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“Volta teu rosto sempre na direção do sol e, então as sombras ficarão para trás.” 

 

 

 

 

 

“Improving edifications involves all the aspects that can bring stimulus to your Basic senses. The key is to be industrious.You have to be 
aware of all kinds of inspirations in life, incorporate them into your design concepts and make bold experiments.” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Provérbio Oriental 

 

Autor desconhecido – pensador.uol. com	  

- Qi Xulong 

 

Twelve year experienced tattoo artist – Oriental Tattoo Art	  
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RESUMO     	  

 

 

Este trabalho teórico-prático surge, no âmbito da investigação para o Mestrado de Design de Moda, como motor de pesquisa da harmonia visual no 
vestuário, recorrendo ao uso das múltiplas teorias sobre harmonia e significado das cores, já existentes noutras áreas científicas, transpondo-as 
dessas mesmas áreas para o Design de Moda; “É uma preocupação antiga do homem desejar reproduzir o colorido da natureza em tudo o que o 
rodeia. Isso compreende um profundo sentido psicológico, parecendo ser uma das necessidades básicas do ser humano...”. ² 
 

 

Pretende-se pois, apresentar novas propostas que se verifiquem equilibradas, promovendo um novo produto mais versátil a um nível de uma nova 
estética, as quais serão apresentadas através de ilustração e confeção, daí resultando um novo produto de Beachwear. Esta investigação dará origem 
a uma coleção resolvida, provando a versatilidade do conceito em questão. Tendo sempre em vista a criação de uma coleção de Beachwear 
inovadora, que permita transformar a marca do traje de banho feminino considerada inestética por muitos. Criando, desta forma, uma área de opção de 
tatuagem solar, por silhueta de formas alusivas aos Signos Orientais como tema, com cores baseadas nos cinco elementos do Feng Shui, igualmente 
presentes no Zodíaco Ocidental.   

 

 

       PALAVRAS-CHAVE 

• Beachwear	  
• Harmonia	  	  
• Tattoo	  
• Feng	  Shui	  

²KONG, Mário S. Ming – Harmonia e Porporção. Inside City. Lisboa: New Editorial Concepts, 2012.  
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     ABSTRACT 

 

 

This work comes up within the framework of a Fashion Design Masters research while search engine for wardrobe harmony, by using multiple harmony 
and theories about the meanings of colors, already existent in other scientific areas, translating it from those other areas to Fashion Design; “It is an old 
preoccupation for mankind reproducing color from nature to everything that surrounds him. That understands a deep psychological meaning, seeming to 
be one of the mankind’s basic needs…”. ³ 

 

 

It is intended to present new solutions that prove to be balanced, promoting a new and more versatile product, in accordance with a new type of 
aesthetic, which will be presented through drawn illustration and physical confection, thus resulting in a new beachwear product. This investigation will 
result in a finished collection, proving the versatility of the concept in question, aiming for the creation of an innovative Beachwear collection that allows 
the transformation of the suntan marks left by female swimwear, considered to be unaesthetic by many, Thus creating an area of solar tattoo, using 
shapes inspired in the Oriental Zodiac Signs, as well as colors drawn from the five elements of Feng Shui, which are also present in the Western 
Astrological Signs. 

 

 

       KEY-WORDS 

• Beachwear	  
• Harmony	  
• Tattoo	  
• Feng	  Shui	  	  

³KONG, Mário S. Ming –IBIDEM: New Editorial Concepts, 2012.  



	  

6	  

 



【MESTRADO	  EM	  DESIGN	  DE	  MODA】 	   DOCUMENTO	  FINAL	  DE	  TESE	  DE	  MESTRADO	  

	   FEVEREIRO	  2015	  

	  

	  

7	  

     AGRADECIMENTOS 
 

Como mestranda, tenho consciência de todo o trabalho que foi necessário para atingir o resultado final deste projeto científico. Como tal, nunca o teria 
conseguido sem o apoio de amigos e profissionais que sempre me ajudaram e incentivaram. 

 

Agradeço: 

• Aos meus amigos mais próximos.  
 

• Ao meu orientador, professor Mário Kong, à coorientadora de tese, professora Carla Morais, que sempre me souberam aconselhar e 
encaminhar no sentido mais correto, com os seus conselhos. 
 

• Aos famíliares que me acompanham, ajudam e opinam sobre o que fazer e quando fazer. 
 

• Aos professores Vítor Ferreira, Armando Caseirão, Edite Esteves e Lucília Ventura por me terem dado apoio prático e informativo nas áreas 
complementares da tese. 

 
• Ao Énio José de Souza, investigador no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa.  

 

• À modelo e atriz Sara Cecília, pela sua participação na sessão fotográfica. As fotografias daí resultantes fazem parte do portefólio online. 

 
• Ao técnico informático, Miguel Ferreira, pelo seu apoio em matéria de programação.  

 
• Aos funcionários do LPR da FA UL. 

 
• A toda a equipa da CENTIMFE, que materializou parte desta ideia. 

 
• Ao José Pedro Azevedo. 

 

 

Às restantes pessoas, que aprovam e apreciam este novo produto, agradeço pelo apoio e reconhecimento de todo o trabalho existente por detrás de 
uma ideia aparentemente simples. 

   

 



	  

8	  



【MESTRADO	  EM	  DESIGN	  DE	  MODA】 	   DOCUMENTO	  FINAL	  DE	  TESE	  DE	  MESTRADO	  

	   FEVEREIRO	  2015	  

	  

	  

9	  

                              GLOSSÁRIO 
ACRíLICO –  O acrílico é essencialmente um termoplástico. Deriva do gás natural, transformado num líquido branco, transparente e aquoso, aquecido para formar 
sólidos transparentes que se adaptam e moldam a qualquer forma sólida. Os acrílicos são depois manufaturados em largas e sólidas chapas, varões, tubos, prefis e 
peças de design específicas.  
O acrílico vem numa gama de tamanhos e espessuras de chapa standard, que se pode cortar facilmente, segundo o objetivo de cada indivíduo. Os seus benefícios, 
na aplicação a este projeto de praia, consistem em não amarelecer com a exposição solar e possuir resistência aos elementos naturais (Fig.1).⁴ 	  
BABY-DOLL – Roupa de “dormir”, sensual e íntima, composta por duas peças.	  ⁵	   
BEACHWEAR – Termo técnico inglês para coordenados, ou peças de vestuário que pertencem a coleções de verão, aplicadas sempre a um cariz específico de uso 
na praia. 
BELLY COVER – Top que apresenta um tecido solto na zona abdominal que apenas tapa total ou parcialmente a barriga. O top aperta na zona do tórax, expondo o 
resto das costas.  
BLOGS – Plural de blog. Plataforma web ou website direcionado para a cultura Pop, que proporciona liberdade de partilha e publicação de imagens e artigos. 
BODY – “A palavra inglesa significa corpo e serve para denominar peças de roupas colantes. No Brasil, o termo body começou a ser usado para fazer referência a 
um tipo de malha com fio de lycra semelhante a um maiô. Era também conhecido por collant e podia ser confeccionado sem mangas, com mangas curtas ou 
compridas. Foi grande moda nos anos 70, 80 e 90 e seu uso diminuiu consideravelmente a partir do final da década de 1990 embora ainda seja usado no século 
XXI.”	  ⁵	  	  

CACHE-‐SEXE	   –	   Palavra de origem francesa, de cacher “"esconder" + sexe "genitais" ”. Trata-se de um pequeno adereço ou peça que tapa a zona genital, 
especialmente utilizada por membros de tribos ou por bailarinas exóticas.	  ⁶  
DESIGN – Palavra com significado amplo. No contexto em que se encontra aplicada, vai de encontro a áreas científicas que estudam e projetam, através do 
desenho, novas soluções de uso quotidiano com uma conotação intelectual, que visa a satisfação do cliente, pelas soluções multifacetadas (ergonomia, relação 
qualidade preço, etc…) associadas a todo o processo que conduz o mesmo projeto até ao resultado final: O produto de Design.  
DESIGNERS – Profissionais encarregues de produzir objetos de design. (Ver DESIGN) 
ELASTANO – Fio com propriedades elásticas, utilizado na composição de diversos tecidos de malha.	  ⁵	   
EXPERT – Uma pessoa que tem um grau elevado de conhecimento ou capacidade, numa determinada área.	  ⁷ 
FACEKINI – É uma máscara feita para nadadores, banhistas e adeptos de praia que cobre a cabeça e revela apenas os olhos, o nariz e a boca. Esta máscara é 
popular na cidade chinesa Qingdao, onde é utilizada como proteção dos raios UV. Estes raios produzem o efeito bronzeado quando estamos expostos à luz solar 
direta e protegem das queimaduras das alforrecas. A máscara é feita do tecido elástico de que são habitualmente feitos os fatos de banho e existe em diferentes 
cores e padrões. É frequentemente utilizada a acompanhar um body de mangas compridas. Os Facekinis são produzidos em massa, na China, e estão disponíveis 
em lojas locais, perto da praia. O termo Facekini não é utilizado em jornais chineses, mas sim, em citações de artigos sobre o verão de 2012 nos jornais Europeus e 
nos dos Estados Unidos, nas suas línguas maternas para propósitos educacionais.	  ⁸ 
JADE – Definição que se pode aplicar a dois tipos de pedra, dura, compacta – jadeite e nephrite – gemas tipicamente verdes, que levam um polido exigente. Ambas 
são utilizadas para joalharia, ornamentos, pequenas esculturas e objetos utilitários, desde tempos remotos. De entre as duas pedras a mais cara é a jadeite. Ambos 
os tipos poderão ser, no entanto, brancos ou incolores, vermelhos, e cinzentos para além do verde.	  ⁹ 
LACRE – Fixador que consiste duma composição resinica, plástica quando quente; é uitilizada para selar documentos em caixas e envolopes.	  ¹⁰ 

⁴Acrylic Glass (Plexiglass) [Em linha]. [Consult. 25 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.dullesglassandmirror.com/plexiglass-acrylic-glass.asp. 

⁵SABINO, Marco – Dicionário da Moda, Elsevier Editora Ltd. Rio de Janeiro: RJ Brasil, 2007, pp. 74, 111, 245, 413. 

⁶caxe-sexe [Em linha]. 2010. [Consult. 29 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://dictionary.reference.com/browse/cache-sexe. 

⁷Definition of expert in English:  [Em linha]. 2014. [Consult. 25 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/expert. 

⁸Facekini [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Facekini. 

⁹jade [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.merriam-webster.com/dictionary/jade. 

¹⁰lacre [Em linha]. 2014. [Consult. 26 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.vocabulary.com/dictionary/es/lacre. 

