12) 

 

E dormi. Os bebés não dormem assim tão bem. Todas as tardes morri, e todas as 

tardes renasci. Ressuscitado.  

 

 “In this one moment, Marla's lie reflects my lie, and all I can see are lies. In the middle 

of all their truth.” (Palahniuk 1996, pag. 13) 

 

Neste momento, a mentira da Mala reflete a minha mentira, e tudo o que vejo são 

mentiras. No meio de toda a verdade delas. 

 

 “I love everything about Tyler Durden, his courage and his smarts. His nerve. Tyler is 

funny and charming and forceful and independent, and men look up to him and expect 

him to change their world. Tyler is capable and free, and I am not. I'm not Tyler 

Durden.” (Palahniuk 1996, pag. 130) 

 

Eu adoro tudo sobre o Tyler Durden, a coragem e a inteligência dele. A lata dele. O 

Tyler e cómico e charmoso de um modo forte e independente, e os homens 

respeitam-no e esperam que ele mude o mundo deles. O Tyler é capaz e livre, e eu 

não. Eu não sou o Tyler Durden. 

 

 “Oh, Tyler, please deliver me.”, “Oh, Tyler, please rescue me.”, “Deliver me from 

Swedish furniture. Deliver me from clever art.”, “May I never be complete. May I never 

be content. May I never be perfect. Deliver me, Tyler, from being perfect and 

complete. Tyler and I agreed to meet at a bar.” (Palahniuk 1996, pp. 30, 31) 

 

Ó Tyler, livra-me. Ó Tyler, por favor salva-me. Livra-me de mobília sueca. Livra-me de 

arte inteligente. Que eu nunca seja completo. Que eu nunca me contente. Que eu 

nunca seja perfeito. Livra-me, Tyler, de ser perfeito e completo. O Tyler e eu 

concordamos em encontrarmo-nos num bar. 

 

 “I want you to hit me as hard as you can.” (Palahniuk 1996, pag. 31) 

 

Quero que me batas com toda a força que tens. 

 

 “After a night in fight club, everything in the real world gets the volume turned down. 

Nothing can piss you off.” (Palahniuk 1996, pag. 33) 

 

Depois de uma noite no clube de combate, tudo no mundo real fica com o volume 

mais baixo. Nada te pode irritar.  
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 “We don't have a great war in our generation, or a great depression, but we 

do, we have a great war of the spirit. We have a great revolution against 

the culture. The great depression is our lives. We have a spiritual 

depression.” “We are the middle children of history, raised by television to believe 

that someday we'll be millionaires and movie stars and rock stars, but we won't. And 

we're just learning this fact.”, “You are not a beautiful and unique snowflake. You are 

the same decaying organic matter as everyone else, and we are all part of the same 

compost pile.”, “Our culture has made us all the same. No one is truly white or black or 

rich, anymore. We all want the same. Individually, we are nothing.” (Palahniuk 1996, 

pag. 97) 

 

Nós não temos uma grande guerra na nossa geração, ou uma grande depressão. Mas 

temos. Temos uma grande guerra de espirito. Temos uma grande evolução contra a 

cultura. A grande depressão é as nossas vidas. Temos uma depressão espiritual. 

Nós somos os filhos do meio do meio da Historia, criados pela televisão para crer que 

um dia seriamos milionários e estrelas de cinema e estrelas de rock, mas não vamos 

ser. E estamos agora a perceber esse facto. Tu não és um lindo e único floco de neve. 

Tu és a mesma matéria orgânica em decomposição que todos os outros, e nos somos 

todos parte da mesma compostagem. A nossa cultura fez-nos todos iguais. Já ninguém 

é realmente branco ou preto, ou rico. Somos todos iguais. Individualmente, não somos 

nada. 
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4. Esboços 

 

Ilustração 88 – Esboços 1 
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Ilustração 89 – Esboços 2 
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Ilustração 90 – Esboços 3 



46 
 

 

Ilustração 91 – Esboços 4 
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Ilustração 92 – Esboços 6 
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Ilustração 93 – Esboços 7 
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Ilustração 94 – Esboços 8 
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Ilustração 95 – Esboços 9 
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Ilustração 96 – Esboços 10 
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Ilustração 97 – Esboços 11 
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Ilustração 98 – Esboços 12 
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Ilustração 99 – Esboços 13 
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Ilustração 100 – Esboços 14 

 

 Ilustração 101 – Esboços 15   
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Ilustração 102 – Esboços 16 

 

Ilustração 103 – Esboços 17 
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Ilustração 104 – Esboços 18 

 

Ilustração 105 – Esboços 19 
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Ilustração 106 – Esboços 20 

 

Ilustração 107 – Esboços 21 
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Ilustração 108 – Esboços 22 
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Ilustração 109 – Esboços 23 
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Ilustração 110 – Esboços 24 
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Ilustração 111 – Esboços 25 
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Ilustração 112 – Esboços 26 
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5. Peças 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt com duas golas clorete (na 

mesma malha da peça), uma mais 

fina e descida que a outra. Mangas e 

barra terminadas em bainha normal, 

costurada com ponto de 

recobrimento de duas agulhas, com 

mais três camadas de bainha, 

anexadas. 

Ilustração 114 - Desenho Técnico 

Ilustração 113 - Ilustração 
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Ilustração 116 - Ilustração 

T-shirt com mangas e 

barra acabadas em Rib, e 

gola em clorete.  

A união da manga raglan, 

tal como os bolsos, é 

costurada com ponto de 

recobrimento e acabado 

em talho vivo (desfiado). 

Ilustração 115 - Desenho Técnico 
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Ilustração 118 - Ilustração 

Camisola de manga 

raglan, dobrada e cravada 

nos punhos. A gola é 

acabada em talho vivo, 

com carcela de três 

botões, também acabada 

em talho vivo. 

A barra é acabada em 

talho vivo e pespontada 

com ponto em cadeia de 

segurança, para prevenir o 

seu desfiamento 

excessivo. 

Ilustração 117 - Desenho Técnico 
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Ilustração 119 - Ilustração 

Ilustração 120 - Desenho Técnico 

Calças de malha com cinto em Rib e aperto de 

cordões, bolsos frontais italianos e bolsos 

traseiros de chapa, acabados em talho vivo. 

As calças possuem um encaixe decorativo entre 

pernas pespontado com ponto de recobrimento 

de duas agulhas e acabado em talho vivo. 

As pernas terminam com uma faixa de malha Rib 

igual ao cinto.  
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Ilustração 121 - Desenho Técnico 

Ilustração 122 - Ilustração 

Casaco Bomber com 

disposição de elementos 

assimétrica. 

Do lado direito encontra-

se um bolso de chapa 

pespontado com ponto 

de recobrimento de duas 

agulhas; do lado direito 

encontra-se um bolso 

normal em baixo, e em 

cima, um bolso de chapa 

quadrado, pespontado 

com ponto corrido e por 

cima, um bolso interno, 

com fecho de correr. 

A gola, os punhos e o 

cinto são compostos por 

uma faixa de Rib.  
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Ilustração 124 - Desenho 
Técnico 

Ilustração 123 - 
 Ilustração 

T-shirt básica com 

gola e mangas em Rib. 

As bainhas são todas 

pespontadas com 

ponto de 

recobrimento de duas 

agulhas. 
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Ilustração 126 - Desenhos Técnicos 

Ilustração 125 - Ilustração 

Calções de malha com 

cinto de clorete com 

aperto de cordões, 

bolsos frontais tipo 

italiano e um bolso 

traseiro de chapa, 

pespontado com 

ponto preso. 

A terminação das 

pernas faz-se com 

bainha normal,  

pespontada com 

ponto de 

recobrimento de duas 

agulhas, com mais 

camadas de bainha. 
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Ilustração 128 - Ilustração 

Calções de malha com 

cinto de clorete com 

aperto de cordões. Os 

bolsos frontais são de tipo 

italiano e o bolso traseiro 

é de chapa, é pespontado 

com ponto preso e 

acabado em talho vivo. 

A terminação das pernas 

tem buracos decorativos e 

as bainhas, pespontadas 

com ponto de 

recobrimento de duas 

agulhas, têm mais três 

camadas iguais.  Ilustração 127 - Desenho Técnico 
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Ilustração 130 - Desenho Técnico 

Ilustração 129 - Ilustração 

T-shirt básica bicolor, 

com buracos 

decorativos nas 

mangas. A gola é feita 

da mesma malha e as 

terminações são 

acabadas em talho 

vivo. 
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Ilustração 132 -  
Desenho Técnico 

Ilustração 131 - Ilustração 

Casaco com capuz e fecho de 

correr frontal. Os punhos, 

cinto e bolsos são em clorete 

e o cinto é constituído por 

duas camadas. 

Os bolsos e o capuz são 

pespontados em pontos 

presos e ponto de 

recobrimento de duas agulhas 

e acabados em talho vivo.   
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Ilustração 134 - Desenho Técnico 

Ilustração 133 - Ilustração 

Casaco bomber com 

abertura de fecho frontal. 

A gola, o cinto, os punhos 

e os bolsos são 

constituídos por faixas de 

clorete. 

Não existe costura de 

cavas, mas sim uma 

costura horizontal, a nível 

da axila, pespontada por 

ponto de recobrimento de 

duas agulhas e 

acabamento em talho 

vivo. 
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Ilustração 136 - Ilustração 

Casaco bomber comprido 

com gola e punhos de 

malha Rib, abertura de 

fecho frontal divisível e 

aperto de cordões na 

bainha em baixo. 