Figura	  1	  –	  Fotografia	  da	  autora	  da	   tese	  –	  Teste	  de	  corte	  2D,	  a	  
laser,	  	  de	  chapas	  de	  acrílico,	  incorporado	  no	  uso	  de	  Beachwear,	  
com	  o	  propósito	  de	  testar	  na	  pele	  os	  efeitos	  de	  bronzeamento	  
proporcionados	  por	  esta	  materialidade	  manipulável	  pela	  acção	  
do	  calor	  (termoplástico).	  Com	  características	  de	  transmisção	  de	  
cerca	  de	  92%	  por	  cento	  de	  luz	  branca.	  ⁴	  



	  

10	  

LINGERIE – Palavra de origem francesa que significa o conjunto das peças íntimas. Também utilizada para designar tecidos brilhantes e/ou reluzentes.	  ¹¹ 
LOOKS – Termo popular utilizado no ramo da moda para definir um visual como um todo.  
LYCRA – Tecido tipicamente utilizado em beachwear e lingerie. É o nome dado ao elastano de fibra sintética, criado por DuPont em 1958.    
MOODBOARD – Painel ou quadro que consiste na criação visual e plástica de uma ambiência que reflita o tema, cores, materiais e conceito de um projeto, 
frequentemente utilizado em projetos de moda. 
NYLON – Fibra de diversos materiais sintéticos de poliamida, cujo nome vai de encontro ao seu criador. Utilizado para o fabrico de fibras, linhas, cerdas, plásticos e 
tecidos. Na atualidade, é geralmente utilizado para a confeção de roupa, meias, lingerie e de vários acessórios de moda.	  ¹¹	  	  	   
PAPER BINDING – Traduzido à letra, significa “união do papel”. Este termo é utilizado para referir formas, existentes na china, de dispor em suporte físico a escrita 
em papel, que implica a dobragem de uma folha contínua de forma a parecerem muitas, ou através do uso de fio para unir várias páginas separadas.	  ¹² 
PETTICOATS – Plural de pettitcoat. Um género de saia utilizada por baixo das peças de vestuário, a que se pretende dar volume. Esse volume é criado a partir de 
aplicações de costura que criem franzidos que poderão, ou não, conter apliques.	  ¹¹	   
POLIAMIDA –   Composto químico orgânico formado mediante uma reação química que lhe confiere um ponto de fusão elevado. O nylon é o tipo de poliamida mais 
conhecido. (Ver NYLON) 
A maioria dos anoraques encontra-se coberta, no exterior, por um tecido de poliamida antideslizante que repele água e ar.	  ¹³ 
PVC – Sigla do material termoplástico, Policloreto de Vinila, tipicamente utilizado em acessórios de moda, especialmente aplicado na conceção de solas de sapatos.  
QUARTZO TITÂNIO – É o nome atribuído a uma pedra de quartzo especialmente colorida, um mineral de dióxido de silicone. O seu sistema de cristais é hexagonal 
(trigonal).	  ¹⁴ 
RESINA – “As resinas (plásticos líquidos) são sistemas de dois componentes que podem ser usados para fundir objetos decorativos, peças e partes, ferramentas e 
modelos, assim como para criar contramoldes leves para servirem de suporte a moldes de borracha feitos por manta, pincelamento ou spray.” ¹⁵ 
SCRAPBOOK – Caderno de anotação de ideias e de pesquisa, frequentemente utilizado por estudantes e profissionais dentro da área do design.  
SILICONE – Na indústria da moda e do vestuário é utilizado em acabamentos devido às suas vantagens únicas em variados itens da área. As suas características 
antiderrapantes tornam o silicone apropriado para meias de liga, meias antiderrapantes, sutiâns, e bandas elásticas de cintura. Mesmo com estas propriedades é um 
produto confortável e adequado ao contacto com a pele. Acabamentos de silicone são utilizados também para modificar o aspeto e texturas, na indústria do 
vestuário. A sua resistência aos UV, a sua função como repelente de água, a sua resistecia à lavagem e o facto de ser respirável, são todas características que 
adicionam valor a este material utilizado em váriadissímas peças, incluindo vestuário desportivo.	  ¹⁶ 
SITES – Site ou, website, é o nome atribuído a uma página ou conjunto de páginas na web (Internet).  
SUTRA – É um aforismo ou, uma coleção de aforismos, em forma de manual, mais propriamente, do Hinduísmo ou Budismo. Literalmente, significa um fio ou linha 
que matêm as coisas juntas e deriva da sua raiz verbal siv-, que significa coser.	  ¹⁷ 
STRASS – Vidro ou plástico muito brilhante que serve de solução económica no que toca à imitação de cristal ou diamante, procurando assemelhar-se às pedras 
verdadeiras - quanto maior a semelhança mais elevado será o seu valor económico (Fig.2).   

¹¹SABINO, Marco – IBIDEM: RJ Brasil, 2007. pp. 403, 467, 488. 

¹²JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. p. 124-126. 	  
¹³Definition of polimida in Spanish: [Em linha]. 2014. [Consult. 26 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.oxforddictionaries.com/definition/spanish/poliamida. 
¹⁴SIMMONS, Robert; NAISHA, Ahsian – The Book of Stones:Who They Are and What They Teach [on line] Heaven & Hearth Publishing LLC , 2007. Disponível em - 
http://books.google.pt/books?id=-46X8VXHA_UC&pg=PA401&lpg=PA401&dq=titanium+quartz+fisical+properties&source=bl&ots=rgDeNl7SPG&sig=BnXbU1X7XhrziXkkk9GXM 
H23fUc&hl=pt-PT&sa=X&ei=8Nz7U52oBvSp7AbWj4CYDA&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=titanium%20quartz%20fisical%20properties&f=false. 
¹⁵Resinas – Processo de Trabalho!  [Em linha]. 2014. [Consult. 26 Ago. 2014]. Disponível na WWW:	  http://www.fazfacil.com.br/artesanato/resinas-processo-trabalho/. 

¹⁶CORNING, Dow– Silicone Coatings for Fashion Texliles [Em linha]. 2012. [Consult. 27 Ago. 2014].  Disponível em - http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/26-1092-
01.pdf. 
¹⁷Sutra [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Sutra. 
 

Figura	   2	   –	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese–	   Os	   cinco	  
elementos	   em	   Strass,	   aplicado	   ao	   tule	   por	   calor.	  
Através	   das	   cores	   do	   Strass,	   conseguem-‐se	  
identificar	   os	   cinco	   elementos	   por	   associação	  
psicológica	  da	  cor.	  	  

Figura	   2	   –	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese	   –	   Os	   cinco	  
elementos,	   em	   Strass	   aplicado	   ao	   tule	   por	   calor.	  
Através	  das	  cores	  do	  Strass,	  consegue-‐se	  identificar	  os	  
cinco	  elementos	  por	  associação	  psicológica	  da	  cor.	  	  
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SWIMSUIT – Vestuário e Moda. Peça única, justa ao corpo, para uso feminino. Funciona para uso de balneário e praia, deixando destapados braços e pernas.¹⁸ 

 

TAO PAI – Peça de cerâmica com inúmeros padrões e símbolos, diferentes de peça para peça. Estes padrões eram marcos de tribos e clãs da época. Acredita-se 
que seja a forma mais primitiva de carimbo para selos.¹⁹ 

 

TAPA SEXO – Termo popular para denominar a peça de lingerie ou de performance de dança, que tapa somente os genitais, generalizou-se, sobretudo, durante o 
carnaval do Rio de Janeiro. (Ver CACHE SEXE) 

 

TOPS – Plural de TOP. Nome que, na indústria da moda e do vestuário, é atribuído a qualquer peça de roupa leve, utilizada na parte superior do corpo, acima da 
cintura.²⁰ 

 

TOTENS – Acredita-se que o TAO PAI é fruto dos TOTENS (Ver TAO PAI).¹⁶ TOTENS, plural de TOTEM, é um objeto com motivos animais ou vegetais, emblemático 
de uma família ou um clã e, frequantemente, funciona também como uma recordação dos antepassados. A sua representação é, normalmente, esculpida ou 
pintada.²¹ 

 

TULLE ²² – Nome com origem na cidade francesa de Tulle, onde o tecido foi criado, por volta do século XVIII. Tem uma forma espaçada, harmoniosa, composta por 
fios finos e delicados, formando uma teia hexagonal. Originalmente de seda, na atualidade é frequentemente feito de materiais sintéticos, como o Nylon, entre 
outros. É popular a sua aplicação, sobretudo, em vestidos de noiva, em véus, em chapéus e em petticoats (Fig.3).²³ 

 

¹⁸swimsuit [Em linha]. 2010. [Consult. 29 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.thefreedictionary.com/swimsuit. 

¹⁹	  YANG, Hu – Chinese Seals, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 2-3. 

²⁰English definition of “top” [Em linha]. 2014. [Consult. 29 Ago. 2014]. Disponível na WWW:	  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/top_1. 

²¹totem [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW:	  http://www.merriam-webster.com/dictionary/totem. 

²²Listam-se abaixo as diferentes composições para cada tecido, respetivamente: 

Creme Claro – 82% Poliamida, 18% Lycra  

Creme Dourado – 100% Poliéster  

Creme Escuro – 100% Poliéster  

Castanho – 100% Poliamida  

²³DRUDI, Elisabetta “Kuky” – FABRIC TEXTURES & PATTERNS, The Pepin Press BV. Amsterdam, 2008. p. 299. 

Figura	  3	  –	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese	  –	  Degradê	  de	  
ocre	   do	   tulle.	   Todas	   as	   cores,	   no	   texto	   ao	   lado	  
mencionadas,²²	   encontram-‐se	   nesta	   fotografia,	  
através	   da	   qual	   se	   conseguem	   identificar	   os	   vários	  
tons	   de	   ocre	   naturais	   da	   pele,	   dependendo	   da	  
pigmentação	   natural	   de	   cada	   indivíduo	   e	   da	  
pigmentação	  pela	  exposição	  solar.	  
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     INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                          
 
Todo o trabalho conducente à elaboração da Tese em questão - Mestrado de Moda - tem por base o presente programa estudos. 

Seguidamente mencionam-se e explicam-se individualmente os pontos inseridos no conteúdo. 

 

Tema – Consiste numa breve introdução explicativa, em relação ao tema abordado no conteúdo desta tese. 

Calendário Provisional – Calendário explicativo, a nível gráfico, sobre a prevista distribuição de tempos pelas várias etapas, exequíveis pela ordem 
disposta, em detrimento do contributo final.  

Orientadores – Secção explicativa sobre a escolha pessoal dos respetivos orientadores para esta tese. 

Plano – Composto por três pontos: Título; Problemática – Questão de investigação; Objetivos – Gerais e Específicos. Estes pontos oferecem uma 
introdutória fundamental a uma primeira e breve compreensão do respectivo conteúdo da tese. 

Estado da Arte – Composto por sete pontos: Feng Shui (cor, harmonia e equilíbrio); História do Traje de Banho (evolução e aceitação na china); 
História da Tatuagem; Melanina Vs Tinta; Fusão Cultural da Tatuagem (ocidente/ oriente); Aspeto Final (Resulatdo esperado). São estes os vários 
pontos onde se concentram todo o desenvolvimento de conteúdo teórico deste projeto final de mestrado.  

Projeto – Feita a pesquisa preliminar, e exposta no capitulo anterior, foi elaborado o projeto e explicado por dois pontos: «SOLAR WEAR TATTOO» - 
Collections (Constituído por nove sub pontos: Distribuição da Racional Cor; Aplicação do Preceito da Escrita Oriental; Ambiêcia em Sutra Budista; 
Design do Fecho; Prototipe planning; Costuras Flexíveis; Testing; Teste da Pulseira; Teste da Braçadeira) e Aspeto Final com Resultados na Pele 
(Constituído por dois sub pontos: Primeiras conlusões Práticas da Pulseira; Segundas Conclusões Práticas da Braçadeira). São estes os vários pontos 
onde se concentram todo o desenvolvimento do conteúdo prático deste projeto final de mestrado. 

 

Bibliografia – Lista de livros consultados e utilizados no âmbito da pesquisa da informação necessária ao desenvolvimento da tese, a partir da qual se 
poderão formar conclusões conforme o desenvolvimento decorrer. A lista deverá ser sempre qualitativa e não quantitativa. 

Em conclusão, salienta-se o objetivo de validar esta proposta de contributo para o conhecimento, de modo a que seja útil a toda a comunidade. Este 
mesmo projeto resultou de um conjunto extensivo de alterações, avanços e retrocessos, denotando um processo evolutivo que permitiu obter a 
conclusão e o resultado final desta tese. 
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Figura	   4	   –	   Lingerie	   da	   Victoria’s	   Secret	   -‐	   Exemplo	   de	  
aplicação	   do	   tulle	   em	   lingerie,	   podendo	   ser	   aplicado	   de	  
forma	  que	  fique	  justo	  ao	  corpo,	  utilizando	  a	  malha	  de	  tulle	  
com	  elastano	  ou	  podendo	  ser	  utilizado	  de	  forma	  solta	  como	  
no	  babydoll	  acima	  exemplificado.	  

 I       TEMA       
 

A cor, e todas as associações psicológicas inerentes a diferentes conceitos e culturas, justificam-se através dos diferentes hábitos culturais que irão, 
consequentemente, criar estas associações, cujas variantes diferem consoante as experiências de cada indivíduo. 

Inevitavelmente associam-se cores a cada envolvente do dia a dia, uma vez que as mesmas fazem parte do nosso quotidiano. “As pessoas trabalham 
com cores – os artistas, os terapeutas, os designers gráficos ou de produtos industriais, os arquitetos de interiores ou os estilistas…” ²⁴ 

Posto que se pretende elaborar esta investigação segundo uma “Fusão Cultural”²⁵ , exemplificando e esclarecendo o contraste de associações 
psicológicas da cor entre culturas, veja-se, a título de exemplo, o preto e o branco, (cientificamente duas não cor). Assim na cultura Ocidental, um dos 
significados do preto é o luto, na cultura Oriental, a cor psicologicamente associada ao luto é o branco.²⁴ Existindo, contudo, pontos em comum, os 
quais serão focados no presente trabalho. 

Assim, dando importância, relevância e destaque ao traje de praia, surgido nos anos 20, do século XX, e que evoluiu até aos anos oitenta do mesmo 
século, tendo sido desde então uma “mescla de diversas modas antigas”	  ²⁶, tendo chegado a hora de inovar.  

Daí, a intenção de criar novos produtos de beachwear. Ou seja, um projeto viável, uma inovação versátil que possua uma imagem de harmonia e de 
equilíbrio, devido aos seus temas esotéricos. 

Este produto dividir-se-á em coleções, que permitam criar tatuagens solares controladas por um desenho em silhueta, presente na peça de praia ou 
num conjunto de básicos, que permitirão uma área de bronzeamento máxima, cujo objetivo será atenuar, o mais possível, a inestética marca tradicional 
do traje de banho, tapando somente as áreas mais sensíveis, impedindo uma imagem de nudez total. 

A tecnologia pensada para permitir uma maior área de bronzeamento concretizar-se-á no uso de um tecido de rede, diferente do usual, nestas peças 
de vestuário de praia. Descontextualizando, assim, este tecido da sua habitual utilização em peças de lingerie e em fatos de performance, quer de 
palco quer de patinagem artística (Fig.4).²⁷ – Fig. 4 

Tendo em vista o controlo das marcas que o sol produz sobre a pele, quando esta se encontra protegida com lycra, unida através de apliques (strass), 
produzir-se-à uma marca intencional, através do strass estrategicamente posicionado e distribuído sob a forma de silhuetas, alusivas a temas 
esotéricos, desde animais a elementos do Zodíaco Oriental e, a posteriori, Ocidental.  

Esta é uma forma de transformar a inestética marca de traje de banho e de outros acessórios de usados desadequadamente, que “(…)podem acabar 
por deixar marcas indesejadas.” ²⁸, em algo reduzido ou intencional, possibilitando múltiplas formas de tatuagens naturais, conforme o gosto de cada 
indivíduo.  

Este produto, dentro do beachwear (coleção de praia), passará pelo estudo das várias coleções a serem pensadas desde a forma e à cor, elaborando, 
a posteriori, as respetivas ilustrações, desenhos planos, moldes, protótipos, tendo como objetivo final, a confeção, captação e divulgação do respetivo 
produto. 

²⁴HELLER, Eva – A psicologia das cores, Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2009. pp. 17,130,164. 

²⁵Alusão ao título da Tese. 

²⁶Biquini [Em linha].2013. [Consult. 27 Jan. 2013]. Disponível na WWW:  pt.wikipedia.org/wiki/Biquini.   

²⁷Victoria’s Secret [Em linha].2013. [Consult. 6 Fev. 2013]. Disponível na WWW: http://www.victoriassecret.com./bras/lingerie/tulle-satin-babydoll-sexy-little-
things?ProductID=4930&CatalogueType=OLS&search=true.  
²⁸6 dicas para evitar marcas de biquíni [Em linha]. [Consult. 27 Jan. 2013]. Disponível na WWW:entremulheres.com /artigos/6-dicas-para-evitar-marcas-biquini.	   
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     II       ORIENTADORES 

 

 

Para um candidato a Mestrado, a escolha do Orientador e do Coorientador não é uma tarefa fácil. Esta escolha foi ponderada não apenas com base 
nas competências académicas de cada um, mas também pelas suas dimensões humanas. A interação entre o candidato e os seus orientadores 
deverá contemplar vários níveis, teórico, filosófico, prático e humano.  

O facto de a candidata ser aluna interna da Faculdade de Arquitetura, da Universidade Técnica de Lisboa, e tendo sido grande parte da investigação 
feita na mesma universidade, conduziu a uma natural escolha de orientadores pertencentes à mesma Faculdade. Assim, foram convidados, e tiveram a 
amabilidade de aceitar, o Professor Mário S. Ming Kong²⁹ e a Professora Carla Cristina Pereira Morais.³⁰	  

A escolha do professor Mário S. Ming Kong deveu-se ao seu incontestável conhecimento sobre matérias do foro Oriental, já aplicadas com mérito na 
sua obra académica, e que continua a demonstrar e disseminar através das aulas que leciona. 

A escolha da professora Carla Cristina Pereira Morais deveu-se ao seu elevado conhecimento  de  materiais e de técnicas de confeção de  Moda. 
Técnicas que leciona em aluas de apoio ao Atelier de Moda.  

 

²⁹KONG, Mário S. Ming – IBIDEM: New Editorial Concepts, 2012.	  

³⁰MORAIS, Carla Cristina Pereira - Doutorada – Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Rua Sá Nogueira – Polo Universitário – Alto da Ajuda – 1349 – 055 Lisboa, 
Portugal.
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     III    PLANO                   

 

TÍTULO       

 
SOLAR WEAR TATTOO 

Harmonia do Design de Moda, no Beachwear como tatuagem  

- Fusão Cultural. 
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                                       PROBLEMÁTICA: 

 

 

           QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

• Será possível criar um controlo da área de bronzeamento de forma a criar uma tatuagem solar através do vestuário? 
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Figura	  5	  –	  Close	  up	  de	  uma	  malha	  de	  tulle	  com	  strass	  de	  um	  
fato	  de	  performance	  de	  patinagem	  artística.	  

OBJETIVOS – Gerais e Específicos      

 

A Moda, como elemento utilizável no dia a dia, pode facilitar, ou não, a comunicação, através do vestuário e da apresentação. Procura também cuidar 
da estética de modo a facilitar e incentivar a comunicação entre indivíduos, através da imagem. 

As teorias orientais e ocidentais, que procuram harmonizar e equilibrar ambiências, tais como a psicologia da cor ou o Feng Shui que, fazendo uso da 
cor, através da associação psicológica dos mesmos, terão como função facilitar a comunicação e a harmonia social. – “Form follows function”.³¹ 

Eva Heller (1948-2008)³¹ estudou associações psicológicas da cor, entre outras, a sentimentos e comportamentos ocidentais, tendo como base a 
cultura e a formação do seu grupo de amostra. Sue Donnelly, primeira mestre formada em Feng Shui aplicado à moda, no Reino Unido, recorre aos 
elementos naturais e às associações psicológicas criadas pelos ocidentais. Ela explica como utilizá-los em função do vestuário, emoções pessoais e a 
ocasião a que se destina o vestuário. 

Essa função do vestuário é cada vez mais importante, na medida em que a sociedade valoriza bastante a comunicação visual, estabelecida no 
primeiro contacto. A primeira impressão pode, pois, ser a porta ou o obstáculo que permita ou impeça a comunicação entre indivíduos. 

Propõe-se então uma harmonia visual para a praia, moda e corpo, um novo produto que combine teorias harmonizadoras da cor e que atenue a marca 
inestética do traje de banho e/ou  controle a mesma, de modo a formar uma tatuagem solar natural e intencional, a partir de tecidos leves em rede 
(malha de tulle com elastano), com apliques (strass), unidos a lycra, que permita uma maior extensão ao cuidado visual no seu todo, dependendo do 
gosto de quem o use.  

O novo produto proposto tem a intenção de transformar a área de bronze, recorrendo não à criação de um novo tecido, mas, sim, à 
descontextualização de um tecido (normalmente aplicado noutro género de peças de vestuário, lingerie e fatos de performance – Fig. 4), aplicando a 
Malha de Tulle com elastano ao Beachwear. Já na opção pelo bronzeado extensivo estará, então, disponível numa gama de cinco básicos, cuja 
diferenciação hesitará somente nas tonalidades de cor, consoante o elemento do Feng Shui / Zodíaco Oriental que se escolha: Água – tons de azul; 
Fogo – tons de vermelho; Terra – tons de castanho; Madeira – tons de verde ou Metal – tons de prateado.  

 

³¹HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. p. 149. 
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Coloca-se a hipótese de ir mais longe, através de um conceito de tatuagem natural que possa ser escolhida com base no gosto pessoal. A tatuagem 
natural consiste no controlo da área de bronze, a partir dos apliques em strass que seguram uma secção de lycra, pretendendo, dessa forma, controlar 
a área de bronze, tapando a pele segundo formas em silhueta (estilo de tatuagem tribal), alusivas a elementos esotéricos, como os signos do Zodíaco 
Oriental e respetivos elementos, também presentes no Feng Shui. Cada signo (tatuagem em silhueta do animal do zodíaco) estará disponível em cinco 
cores diferentes e em quatro a seis tons de pele de malha de tulle com elastano.  

Desta forma, existirá o mesmo modelo disponível para todos os tons de pele, em todos os elementos existentes no Zodíaco Oriental / Feng Shui (os 
cinco elementos, que correspondem a cinco cores e respetivas tonalidades. 

Estas soluções, resolvidas em ilustração, passam pelos 12 signos do Zodíaco, cada um com cinco modelos diferentes, e cinco básicos de área máxima 
de bronzeamento, variando as cores de strass. Os degradês de tulle aplicam-se a cada modelo consoante a pele de cada pessoa. 

Os fechos de cada traje de praia serão alusivos ao logotipo do criador de moda e de Hanzi ³² do respetivo signo (escrita chinesa) e irão criar uma zona 
de tatuagem de menor dimensão. São propostos vários materiais / hipóteses que possuam uma elevada resistência à água e que não sobreaqueçam 
com o calor, tornando-se agradável à pele, oferecendo durabilidade segundo as circunstâncias do seu uso - Resina, PVC e Acrílico. Estes materiais 
passarão por uma fase de experimentação, de forma que se mostrem aptos para o devido efeito que irão desempenhar como fecho de traje de praia. 

Caso todos estes materiais se revelem capacitados a desempenharem a sua função como fecho, será escolhido de entre eles o material mais 
adequado, segundo fatores de moldagem, resistência e durabilidade. 

O logotipo será devidamente estudado em ilustração e o Hanzi ³² oriental terá como base os carateres tradicionais chineses,³³ o que dará uma maior 
ambiência Oriental, que se encontra associada ao tema de toda a coleção (os doze signos do Zodíaco Oriental e respetivos cinco elementos presentes 
no Feng Shui), que se deverão combinar de forma harmoniosa.  

Após o estudo do logotipo e Hanzi em ilustração, passar-se-á à prática, testando os vários materiais. Parte essencial à conclusão dos protótipos dos 
trajes de praia. 

Os protótipos essenciais dos modelos principais serão, então, devidamente ilustrados, confecionados e difundidos ao consumidor através de múltiplas 
plataformas publicitárias da web (site, blog e redes sociais) como uma alternativa inovadora, jovem e irreverente. 

 

³²Kanji [Em linha]. 2013. [Consult. 03 Nov. 2013]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Kanji.	  

³³Chinese characters [Em linha]. 2013. [Consult. 03 Nov. 2013]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters. 
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V ESTADO DA ARTE – Estudo preliminar – Crítica Literária      

FENG SHUI – Cor, Harmonia e Equilíbrio para todos os gostos 

Sendo a cor um elemento importante e ligado às emoções, o ser humano faz diretamente associações psicológicas entre ambas, “Nenhuma cor carece 
de significado.”	  ³⁴ 

Como um dos primeiros elementos captados pela visão, as cores poderão criar uma coesão harmónica importante para a conceção de uma coleção, a 
qual estará igualmente associada a diferentes elementos naturais de forma inconsciente “…as cores e os sentimentos não se combinam de forma 
acidental (…) as suas associações não são questões de gosto, mas sim experiências universais profundamente enraizadas desde a infância na 
linguagem e no nosso pensamento.” ³⁴ 

“Uma mesma cor atua em cada ocasião de forma diferente”.³⁴ A coleção a elaborar vai de encontro a uma ambiência de verão, quente, onde o 
pretendido como objetivo final é um sistema de bronzeamento na praia mais eficaz, que reduza a marca de biquíni de forma substancial e que, 
simultaneamente confira um ar mais natural, que se possa associar diretamente à natureza através da cor. Será esta uma das formas a inovar o biquíni 
que, durante as ultimas décadas apenas se ficou pelos cortes e modelos sob a forma de revivalismos das tendências de moda passadas.³⁵	  

“Se soubermos utilizar corretamente as cores, pouparemos muitíssimo tempo e esforço.” ³⁴	  Sobretudo no que toca à aceitação de novas ideias e 
produtos, o consumidor de moda tem que sentir alguma ligação intuitiva ao produto, de forma a aderir à sua compra, aprovação e divulgação através 
da palavra.  