Ilustração 135 - Desenho Técnico 
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Ilustração 137 - Desenho Técnico 

Ilustração 138 - Ilustração 

Camisola com 

mangas compridas e 

curtas, por cima. 

A gola, os punhos e 

o cinto são feitos 

em clorete e as 

mangas curtas, com 

acabamento em 

talho vivo, são 

pespontadas com 

ponto de segurança 

em cadeia, para 

prevenir o seu 

desfiamento 

excessivo. 
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Ilustração 140 - Ilustração 

Ilustração 139 - Desenho Técnico 

T-shirt bicolor com 

encaixe de gola 

clorete em cor 

contrastante. As 

bainhas são 

pespontadas com 

ponto de 

recobrimento de 

duas agulhas. 
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Ilustração 142 - Ilustração 

T-shirt com gola em 

clorete, mangas em talho 

vivo com pesponto de 

segurança em cadeia, para 

prevenir o seu desfiamento 

excessivo e terminação é 

costurada com vivo. 

Ilustração 141 - Desenho Técnico 



79 
 

 

  

Ilustração 143 - Ilustração 

T-shirt com gola de Rib com 

fecho de correr, mangas 

acabadas em talho vivo 

,pespontadas com ponto de 

segurança em cadeia para 

prevenir o seu desfiamento 

excessivo e bainha normal 

em baixo, pespontada com 

ponto de recobrimento de 

duas agulhas. 

Ilustração 144 - Desenho Técnico 
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6. Prototipagem 

6.1. Calça 1 

 

Ilustração 145 - Ficha Técnica Calça 1 
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Ilustração 146 - Planeamento de Risco Calça 1 
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Ilustração 147 - Processo de Confeção Calça 1 parte 1 
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Ilustração 148 - Processo de Confeção Calça 1 parte 2 
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Ilustração 149 - Processo de Confeção Calça 1 parte 3 
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Ilustração 150 - Peça Final Frente e Costas 
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6.2. Calça 2 

 

Ilustração 151 - Ficha Técnica Calça 2 



87 
 

 
Ilustração 152 - Planeamento de Risco Calça 2 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Calça 2, foi teoricamente 

simulado, com base nos da Calça 1. 
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Ilustração 153 - Processo de Confeção Calça 2 parte 1 
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Ilustração 154 - Processo de Confeção Calça 2 parte 2 
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Ilustração 155 - Processo de Confeção Calça 2 parte 3 
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6.3. Calção 1 

 

Ilustração 156 - Ficha Técnica Calção 1 
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Ilustração 157 - Planeamento de Risco Calção 1 
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Ilustração 158 - Processo de Confeção Calção 1 parte 1 
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Ilustração 159 - Processo de Confeção Calção 1 parte 2 
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Ilustração 160 - Processo de Confeção Calção 1 parte 3 
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Ilustração 161 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 162 - Peça Final Costas 
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6.4. Calção 2 

 

Ilustração 163 - Ficha Técnica Calção 2 
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Ilustração 164 - Planeamento de Risco Calção 2 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Calção 2, foi teoricamente 

simulado, com base nos da Calça 1 e Calção 1.  



99 
 

 

Ilustração 165 - Processo de Confeção Calção 2 parte 1 
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Ilustração 166 - Processo de Confeção Calção 2 parte 2 
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Ilustração 167 - Processo de Confeção Calção 2 parte 3 
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6.5. T-Shirt 1 

 

Ilustração 168 - Ficha Técnica T-Shirt 1 
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Ilustração 169 - Planeamento de Risco T-Shirt 1 
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Ilustração 170 - Processo de Confeção T-Shirt 1 parte 1 
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Ilustração 171 - Processo de Confeção T-Shirt 1 parte 2 
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Ilustração 172 - Processo de Confeção T-Shirt 1 parte 3 
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Ilustração 173 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 174 - Peça Final Costas 
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6.6. T-Shirt 3 

 

Ilustração 175 - Ficha Técnica T-Shirt 3 
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Ilustração 176 - Planeamento de Risco T-Shirt 3 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da T-Shirt 3, foi teoricamente 

simulado, com base nos das T-Shirts 1 e 2.  
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Ilustração 177 - Processo de Confeção T-Shirt 3 parte 1 
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Ilustração 178 - Processo de Confeção T-Shirt 3 parte 2 

  



112 
 

6.7. T-Shirt 4 

 

Ilustração 179 - Ficha Técnica T-Shirt 4 
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Ilustração 180 - Planeamento de Risco T-Shirt 4 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da T-Shirt 4, foi teoricamente 

simulado, com base nos das T-Shirts 1 e 2.  
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Ilustração 181 - Processo de Confeção T-Shirt 4 parte 1 
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Ilustração 182 - Processo de Confeção T-Shirt 4 parte 2 