“É indiscutível que as cores atuam sobre os sentimentos e sobre o entendimento (…) Conhecemos bastantes mais sentimentos do que cores.”³⁴ Por 
esse mesmo motivo, uma cor pode ser associada a um conjunto de sentimentos, tal como um sentimento pode ser associado a um conjunto de cores, 
geralmente, muito semelhantes, preferencialmente denominado tonalidade. 

“Uma combinação cromática é composta por aquelas cores mais frequentes associadas a um determinado efeito.”³⁴ Quando se fala de uma 
associação psicológica ligada à natureza através do vestuário, não se refere às tonalidades mais próximas da cor da pele, os ocres, mas, sim, à 
criação também de associações psicológicas relativamente aos elementos da natureza. 

O acima exposto vai de encontro à ciência milenar Oriental. Efetivamente o Feng Shui pode parecer misterioso e longínquo da nossa cultura Ocidental, 
mas é de facto uma coleção de ideias e ações muito sensíveis. Uma vez compreendidos os seus princípios, é possível produzir harmonia, conforto e 
equilíbrio em quase qualquer situação ou ambiente.³⁶	  

Na praia, a ambiência remete-nos para o elemento, que mais observamos ao longo da costa e de todo o horizonte. A água é o elixir da vida. Não 
somos capazes de ter uma vida longa sem ela. É a única substância absolutamente necessária de forma a ter um corpo e mente saudáveis.³⁶ Por 
associação psicológica, estamos, então, diretamente em contacto com o elemento água, um dos Cinco Elementos naturais presentes nesta teoria 
milenar oriental. 

³⁴HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 17-18, 78. 

³⁵Biquini [Em linha].2013. [Consult. 27 Jan. 2013]. Disponível na WWW: pt.wikipedia.org/wiki/Biquini.   

³⁶HELM, Heloise – 26 Secrets from the orient, California: Aquarian Publications, 2002. pp. 3, 22. 
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	  	  Figura	  6	  –	  Quadrado	  Mágico.³³	  

	  	  Figura	  6	  –	  Quadrado	  Mágico.³⁶	  

	  

 

 

“Cor é especialmente importante quando utilizada para criar equilíbrio entre os cinco elementos”	  ³⁶	  e, se é equilíbrio que se pretende, então ele terá de 
ser criado não só em prol do ambiente mas também de cada indivíduo. Segundo a psicologia da cor, pode-se ligar várias cores correspondentes aos 
cinco elementos do Feng Shui, através de uma associação psicológica. Desta forma, interligando elementos a sentimentos que possam despertar, até 
mesmo segundo uma ordem de preferência e de opinião da maioria/minoria do público, segundo um grupo de amostra.³⁷  
 
Como transposição direta do Feng Shui da área do Design de Interiores para o Design de Moda, é necessário considerar que cada indivíduo se 
encontra associado a uma cor e que esta, por si, se encontra associada a um número e a uma direção. A direção é fundamental à área do Design de 
interiores, mas, em moda, apenas se focará a cor (para a associação ao elemento) e o número (para a associação a cada pessoa). 
 
O quadrado mágico (Fig.5) é parte de uma fórmula matemática desenvolvida para ajudar à compreensão do universo e das forças que afetam o destino 
de cada idivíduo. Diz-se que o quadrado mágico apareceu, pela primeira, vez há quatro mil anos. Era visto como os pontos nas costas de uma 
tartaruga enquanto esta emergia do rio Lo, significando, portanto, a importância da energia da tartaruga.³⁶ 
 
O quadrado mágico consiste numa grelha com nove números colocados de tal modo que, independentemente da sua disposição em cada coluna ou 
linha, a sua soma obtenha o produto de quinze. No entanto, organizados de certa forma,(Fig.6) detêm em si a chave para uma melhor ambiência.³⁶ 
 
Os números do Quadrado Mágico remetem para o número Kua de cada individuo,³⁸ isto é, o número será a identificação de um individuo com uma 
direção, cor e elemento. Pode ser calculado através da data de nascimento, variando a sua fórmula de cálculo, consoante o género/sexo (feminino/ 
masculino), (homem/ mulher).³⁹ 
 
Caso não se queira calcular o número Kua, em anexo,⁴⁰  encontram-se tabelas que categorizam o número Kua de cada um.³⁶	   

³⁶HELM, Heloise – IBIDEM: Aquarian Publications, 2002. pp. 23, 48-54. 

³⁷Ver anexo 1-8 – Onde consta a figura 50-63. Nesta figura observa-se um gráfico com informação baseada no gosto generalizado quanto à cor, e respetiva associação psicológica a 
sentimentos, organizados segundo os Cinco Elementos o Feng Shui. 

³⁸Ver anexo 9 – Onde consta a figura 64. Nesta figura observa-se a formula para o cálculo do número Kua que corresponde a cada individuo, partindo do ano de nascimento 
pessoal. 

³⁹TOO, Lillian – Guia Completa Ilustrada del FENG SHUI: Ediciones Oniro, Barcelona, 2001. p. 101.  

⁴⁰Ver anexos 10-11 – Onde constam as figuras 65-68. Nestas figuras observam-se as tabelas que indicam o número Kua de cada individuo, segundo o ano e o género. Desta forma, 
a indentificação do número Kua pessoal, dispensa do cálculo correspondente. 
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Figura	   7	   –	   Acessório	   de	   casa	   –	   Conjunto	   de	   chopsticks	   com	  
formas	   alusivas	   aos	   12	   signos	   do	   Zodíaco	   Oriental.	   Artigo	  
exclusivo	  da	  Shanghai	  Tang.	  	  

Figura	   8	   –	   Sue	  Donnelly,	   explica	   no	   seu	   vídeo,	   a	   importância	   dos	  
cinco	  elementos	  do	  Feng	  Shui	   incorporados	  no	  vestuário,	  segundo	  
a	  cor	  e	  o	  material	  de	  cada	  peça	  de	  vestuário.	  A	  sua	  explicação	  vem	  
acompanhada	   de	   exemplos	   que	   a	   mesma	   utiliza	   para	   melhor	  
justificar	  os	   seus	  argumentos	  de	   forma	  visual.	  Uma	   forma	   rápida,	  
fácil	  e	  eficaz	  de	  transmitir	  os	  seus	  conhecimentos	  relativamente	  ao	  
tema	  em	  questão.	  	  

 

 
Apesar de tudo, a aplicação de Feng Shui à área da Moda é recente mas não é completa novidade. 	  
Marcas Orientais, como a Shanghai Tang,	  ⁴¹ já fazem uso dessas teorias holísticas aplicadas ao universo da moda e do vestuário. Em algumas das 
suas coleções torna-se claramente visível o uso do Feng Shui, pela interseção de todas as suas caracteristicas – número, elemento, signo e cor.  
Como prova disso, os títulos dados às suas coleções anuais, dedicadas aos signos, serão sempre dedicadas ao signo do ano, uma vez que os Signos 
Orientais se fazem reger pelos anos lunares. 
 O fruto dessas coleções são séries de produtos com formas alusivas ao animal do Zodíaco Oriental, correspondente ao signo do ano em que são 
produzidas. Disponíveis em várias cores,⁴² pois os indivíduos nascidos sob o mesmo signo poderão ter diferentes elementos que poderão variar 
consoante o seu ano de nascimento.⁴³ 
A variedade de artigos desta marca, que se rege segundo este conceito, é enorme. Entre artigos de Design de Interiores e Design de Moda, a paleta 
de cores é vasta e dentro de um modelo repete-se em cores diferentes, segundo o elemento do Zodíaco Oriental/ Feng Shui a retratar (Fig.7). 
Verificou-se então, que na coleção de 2012 da Shanghai Tang, coleções alusivas ao ano do dragão⁴⁴ e ao ano da serpente (signo do ano seguinte).⁴⁵	  
	  
As teorias holísticas do Feng Shui foram recentemente colocadas em prática no mundo da moda Ocidental. Pelas palavras de Sue Donnelly, no seu 
web site: “I was the first Fashion Feng Shui practitioner in the UK and one of only three image professionals fully qualified on both side of the Atlantic 
(AICI).”⁴⁶ Segundo um dos seus vídeos sobre a matéria, a mesma refere como os cinco elementos podem ser utilizados no vestuário conforme a 
ocasião e o estado de espírito, para que o efeito psicológico da cor e da forma sobre a roupa atue da forma desejada (Fig.8). 

“…in Feng Shui means being, it means being Creative, it means just kind of going with the flow.” – Sue Donnelly.⁴⁷ 

A partir do seu discurso, deduz-se, de forma natural, a associação psicológica criada entre a roupa e os elementos, a partir das nossas associações 
psicológicas pessoais sobre os mesmos. 

“If you think about water generally speaking, it kind of moves around a lot, it doesn’t stop. It’s very flowy, and actually, if the sun is not on it, it is very 
dark.” – Sue Donnelly.⁴⁷ 

Segundo essa linha de pensamento, ao novo produto de Beachwear, como pretendido, poder-se-á associar tecidos leves e maleáveis, como a água, e 
adereços que lhes deem aquele brilho que o mar e o rio das praias obtêm durante a época balnear, quando o sol incide em força sobre este elemento 
que domina os locais, onde as pessoas se refrescam no verão. 
Foi através desta associação de ideias que se fez a opção dos materiais para a coleção em questão: Tecidos leves que se confundem com a pele, 
cobertos com brilhos em zonas reduzidas que ocultem a nudez, dando à mesma a sensação de nu, de natural e de natureza. 

	  
⁴¹Shanghai Tang [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.shanghaitang.com/. 

⁴²Ver anexo 12 – Onde constam os textos sobreos elementos do Feng Shui, e os seus significados e associações quanto a uma forma, como se pode observar nas figuras 69, 70, 
71. 72 e 73.	  
⁴³KEIZI, Minami – O verdadeiro Horóscopo Chinês, São Paulo: Madras Editora Ltda, 2004. pp. 13-18. 

⁴⁴Shanghai Tang [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.shanghaitang.com/shop/Gifts/Year-of-Dragon.html. 

⁴⁵Shanghai Tang [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.shanghaitang.com/shop/Gifts/Year-of-Snake.html. 

⁴⁶About Sue [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.suedonnelly.com/about-me/. 

⁴⁷Sue Donelly – Dress to get what you want with Fashion Feng Shui [Em linha]. [Consult. 28 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=ZvdOpzhMuSw. 
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Figura	  9	  –	  “Os	  doze	  signos	  da	  astrologia	  chinesa”,	  uma	  representação	  
(clássica,	   vulgar,	   comum,	   tradicional)	   dos	   signos.	   Esta	   serviu	   de	  
inspiração	   para	   a	   estilização	   das	   tatuagens	   tribais	   para	   as	   várias	  
coleções	  e	  respetivos	  coordenados.	  	  	  

	  

Observando mais atentamente os elementos, segundo a ideia de tatuagem, estes serão visivelmente aplicados como cor em primeira instância e, em 
segunda, como formas. Para isso, remete-se para os animais do Zodíaco oriental, que serão tatuados no corpo como se se tratasse de Sombras 
Chinesas – formando estes desenhos de tatuagem em silhueta, recortando os tons de pele em formas esotéricas. 

Ter-se-ão, então, em conta, os doze animais do Zodíaco (Fig. 9). Segundo a lenda da astrologia chinêsa, Buda, enquanto peregrinava pelo continente 
chinês, convocou animais de toda a parte do reino em seu auxílio para o ajudar a reorganizar o mundo. Nem todos compareceram ao seu chamamento 
mas apareceram estes doze animais, segundo uma ordem específica: o Rato, o Boi, o Tigre, o Coelho, o Dragão, a Serpente, o Cavalo, a Cabra e o 
Javali. Conforme algumas divergências na lenda, o ano do Coelho poderá ser substituído pelo o do Gato; o da Cabra pelo o do Carneiro ou o do 
Cordeiro; o do Javali pelo o do Porco e o da Serpente pelo da Cobra. Divergências como estas poderão acontecer frequentemente, consoante a cultura 
que conta e publica a lenda.⁴⁸ Estes animais serão, então, explorados de forma a produzir uma tatuagem em silhueta. Em suma, é um símbolo e, como 
cada símbolo, cada animal ou tatuagem terá um significado. 

Segundo Jean Chevalier, “O emprego da palavra símbolo revela variações consideráveis de sentido. Para precisarmos a terminologia utilizada, é 
importante distinguir bem a imagem simbólica de todas aquelas com que muitas vezes é confundida. Destas confusões surge um esbatimento do 
símbolo, que se degrada em retórica, em academismo ou em banalidade. Como na prática, as fronteiras entre os valores destas imagens nem sempre 
são evidentes, mais uma razão suplementar para as marcar com força na teoria.”⁴⁹ 
O objetivo será, então, conceber estilizações dos símbolos do Zodíaco e Elementos em silhueta, como uma tatuagem, sem afastar em demasia das 
representações clássicas dessas figuras na cultura Oriental.  
Para determinar o signo de cada indivíduo, é preciso analisar o animal do Zodíaco Oriental segundo o ano de nascimento.⁵⁰  
Para determinar quais os melhores signos de opção pessoal, sê-lo-à segundo os aspectos que determinam os signos regentes de cada individuo – 
Ano, mês e hora.⁵¹  

Analise-se pois esta coleção de animais no seu todo, considerando o significado simbólico do Zodíaco – Trata-se de “…um símbolo em si e um 
conjunto de símbolos particulares, cujos significados variam segundo as diversas relações que têm entre si. Ele é ao mesmo tempo, igualmente 
carregado de significado e o mais universalmente divulgado.” – “Em astrologia, Zodíaco é o nome da faixa que rodeia a eclíptica em que se movem os 
planetas e os astros (que a astrologia também considera planetas, isto é, astros errantes).⁴⁹ 
Analisar-se-ão os elementos presentes no Feng Shui e no Zodíaco Oriental, segundo o significado do seu símbolo.⁵²  

Tal como também serão analisados os doze animais do Zodíaco oriental,⁵³ de forma a obter-se o significado completo entre forma e cor.⁵⁴ 

De modo a criar a ilustração para as várias coleções de inspiração Oriental, foram pesquisados váriados temas de forma a criar o trabalho o mais 
completo possível. Temas como a história da ilustração Oriental, a história do papel e o preceito da caligrafia chinesa foram importantes e 
determinantes para o aspeto final das várias coleções ilustradas.⁵⁵  

⁴⁸KEIZI, Minami –IBIDEM: Madras Editora Ltda, 2004. p. 9. 

⁴⁹CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos, Paris: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. pp. 46, 332, 431, 449, 642. 

⁵⁰Ver anexo 14 – Onde constam as figuras 75-76. Nestas figuras observam-se os anos respetivos a cada signo Chinês. 

⁵¹Ver anexo 15 – Onde constam as figuras 77-78. Nestas figuras observam-se os meses e horas respetivos a cada signo Chinês. 

⁵²Ver anexo 16 – Onde constam os textos sobre o significado dos elementos presentes no Feng Shui, isto é, segundo os seus aspetos e propriedades naturais; como se pode 
observar nas figuras 79-83. 
⁵³Ver anexo 17 – Onde constam os textos sobre o significado dos doze animais do zodíaco Oriental. As várias representações destes signos podem-se observar nas figuras 84-95. 

⁵⁴Os 12 animais do Zodíaco Oriental - CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain –IBIDEM: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. pp. 125, 139, 152, 171, 273, 344, 
347, 385, 427, 562, 594, 645. 
⁵⁵Ver anexos 18-21 – Onde será dada continuidade às temáticas em seguimento deste conteúdo.
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Figura	   10	   –	   Fotografia	   de	   época,	   com	   os	   primeiros	   tipos	   de	  
“indumentária	   funcional”	  de	  praia	  e	  piscina,	  do	   início	  do	  século	  
XIX.⁵⁶	  

HISTÓRIA DO TRAJE DE BANHO – e respetiva evolução  

Todo o conceito gira em torno da associação psicológica de natural e de natureza. Logo, os materiais não serão exceção. 

A escolha do novo produto foi feita com base na história da evolução do traje de banho, o qual tem vindo a reduzir sucessivamente. O objetivo será 
criar uma nova linha de corte de traje de banho e uma mini colecção, que sobe um patamar no que toca à nudez na praia, reduzindo ainda mais o 
biquíni que irá proporcionar a área de bronze máxima.  

Sempre que se verificou uma evolução na história do traje de banho, esta nunca foi de imediato aceite ou “vista com bons olhos”. 

 
Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal 

Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria sentiu-se até mal 
Ai, ai, ai, mas ficou sensacional 

Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho 
Mal cabia na Ana Maria 

Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho 
Que na palma da mão se escondia 

Ana Maria, toda envergonhada, não quis sair da cabine assim 
Ficou com medo que a rapaziada olhasse tudo, tim-tim por tim-tim 

Ai, ai, ai, a garota ta pra mim. 
Ana Maria olhou-se no espelho e viu-se quase despida afinal 

Ficou com o rosto todinho vermelho e escondeu o maiô no dedal 
Acabou toda a folia da mocinha na cabine 

Mas quem é que não queria ver a moça no biquíni. 
Hervê Cordovil (apud MARQUES, 2004, p. 36) 

Segundo factos históricos, o ato de mostrar pele sempre foi visto como algo a censurar, socialmente pouco aceitável. A evolução foi gradual e as 
grandes ruturas, no que respeita à quebra dessa regra no vestuário e acessórios de moda, no geral, deram-se sobretudo durante o século XX, quando 
apareceu a minissaia, o biquíni e as havaianas.⁵⁶ 
Para poder retratar o lugar do biquíni na história, ter-se-à em conta o seu contexto temporal, social, cultural e económico, no mundo.⁵⁶ 

Até que o biquíni assumisse a sua posição no guarda-roupa de qualquer mulher, que vivesse num país com condições climatéricas para tal efeito, 
passou por um longo período de reprovação e rejeição. Mas, para que possamos pensar melhor sobre este difícil processo de integração, 
consideremos as origens do traje de praia.⁵⁶ 

No início do século XIX, o desporto começou a ganhar popularidade, a natação, em particular. Dessa popularidade nasceu a necessidade de as 
pessoas terem peças de aspecto prático para poderem frequentar as praias e as piscinas. De aspecto mais utilitário em vez de estético, as pessoas 
usariam então um traje composto por uma túnica e calções que, como complemento, poderia apresentar uma capa longa amarrada pelos ombros, 
meias e sapatos.⁵⁶ 

	  

⁵⁶MARQUES, Cyntia Tavares -  Potencialidades e limitações da aplicação simultânea de aromas e de pigmentos sensíveis ao calor e à luz em artigos de moda praia. [Consult. 26 
Out. 2013]. Disponível na WWW: http://hdl.handle.net/1822/899. Universidade do Minho, 2004. Tese de mestrado.  
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Figura	  11	  –Retrato	  de	  Réard,	  suposto	  “pai”	  do	  biquíni.⁵⁷	  

Figura	   12	   –	  Micheline	  Bernardine	   em	   sessão	   fotográfiaca	   com	  o	  
Biquíni	  autêntico	  –	  Primeira	  criação	  de	  Réard,	  em	  1946.⁵⁷	  

Figura	   13	   –	   Fotografia	   de	   biquíni,	   tirada	   em	   1974,	   revela	   uma	  
imagem	  perfeitamente	   actual	   em	   relação	   ao	   traje	   de	   praia	   usada	  
actualmente.	   Denuncia	   uma	   evolução,	   que	   se	   encontra	   estanque	  
há	  quase	  meio	  século.⁵⁸	  

  

Segundo o pesquisador Fernando Moura Peixoto, “os trajes de banho nessa época cobriam o mais possível as formas das senhoras… depois o 
conforto foi dando suas ordens e os maiôs encurtando… As pernas foram ficando inteiramente descobertas e surgiram os decotes nos ombros, colo e 
costas…” ⁵⁷ 
 
O Biquíni, que se conhece na actualidade, foi primeiro apresentado ao público, em 1946, por Luís Réard, em Paris. (Apesar da sua autoria também ser 
reclamada pelo parisiense Jaques Heim, diz-se que Réard se aproveitou da ideia).⁵⁷ 
 
Como peça extremamente provocante, muitas mulheres careciam da coragem necessária para a usar. Apresentá-la num desfile, foi de encontro a esse 
preciso problema. De facto, não existia uma única modelo parisiense que se disponibilizasse a passá-lo. Como tal, apelou-se a Micheline Bernardini 
que desfilasse tal peça. Pois, uma bailarina, que se apresentava nua em musicais noturnos, durante os seus espetáculos no Casino de Paris, teria o à 
vontade necessário para tal, o que, o comum das modelos não tinha.⁵⁷ 

A mesma bailarina serviu de modelo para a sessão fotográfica do respetivo Biquini, em Julho de 1946, nas margens do rio Sena. Ter pousado o 
modelo ousado e cavado de Réard trouxe-lhe notoriedade e fama.⁵⁷ 

Um escândalo absoluto: “Polémico, logo proibido em diversos países e condenado pela Igreja, o biquíni revela quase tudo, para o delírio da líbido 
masculina” – Palavras do pesquisador Fernando Moura.⁵⁷	  
Foram necessárias revoluções socioculturais para que o biquíni se tornasse popular. Tal só aconteceu na década de sessenta do século XX, cerca de 
quinze anos após a sua invenção. Entre “o surgimento da pílula anticoncepcional e a eclosão da libertação feminina” – Diz Fernando Moura – a procura 
da liberdade feminina e as suas múltiplas formas de expressão, traduziu-se numa adesão à peça.⁵⁸ 
A sua popularidade estendeu-se até à sétima arte. Atrizes belas e sensuais, como Brigitte Bardot, Rachel Welch, Rossana Podesta, Ursula Andress, 
Janis Paige, Sophia Loren, Mylene Demongeot, Gina Lollobrigida, Marisa Allasio, Pascale Peti (entre outras – segundo Moura), contribuíram para a 
popularidade e respetiva adesão ao uso do biquíni.⁵⁸ 

O último salto na evolução do traje de praia acontece nos anos oitenta, em pleno Brasil, com o surgimento do fio dental. O início do culto do corpo, no 
Brasil, deu azo à produção desta peça e respetiva exportação para todo o mundo. Mais uma vez a redução da área foi motivo de choque e de 
escândalo social.⁵⁸ 

Por estas razões, o uso do Feng Shui como tema ganha relevância se considerarmos o intuito de criar um grau de maior aceitação desta ideia. Caso 
contrário, a adesão ao novo produto pode ficar comprometida pelo preconceito verificado ao longo da história do traje de praia, sempre que o novo 
produto se encontra associado a nudez e a exposição física em público.⁵⁸ 

O uso da psicologia da cor e do Feng Shui (na cor) não é fruto do acaso. É, antes, uma opção estratégica, pois, ao criar uma maior abrangência do 
público-alvo e ao ir ao encontro dos múltiplos gostos existentes pela gama de cores, facilitará a adesão a este novo produto irreverente que, mais uma 
vez, irá chocar as mentes mais sensíveis.⁵⁸	  

	  

⁵⁷A história do biquíni [Em linha] Univercidade Anhembi Morumbi: Camila Preitas [Consult. 7 Nov. 2013]. Disponível na WWW: 
http://www2.uol.com.br/modabrasil/moda_praia/historia_do_biquini/index.htm.	  

⁵⁸A história do biquíni [Em linha]. IBIDEM [Consult. 7 Nov. 2013]. Disponível na WWW: http://www2.uol.com.br/modabrasil/moda_praia/historia_do_biquini/index.htm. 
	  