  



116 
 

6.8. T-Shirt 5 

 

Ilustração 183 - Ficha Técnica T-Shirt 5 
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Ilustração 184 - Planeamento de Risco T-Shirt 5 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da T-Shirt 5, foi teoricamente 

simulado, com base nos das T-Shirts 1 e 2.  
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Ilustração 185 - Processo de Confeção T-Shirt 5 parte 1 
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Ilustração 186 - Processo de Confeção T-Shirt 5 parte 2 
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6.9. T-Shirt 6 

 

Ilustração 187 - Ficha Técnica T-Shirt 6 
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Ilustração 188 - Planeamento de Risco T-Shirt 6 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da T-Shirt 6, foi teoricamente 

simulado, com base nos das T-Shirts 1 e 2 e do Casaco 1.  
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Ilustração 189 - Processo de Confeção T-Shirt 6 parte 1 

  



123 
 

 

Ilustração 190 - Processo de Confeção T-Shirt 6 parte 2 
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6.10. Reglan 1 

 

Ilustração 191 - Ficha Técnica Reglan 1 
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Ilustração 192 - Planeamento de Risco Reglan 1 
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Ilustração 193 - Processo de Confeção Reglan 1 parte 1 

  



127 
 

 

Ilustração 194 - Processo de Confeção Reglan 1 parte 2 
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Ilustração 195 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 196 - Peça Final Costas 
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6.11. Reglan 2 

 

Ilustração 197 - Ficha Técnica Reglan 2 
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Ilustração 198 - Planeamento de Risco Reglan 2 



131 
 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Reglan 2, foi teoricamente 

simulado, com base nos das Reglans 1 e 3. 

 

Ilustração 199 - Processo de Confeção Reglan 2 parte 1 
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Ilustração 200 - Processo de Confeção Reglan 2 parte 2 
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6.12. Reglan 3 

 

Ilustração 201 - Ficha Técnica Reglan 3 



134 
 

 
Ilustração 202 - Planeamento de Risco Reglan 3 
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Ilustração 203 - Processo de Confeção Reglan 3 parte 1 
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Ilustração 204 - Processo de Confeção Reglan 3 parte 2 
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Ilustração 205 - Processo de Confeção Reglan 3 parte 3 
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Ilustração 206 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 207 - Peça Final Costas 
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6.13. Sweater 1 

 

Ilustração 208 - Ficha Técnica Sweater 1 
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Ilustração 209 - Planeamento de Risco Sweater 1 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Sweater 1, foi teoricamente 

simulado, com base nos das T-Shirt 2 e Casaco 1.  
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Ilustração 210 - Processo de Confeção Sweater 1 parte 1 
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Ilustração 211 - Processo de Confeção Sweater 1 parte 2 
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6.14. Casaco 1 

 

Ilustração 212 - Ficha Técnica Casaco 1 
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Ilustração 213 - Planeamento de Risco Casaco 1 

Note-se que o Risco do Casaco 1 foi planeado como se os punhos e a gola fossem cortados em 

malha Rib; contudo, aquando da operação do corte, surgiu o facto de que de que já não havia 

Rib verde em stock, logo, estas partes foram cortadas em felpa.  
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Ilustração 214 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 1 
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Ilustração 215 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 2 
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Ilustração 216 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 3 
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Ilustração 217 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 4 
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Ilustração 218 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 5 
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Ilustração 219 - Processo de Confeção Casaco 1 parte 6 
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Ilustração 220 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 221 - Peça Final Costas 
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6.15. Casaco 2 

 

Ilustração 222 - Ficha Técnica Casaco 2 
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Ilustração 223 - Planeamento de Risco Casaco 2 

 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Casaco 2, foi teoricamente 

simulado, com base nos da Casaco 1 e 3.  
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Ilustração 224 - Processo de Confeção Casaco 2 parte 2 
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Ilustração 225 - Processo de Confeção Casaco 2 parte 2 
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Ilustração 226 - Processo de Confeção Casaco 2 parte 3 
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Ilustração 227 - Processo de Confeção Casaco 2 parte 4 
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Ilustração 228 - Processo de Confeção Casaco 2 parte 5 
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6.16. Casaco 4 

 

Ilustração 229 - Ficha Técnica Casaco 4 
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Ilustração 230 - Planeamento de Risco Casaco 4 

O Planeamento de Risco, bem como o Processo de Confeção da Casaco 4, foi teoricamente 

simulado, com base nos da Casacos 1 e 3. 
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Ilustração 231 - Processo de Confeção Casaco 4 parte 1 
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Ilustração 232 - Processo de Confeção Casaco 4 parte 2 
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Ilustração 233 - Processo de Confeção Casaco 4 parte 3 

  



 