	  



	  

34	  

Figura	   14	   –	   “A	   modern	   Uygur	   lady	   in	   Talimu	   Basin,	   Xinjang	  
Autonomous	   Region	   wearing	   locally	   produced	   “Aidelice”	   Silk.	  
(Photo	   by	   Song	   Shijing,	   provided	   by	   image	   library	   of	   HongKong	  
Travelling	   in	   China)”	   –	   imagem	  de	  mulher	   atual	   envolta	   em	   seda	  
para	  se	  proteger	  do	  sol.).	  ⁵⁹	  

Figura	  15	  –	  	  Fotografia	  atual	  de	  pessoas	  numa	  praia	  chinesa	  a	  usar	  o	  
“Facekini”	   e	   respetivos	   fatos	   que	   cobrem	   o	   corpo	   todo.	   O	   retrato	  
perfeito	  da	  aversão	  ao	  bronze	  e	  a	  novos	  costumes	  culturais.⁶⁵	  

HISTÓRIA DO TRAJE DE BANHO – e sua aceitação na China  

Já na China, a aceitação e a forma como é visto o beachwear, cria uma certa repulsa. Na população chinesa, e Oriental de uma forma geral, devido 
aos cânones de beleza idealizados e praticados por este povo, a pele escura entre eles é considerada (ainda na actualidade) velha e impura, uma vez 
que nesta população não existiu, no passado, qualquer tipo de fusão cultural e apenas partilharam traços de estética da sua raça única de traços 
mongol, durante muitos anos.⁵⁹  

“So when talking about skin color here it’s mostly a discussion of what shade someone is within the bounds of this broad racial grouping. Instead of 
indicating race, skin color is directly connected to class.”⁶⁰ A estética da pele clara, associada à nobreza e ao sangue azul, é vista como símbolo de 
status social, um sinal de beleza pura, motivo pelo qual a prática do bronzeado causa repulsa. 

Na moda feminina chinesa, as mulheres “...criaram certos padrões de beleza graças à sua figura esbelta, pele branca (com a ajuda de cosméticos)”,	  ⁶¹ 
e não só na moda chinesa, tal no Japão, na moda masculina “They even adopted the courtly affectation of whitening the skin...”.	  ⁶² 

Esta situação não é de agora. Na dinastia Han (a primeira dinastia chinesa) usava-se robes que mantinham a mulher completamente coberta. Eram 
regras e rituais dos costumes chineses que foram registados num livro de Confúcio: “Confucian Book of Rites”.⁵⁹	  

Tendo em conta que esta estética Oriental atravessou todas as dinastias até à era moderna da “Peoples Republic of China”,	  ⁶³ atualmente continua a 
proporcionar dificuldades na aceitação do uso do biquíni e, por consequência, irá continuar, devido a todo o preconceito de status social envolvido em 
relação à pele bronzeada.⁵⁹  
Até muito tarde, nas passadas dinastias, a roupa interior feminina possuía cortes semelhantes a peças atuais reduzidas, de quotidiano e praia, do 
Ocidente.⁶⁴  

Ainda hoje, a prática da praia na China, apesar de ganhar cada vez mais a sua legião de fãs revolucionários, algumas pessoas usam fatos feitos por si 
próprias, com mangas e pernas compridas e complementam com um “Facekini ”, fruto do medo de bronzear: "an ancient sentiment in China, like 
numerous other countries: a terror of tanning."⁶⁵ 

Felizmente, com a chegada dos Jeans à China, em 1970, gostos jovens e adultos misturaram-se finalmente, dando azo a que, em 1990, essa mesma 
gama de Jeans fosse convertida a uma gama de roupa reduzida, como minissaias e mini calções que foi, aos poucos, introduzindo a exposição solar 
no quotidiano da população chinesa.⁵⁹   

Com o aumento da exposição do corpo, a área de tecido foi reduzindo até o umbigo ficar finalmente exposto na moda quotidiana Oriental 
(especialmente no Japão) e, por essa mesma razão, o embelezamento do umbigo também se tornou moda na China.⁵⁹ 

Esse embelezamento do umbigo também passava pelo uso de Belly Covers. A popularidade e adesão do Belly Cover foi tão grande que a famosa 
artista chinesa Zhang Ziyi usou tal peça em 2001, durante a cerimónia da entrega de prémios do Festival de Cannes.⁵⁹ 

⁵⁹MEI, Hua – CHINESE CLOTHING, Garnment, Acessory and Culture, China Intercontinental Press, China: C&C Joint Printing Co., (Beijing) Ltd., 2010. p. 12, 164, 166, 171, 174. 

⁶⁰SHEPARD, Wade [Em linha]. [Consult. 14 Jun. 2014]. Disponível na WWW: http://www.vagabondjourney.com/white-skin-a-chinese-obession/.	  

⁶¹VERBO, Editorial – Vida e Sociedade NA TERRA DO DRAGÃO, China Imperial 960 – 1368, Time Life Books B. V., 2001. p. 22.	  

⁶²BRYANT, Anthony J. – The Samurai, Osprey Publishing Ltd. Oxford, 2005. p. 26. 

⁶³Ver anexo 22 – Onde consta a figura 116. Nesta figura observam-se as várias dinastias chinesas em tabela. 

⁶⁴Ver anexo 23 – Onde consta a figura 117. Nesta figura observa-se a evolução da roupa interior feminina na China, ao longo das passadas dinastias.	  
⁶⁵On Chinese Beaches, The Face Kini Is In Fashion [Em linha].  NPR: Bill Chappell [Consult. 15 Jun. 2014]. Disponível na WWW: http://www.npr.org/blogs/thetwo-
way/2012/08/20/159366234/on-chinese-beaches-the-face-kini-is-in-fashion.	  
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Figura	   16	   –	   “In	   2002,	   models	   who	   participated	   in	   New	   Silk	   Road	  
Chinese	  Models	   Competition	   were	   taking	   photos	   in	   beautiful	   Sanya	  
beaches	  of	  Hainan	  Island,	  showing	  their	  charming	  glamour.	  (Photo	  by	  
Mão	  Jianjun,	  provided	  by	  Imaginechina)”	  –	  Fotografia	  que	  comprova	  
a	   adesão	   e	   apreciação	   do	   biquíni,	   que	   chegou	   no	   mínimo	   30	   a	   40	  
anos	  mais	  tarde	  aos	  países	  orientais,	  segundo	  a	  data	  da	  criação	  desta	  
peça.⁶⁶	  

Figura	   17	   –	   Fotografia	   de	   Coco	   Chanel,	   da	   década	   de	   vinte.	   A	  
criadora	  de	  moda,	  ao	  ser	  vista	  como	  um	  ícone	  de	  sucesso,	  deu	  uma	  
nova	  imagem	  e	  significado	  ao	  bronzeado	  por	  todos	  visto	  como	  uma	  
consequência	   do	   trabalho	   árduo	   do	   campo.	   Algo	   associado	   às	  
classes	   económicas	   mais	   desfavorecidas,	   passou	   a	   ser	   prática	  
regular	  de	  famosos	  e	  ícones	  da	  classe	  alta.⁶⁸	  

	  

	  

Sobretudo, com a chegada da primeira revista de moda estrangeira à China, em 1988, e da Ellle Magazine, traduzida em 1998, a adesão aos looks 
ocidentais aumentou.  Essa fusão cultural veio dar origem ao “swiming suit trend ” que, não, não é o uso específico do biquíni, mas, sim, uma forma de 
vestir no quotidiano: 

“It got this name because the suit was short, small and sexy as the swiming suit. Imagine that a girl wears a upper dress that exposes the navel and with 
thin shoulder straps, a mini short skirt or short pants and a pairo of slippers, one will assume that she is on the beach or swimming pool rather than high 
streets if not for the backpack she carries.”⁶⁶ 

O sentio de moda na China nunca antes ficara tão provocante, pela percentagem de pele que deixa exposta no vestuário do quotidiano e aí, sim, 
conseguiu-se, finalmente, introduzir, aos poucos, na moda, o swim suit e o biquíni. Prova disso, hoje em dia, as praias na China estão sobrelotadas de 
fãs do uso desses trajes de banho, pouco convencionais, segundo a sua cultura natal.⁶⁷	   Também nos concursos de beleza começaram a adotar o 
Biquíni nas suas provas de modelos.⁶⁶	  

Na opinião da autora da tese, a moda do bronzeado, no Oriente, continua a ter uma adesão mais complicada pela parte do público, em geral, pois, ao 
contrário do que aconteceu no Ocidente, não existiu um ícone de moda, fama ou sucesso que fosse associado a esta mesma moda, apologista e 
praticante da mesma. Daí, o ser tão importante um ícone para a divulgação de uma nova prática de moda. 

“Outra novidade moderna foi o bronzeado. Anteriormente era ligado às classes baixas que trabalhavam ao sol, assim, não pegava bem jovens damas 
com a pele queimada. No entanto, com o advento da cidade, várias ocupações de baixo status envolviam trabalhar durante muitas horas em prédios e 
locais fechados. Com isso, um bronzeado implicava que a pessoa tivesse tempo e dinheiro para ficar exposta ao sol ou praticando exercícios ao ar 
livre. A pele bronzeada tornou-se moda graças à maior estilista deste período, Gabrielle Coco Chanel. Em poucos anos, quase todos os heróis 
românticos eram bronzeados.”⁶⁸ 

Dando continuidade à história da moda do beachwear, dos trajes reduzidos também usados na dança, e de forma a criar as várias coleções de 
beachwear que remetem, também, para uma dimensão reduzida, foi elaborada uma pesquisa sobre o Cache-Sexe, uma forma primitiva de tapa sexo. 
Pesquisou-se também sobre o seu uso do no Carnaval do Brazil que remete igualmente para a história e para as origens do carnaval.⁶⁹  

⁶⁶MEI, Hua – IBIDEM, China Intercontinental Press, China: C&C Joint Printing Co., (Beijing) Ltd., 2010. pp. 166, 167, 169-171.  

⁶⁷A Crowded Beach in China (10 Pics) [Em linha]. [Consult. 15 Jun. 2014]. Disponível na WWW: http://acidcow.com/pics/11482-a-crowded-beach-in-china-10-pics.html.	  

⁶⁸ACOM, Ana Carolina – Os Anos 20 e a Desconstrução das Formas. modamanifesto, MODA ALÉM DO OBVIO [Em linha]. 2013. [Consult. 6 Set. 2014]. Disponível na WWW:	  
http://www.modamanifesto.com/index.php?local=oque. 

⁶⁹Ver anexos 24-27 – Onde será dada continuidade às temáticas em seguimento deste conteúdo. 
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Figura	   18	   –	   Uma	   relíquia,	   um	   extrato	   de	   pele	   de	   Oetzi,	  
testemunho	  corporal	  da	  tatuagem	  mais	  antiga,	  descoberta	  até	  à	  
data.⁷⁰ 	  	  

HISTÓRIA DA TATUAGEM  

 

Desde cedo que o homem sente a necessidade desta ligação entre o corpo e a espiritualidade. Em 1991, deu-se essa tomada de consciência com a 
descoberta da mais antiga múmia tatuada, datada, pelo menos, de cerca de 5 300 anos de idade. Esta múmia, conhecida como Oetzi, foi encontrada 
do lado oriental dos Alpes, na costa entre a Itália e a Áustria. A tatuagem primitiva tinha como prepósito primordial uma função “medicinal”, pelo menos 
acreditava-se que sim. Para além disso, funcionava como status social, marcas de rituais de passagem/transição ou como simples gosto pessoal.⁷⁰  

 

A tatuagem é, sobretudo, um ritual de modificação do corpo, tal como a sociedade atual insiste em ritualizar diariamente. Estes rituais vão desde o 
mais inofensivo corte de cabelo até à mutilação do corpo, como a colocação de implantes de peito. Aspectos que são considerados intervenções 
estéticas e dependem da sociedade, cultura e época em que o indivíduo se encontra inserido.⁷¹ 

 

Apesar de tudo, os símbolos na pele datam à pré-história. Porquê? Segundo metodologias de tatuagem, a cicatrização é uma delas e, desde cedo, o 
homem sofre cicatrizes. As mesmas afetam o indivíduo psicologicamente, algo que se reflete no seu comportamento. É nessa influência psicológica 
que vem o “poder” da tatuagem, funcionando como uma crença ou uma memória.⁷²	  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________	  

⁷⁰BUSTOS, Malvin – The History of Body Art. [on line]. Northeast Colorado Health Department, 2010. [Consult.  03 Jan. 2014]. Disponível em - 
http://www.cehaweb.com/documents/TheHistoryofBodyArt.pdf - p. 2. 

⁷¹ATKINSON, Michael – The Sociogenesis of a Body Art. [on line] Univercity of Toronto Press, 2003. [Consult.  04 Jan. 2014]. Disponível em - 
http://books.google.pt/books?id=BUxKHJAUSxgC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false - p. 3. 

⁷²RUSH, John A. – Spiritual Tatoo: A Cultural History of Tattooing, Piercing, Scarification, Branding and Implants.  [on line] Frog Books, 2005. [Consult.  04 Jan. 2014]. 
Disponível na WWW: http://books.google.pt/books?id=8zctfjvTGmcC&printsec=frontcover&hl=pt-‐PT&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false - p.15 – 17.
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Figura	   19	  –	  Anatomia	  da	  pele	   -‐	  Gráfico	   tridimensional,	   parcialmente	  
representativo	   da	   composição	   da	   nossa	   pele,	   que	   demonstra	  
facilmente	   a	   sua	   capacidade	   natural	   regenerativa,	   pois	   tem	   a	  
capacidade	  de	  fabricar	  novas	  camadas	  de	  pele.	  
Esta	  capacidade	  regenerativa	  elemina	  o	  nosso	  bronzeado	  natural,	  que	  
é	   somente	   superficial,	   nunca	   atingindo	   camadas	   inferiores,	   sendo,	  
desta	  forma,	  capaz	  de	  recuperar	  a	  sua	  tonalidade	  inicial.⁷⁵	  

Figura	  20	  –	  Processo	  da	   tatuagem	   -‐	  Gráfico	   tridimensional,	   parcialmente	  
representativo	  da	  composição	  da	  nossa	  pele	  e	  do	  processo	  de	   tatuagem	  
com	  tinta.	  	  
Este	  processo	  artificial	  fura	  a	  pele	  30	  000	  vezes	  por	  minuto,	  danificando-‐a	  
e	  alterando-‐a	  permanentemente.⁷⁷	  

MELANINA VS TINTA – Objetivos Tecnológicos	  

“Almost all cultures at one time practiced tattooing.” – “Because body alteration is found in diverse cultures around the world, we are seeing both 
diffusion and perhaps a natural tendency to identify and codify using the body as a palette.” – É neste sentido que o novo produto tende a evoluir, 
usando a pele humana como uma tela, usufruindo das suas propriedades naturais como a melanina, neste caso, para criar estes símbolos de crença 
pessoal ou ideia cultural, como objetivo. – “Tattoos, scars, mutilations, and so on capture personal and cultural ideas and beliefs, and skin is the original 
parchment.”	  ⁷³ 

O objectivo final desta beachwear de performance é o de criar estas tatuagens tribais através da melanina, em vez de cicatrizar ou pintar o corpo 
permanentemente. Pelo que cria uma liberdade de mudança de crença. No sentido em que, se a tatuagem produzida não é permanente e, se a crença 
pessoal mudar, o indivíduo é livre de escolher um novo “desenho” para o corpo, como uma nova forma pessoal de manifestar a sua crença, gosto ou 
opinião. 

A melanina, pigmento na pele responsável pelo bronze da mesma, é produzida pelos melanócitos, células localizadas na parte subcutânea da pele – 
na camada malpighiana.⁷⁴ 

 A luz solar chega até nós de três formas: UVA, UVB e UVC. UVC não chega até nós, pois é filtrada por esta, UVB é o principal responsável pelo dano 
causado nas nossas células dermatológicas pelo sol e UVA é então o principal estimulador da produção de melanina e principal responsável pelo 
nosso bronzeamento.  
A prática de bronzeamento na praia é fundamental para a aceleração do processo, uma vez que a areia reflete 20% dos UV, aumentando, desta forma, 
a exposição solar em relação a uma menor percentagem de tempo.  
Mesmo assim, a melanina leva tempo a ser produzida. Logo, o processo de bronzeamento não acontece, para a grande maioria das pessoas, no 
primeiro dia de exposição solar. Recomenda-se pois uma exposição solar natural e gradual para produzir uma tatuagem solar de forma saudável. 
Este processo demora, geralmente, entre cinco a sete dias, para que a melanina se construa a um nível protector em relação à pele.⁷⁶ 
O bronzeado não é permanente, logo, a tatuagem solar que se propõe, e que se pretende obter com estes novos fatos de performance de praia, não é 
de todo permanente e consegue desta forma concorrer com a habitual tatuagem de pele feita a tinta. 
Uma tatuagem a tinta é permanente, visto que é aplicada na derme. Se for apenas aplicada à superfície da pele, com a cicatrização e a renovação da 
pele habitual após o ato de tatuar, esta sai, tornando a tatuagem temporária.  
Este processo não mudou muito desde o seu início e acredita-se que antigos tatuadores se servissem de pedaços aguçados de ossos, como “agulhas 
de tatuar ”.⁷⁷ 
	  

⁷³RUSH, John A. – Spiritual Tattoo: A Cultural History of Tattooing, Piercing, Scarification, Branding and Implants.  [on line] Frog Books, 2005. [Consult.  04 Jan. 2014]. 
Disponível na WWW: http://books.google.pt/books?id=8zctfjvTGmcC&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false - p. 18. 

⁷⁴HOW SUNBURNS AND SUN TANS WORK – Skin Layers [Em linha] Marshal Brain, [Consult. 04 Jan. 2014]. Disponível na WWW:  http://health.howstuffworks.com/skin-
care/beauty/sun-care/sunscreen2.htm. 

⁷⁵HOW SUNBURNS AND SUN TANS WORK – What is Skin? [Em linha] Marshal Brain, [Consult. 04 Jan. 2014]. Disponível na WWW:  http://health.howstuffworks.com/skin-
care/beauty/sun-care/sunscreen1.htm. 

⁷⁶HOW SUNBURNS AND SUN TANS WORK – Sun Tanning [Em linha] Marshal Brain, [Consult. 04 Jan. 2014]. Disponível na WWW: http://health.howstuffworks.com/skin-
care/beauty/sun-care/sunscreen4.htm.  

⁷⁷BUSTOS, Malvin – The History of Body Art. [on line] Northeast Colorado Health Department, 2010. [Consult.  03 Jan. 2014]. Disponível na WWW:  
http://www.cehaweb.com/documents/TheHistoryofBodyArt.pdf - p. 8. 
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Figura	   22	   –	   “Untiteled”,	   tatuagem	   feita	   por	   GENKO.	   –	   Tatuagem	   de	   um	  
dragão	   ocidental	   num	   ventre	   masculino.	   A	   única	   diferença	   desta	   figura	  
para	   a	   anterior,	   é	   	   a	   tatuagem	   ser	   feita	   no	   lado	   oposto	   do	   corpo.	   A	  
diferente	   interpretação	   cultural	   da	   figura	  mítica	   de	   dragão	   é	   óbvia	   pela	  
forma	  da	  fisionomia	  que	  a	  	  representação	  adequire.⁷⁸	  
	  

Figura	   21	   –	   	   “Untiteled”,	   tatuagem	   feita	   por	  GENKO.	   –	   Tatuagem	  de	   um	  
dragão	  oriental,	  num	  ventre	  masculino.⁷⁸	  
	  

FUSÃO CULTURAL DA TATUAGEM – Ocidente/Oriente 
 

A exemplo do que é a tatuagem atual, existe uma fusão cultural óbvia entre a arte na tatuagem ocidental e oriental, embora mantenham as suas 
diferenças.  

Na opinião da Tang Chao, um profissional no ramo da tatugem, há dez anos no ativo: “In my opinion, oriental tatoo values composition and 
incorporation of oriental culture whereas European and American tattoos celebrate how tattoos look on the client’s body.” Na opinião de Jianyi, outro 
profissional da mesma área com dois anos de experiência: “Oriental tattoo is marked with flowing and elaborate linework, just like traditional Chinese 
realistic painting, while European and American tattoo values utilization of icons and symbols, and prioritizes color palette, just like their comics.”. Já Qi 
Xulong remata com uma opinião que transparece a fusão (ou não) entre estilos: “No matter it is oriental, European or North American tattoo, its 
distinctive characteristic always comes from cultural diference as a result of geographical difference.“. Na medida que, independentemente da 
localização geográfica, o artista pode sempre absorver cultura de uma outra sociedade, de uma outra região, embora possa manter traços dos 
aspectos tradicionais na sua cultura, nasce a fusão cultural.⁷⁸ 

Embora ainda antes da tatuagem ter a sua conotação artística, ela tenha tido um passado difícil, felizmente os tempos mudaram, sendo mais aceite e 
procurada pelo seu valor artístico: “Previously, many people took tattoos as an indicator of social identify and totems of personal affiliations. Nowdays, 
tattoos are predominantly recognized for their aesthetic function. Created as a body adornment, tattoos exemplify beauty in its true sense.” – Afirma 
Cang Long.⁷⁸ 

A opinão destes profissionais, com imensos anos de prática, é valiosa, pois, uma vez que estão habituados a lidar com o consumidor de tatuagens, 
sabem o que este procura e o que tem como objetivo com a execução deste tipo de trabalho artístico. 

O tatuador tem de saber comunicar com o cliente e compreendê-lo. Jianyi afirma: “I will ask for their reasons so that I can understand them better. Only 
by doing this can I serve them well. I will always caution the impulsive clients to think twice before making decisions.” A tatuagem muitas vezes 
esconde, na essência do seu significado, uma conotação espiritual, deixando tranparecer as cerenças do consumidor: “No one gets a tattoo for no 
reason. Tattoo, as a symbol on skin, is always associated witha story, which is the soul of the tattoo. A tattoo can be meant to decorate the body, follow 
the trend, forget something, or for encouragemente, commemoration, expression of love, or religious reason.” – Diz Yang Peng, do estúdio “Assassin 
Tattoo.”	  ⁷⁸ 

Uma vez conhecidas e justificadas as razões pelas quais o cliente faz a tatuagem, resta surprendê-lo com o resultado, nunca havendo a certeza a cem 
por cento, do seu aspeto final até estar concluída. “A good tattoo will make people thrilled with joy, as it can make them feel diferent from the others. 
Besides, all the mysteries shrouding tattoo can be resolved in the tattooing process, which makes tattoo more attractive.” – Jianyi.⁷⁸ 

Por estas questões, o novo produto a ser elaborado responde às expectativas do público alvo, aumentado, desta forma, o seu sucesso.  

 

⁷⁸YING, Du; SHAN, Shan – ORINTAL TATTOO ART , UK: Cypi Press, 2012. pp. 17, 27, 31, 48, 62, 109, 168, 173.  
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Figura	   23	   –	   Foto	   real	   da	   autora	   da	   tese.	   –	   Simula	   o	   efeito	  
pretendido	   com	   os	   tecidos	   especificados	   para	   a	   componente	  
prática	  da	  tese.	  	  

 
ASPETO FINAL – RESULTADO ESPERADO – Primeiras conclusões 

 

 

 

Espera-se que o efeito final, que o sol imprime sobre a pele, seja do estilo de uma tatuagem tribal, apenas duas cores. É o que será possível, segundo 
a resposta natural dos melanócitos em relação à exposição solar da pele.  

 

Estes aspetos técnicos passaram pelo estudo da vistibilidade dos vários fatos, o fecho. Este fecho, também de inspiração oriental, teve um estudo 
aprofundado da história do selo chinês.⁷⁹ A sua base de inspiração teve como propósito a criação de um fecho de design,⁸⁰ com a função de fazer um 
“carimbo solar” no corpo. 

 

Contudo, através de ilustração em foto real (processo digital, recorrendo a programas como photoshop) dará para produzir uma sensação do que se 
espera como resultado. É um aspecto gráfico que simula e ajuda a interpretar o resultado dos aspetos técnicos integrantes no novo produto. Este é o 
objetivo primário. 

 

Como objetivo secundário, propõe-se a descontextualização do fato de performance de praia para performance de dança. Pelo tipo de materiais, em 
que será construído por descontextualização, confere à peça uma versatilidade de função, uma vez que são materiais de cariz desportivo, já utilizados 
na patinagem, lingerie e dança que, no mínimo, irão oferecer a liberdade de movimentos necessária à execução dessas mesmas tarefas. 

 

Já que em 1946 uma bailarina fotografou o primeiro biquíni da história, porque não uma modelo fotografar o primeiro fato de performance de praia e de 
dança?  

 

 

⁷⁹ Ver anexos 28-29 – Onde constam os têxtos sobre a história do selo chinês, que aprofunda as suas origens, desde o paleolítico, até à forma como este objeto é prececionado na 
atualidade. 

 
⁸⁰Ver anexos 47-59 – Onde se pode observar todo o processo de desenvolvimento prático deste fecho de design. Inclui planeamentos, e sequencias experimentais onde se pode 
observar os avanços e retrocessos na evolução desta peça, até à sua conclusão. 
 

 

 



	  

40	   Figuras	  24,	  25	  e	  26	  –	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese	  -‐	  
Técnica	  de	  ilustração	  pessoal,	  utilizada	  para	  imitar	  
o	  estilo	  de	  ilustração	  oriental.	  	  	  

V PROJETO – Aplicação do estudo preliminar – Croncretização prática       
 

 

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Ilustração de Inspiração Oriental 

 

“Hokusai gave us a visual insight about life in Japan in the late 1700s. His work shows the traditions, dress, customs, and symbols that were and still are 
important to the Japanese.” ⁸¹	   

A ilustração, no seu todo, teve como base de inspiração a ilustração Oriental.⁸² Ao imitar um estilo de ilustração semelhante à obra criada por Hokusai, 
propõe-se mais uma forma de transposição da ambiência oriental para a ocidental. Desta metodologia de representação faz parte o esboço, o 
minucioso trabalho da linha de contorno e o resultado final.⁸³ 

“Just as important to a Japanese or Chinese artist as what he paints is what he chooses not to paint”.⁸⁴	  - A técnica de impressão em bloco de madeira é 
rigorosa, além disso seria inviável para uma coleção composta por, no mínimo, 58 coordenados ilustrados.  A metodologia utilizada de forma a imitar 
este secionamento rigoroso da cor, que a impressão de bloco oferece, é conseguido através da ilustração transformada para imagem vetorial (desenho 
final, aperfeiçoado com um filtro de simplificação do desenho digitalizado).  

O resultado será uma coesão entre a ilustração e o respetivo tema da coleção de inspiração oriental.  

 

⁸¹Hokusai – Japanese Artist and Printmarker  [Em linha]. [Consult. 20 Dez. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artheritageprogram.org/Hokusaibio.pdf. p. 1, 4.	  

⁸²Ver anexo 18 – Onde constam os textos sobre a obra de Hokusai, que serviram de inspiração para a ilustração criada neste projeto final de mestrado. Este texto 
vem acompanhado por figuras importantes à visualização das três fases da ilustração em que a ilustração final da autora da tese se baseou; como se pode observar 
nas figuras 96-98.  

⁸³Ver anexos 30-31 e 33 – Onde constam as figuras 134-135 e 137. Nestas figuras observam-se as várias fases de desenho por que passaram as várias coleções, 
esta fase foi determinante para a concretização das várias coleções.	  

⁸⁴The Great Wave off Kanagawa – by Hokusai [Em linha]. [Consult. 20 Dez. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artelino.com/articles/the-great-wave.asp.	  	  	  	  
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Figura	  27	  –	  Desenho	  da	  autora	  da	  tese	  –	  Coordenado	  representativo	  do	  
signo	  de	  Serpente	  de	  Água,	  elemento	  atribuído	  pela	  fluidez	  e	  extensão	  
do	  desenho	  da	  área	  tatuada.	  	  	  

  
«SOLAR WEAR TATOO» - Collections:  
Distribuição racional da cor e dos elementos nos coordenados ilustrados 

 

Depois de definidos a forma e o processo, após desenhados e delineados com uma linha de contorno negra, nos cinquenta e oito coordenados da 
coleção do Zodíaco Chinês, foram distribuídas a cores dos elemento segundo as formas das áreas de tatuagem de cada coordenado. Cada animal 
chinês tem cinco coordenados diferentes, cada um para um elemento, para que todos os signos existam em todos os elementos. 

Dentro de cada Zodíaco varia o corte, com esse corte varia o desenho tribal da tatuagem e as respetivas extensão e forma do mesmo. Como tal, a 
distribuição da cor não é aliatória. 

A cor, que fará alusão ao respetivo elemento, encontra-se ligada, por associação psicológica à forma e extensão da tatuagem. Logo, os elementos 
mais extensos e fluidos como o fogo, a água e a madeira, encontram-se representados em coordenados cuja extensão atinge os membros superiores 
e ou inferiores do corpo. Por ordem de exclusão, elementos como terra e metal, que são parados e privados de movimento, ficam distribuídos por 
coordenados cuja área de tatuagem se centra mais no tronco. 

Esta associação psicológica de distribuição de cores, por atribuição dos elementos aos respetivos coordenados, vai de encontro a uma das técnicas 
tradicionais da conceção de arte japonesa. Através da observação da natureza e respetiva ação destes elementos presentes no seu estado mais puro 
e selvagem.  

Esta distribuição das cores, no vasto grupo de coleções existentes, passou por um período de reflexção, aprovação e aplicação. Para esse efeito, 
elaborou-se uma tabela de disposição total dos coordenados, com preenchimentos de cor provisória, até que se definisse a disposição de cores final.⁸⁵  

 

⁸⁵Ver anexo 32 – Onde consta a figura 137. Nesta figura observa-se a coleção provisória. As ilustrações dos coordenados nesta tabela encontram-se definidas pela linha de contorno 
negra, que faz parte da segunda fase do processo de ilustração, e por um preenchimento sólido com cor prevista para cada coordenado na área que leva strass. 

Esta materialidade, o strass, uma vez que define o elemento a que cada coordenado corresponde, é o componente fundamental para a distinção de cor entre cada coordenado 
dentro de cada coleção. 

A tabela provisória foi extremamente importante para o processo de distribuição e orientação de cada ilustração no sutra da coleção a que pretence. 
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Figura	  28	  –	  Desenho	  feito	  pela	  autora	  da	  tese.	  –	  Hanzi	  
com	   legenda,	   sem	   preceito	   da	   escrita	  Oriental.	   Ficou	  
obviamente	  sujeito	  a	  alterações.	  

Figura	  29	  –	  	  Desenho	  feito	  pela	  autora	  da	  tese.	  –	  Hanzi	  
com	   legenda	   feita	   com	   base	   no	   preceito	   da	   escrita	  
oriental.	  Este,	  sim,	  é	  o	  estilo	  de	  escrita	  aprovado	  para	  
uso	  nas	  várias	  ilustrações	  finais.	  

Figura	  30	  –	  	  Ilustração	  feita	  pela	  autora	  da	  tese	  –	  Integração	  
do	   Hanzi	   e	   respetiva	   legenda	   na	   ilustração	   final.	   Desta	  
forma,	  completando	  a	  ambiência	  pretendida.	  	  

«SOLAR WEAR TATOO» - Collections:  

“Regular Script” e a sua aplicação no todo (escrita Ocidental e Oriental) 

Através deste estilo de escrita, pode-se obter uma ambiência artística e harmoniosa como um todo. 

E, através da experiência por tentativa e erro, pode-se observar a necessidade do uso da técnica de escrita da “Regular Script”⁸⁶ para a respetiva 
legendagem dos Hanzis, na ilustração artística. 

Primeiro foi feito o desenho do Hanzi, obedecendo ao mesmo processo utilizado na ilustração dos coordenados (grafite, linha de contorno e, por fim, 
cor),⁸⁷ e a sua legenda que, em primeira fase, assumia características da escrita ocidental e, acima de tudo, de escrita pessoal.⁸⁸ Este estilo de escrita 
denota falta de contextualização, pela forma e pelo preceito. A técnica de escrita não é igual, o que irá alterar o impacto visual final.⁸⁹	  

Como consequência desta análise do resultado visual, e o impacto deste letering aos olhos do observador, a legenda foi respetivamente harmonizada 
através de uma atribuição de equivalência de estilo de escrita.⁸⁹ 

Na escrita oriental, de uma forma geral, observa-se que não existem extremidades “aguçadas” a apontar para cima, para além de que não existe, na 
escrita oriental, ao contrário da ocidental, uma escrita “aguçada”, como a que foi desenhada, em primeiro lugar, na legenda do Hanzi.⁸⁹ 

Quando finalmente corrigida, as extremidades aguçadas, especialmente as que pontam para cima, deixaram de existir. A velocidade imprimida pela 
escrita em Itálico também não utilizada. Assumiu, sim, uma nova forma, parada e calma, com uma linha de contorno como se tivesse sido pintada a 
pincel, respeitanto os perceitos da “Regular Script”,⁸⁶ ficando a condizer com os Hanzis, criando uma harmonia ao invés da desarminia que 
apresentava na primeira fase da ilustração de Hanzi e da sua tradução. 

A tabela de ilustração final dispõe então, desta correção, dando um mapa final da coleção fiel à ambiência final pretendida.⁹⁰ 

Concluindo, o look oriental fica completo e em perfeita condição para visualização e divulgação do projeto com o Mood como uma  totalidade, de 
acordo a ilustração com a disposição em sutra budista, combinada com o perceito de escrita oriental, quer para a legenda quer para o Hanzi da 
coleção, e respetivo elemento.⁸⁹	  

⁸⁶CHU, Daniel – Chinese Calligraphy, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 2 - 6, 45 - 47, 50. 

⁸⁷O mesmo processo utilizado na ilustração, já anteriormente mencionado (wood block print), foi igualmente aplicado ao Hanzi e à legenda por questões de rigor e uniformidade no 
estilo artístico do mood como um todo. 

⁸⁸Esta primeira opção foi feita com base na ideia que a fusão cultural, em termos visuais, funcionaria até mesmo com o contraste entre as diferentes técnicas de escrita. Algo que, 
após a conclusão desse processo, não se verificou.  

⁸⁹Observação direta, através do resultado observado na ilustração, que contou com a opinião do orientador, respetivamente à aprovação e desaprovação, conforme os resultados 
pretendidos e as alterações que necessitavam de ser feitas. 

⁹⁰Ver anexo 33 – Onde consta a figura 137. Nesta figura observa-se a coleção final em tabela com todas as correções da legenda do Hanzi. As ilustrações dos coordenados nesta 
tabela já se encontram com a sua coloração definitiva.  
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Figura	  31	  –	  	  O	  formato	  digital	  final	  do	  Sutra	  da	  coleção,	  
será	   uma	   folha	   com	   o	   comprimento	   necessário	   para	  
que	   seja	   feita	  a	  dobragem	  ao	  estilo	  do	  Sutra	  Budista,	  
sem	  descurar	  um	  toque	  da	  textura	  do	  papel	  Jin	  Su.⁹¹	  

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Ambiência em Sutra Budista 

Na continuidade da ilustração de inspiração Oriental, a sua ambiência respetiva não foi descurada. Com um fundo texturado, segundo o papel Jin Su, a 
ilustração ganha mais um atributo que ajuda a ambiência oriental, para complementar este mood está a dobragem em preceito de Sutra, para finalizar, 
em suporte físico, o aspeto final da apresentação das coleções;⁹¹ respeitando toda a pesquisa sobre a história do papel, previamente feita.	  ⁹²	  

A ilustração está disposta na horizontal, com largura suficiente para alcançar as medidas necessárias de dobragem de Sutra, tendo sido necessário 
uma observação sobre o estilo de dobragem feita num Sutra Budista autêntico.⁹¹ 

Antes de chegar a uma decisão, foram apreciadas e tidas em conta outras metodologias de apresentação para além do Sutra, sendo estas disposições 
tradicionais chinesas apelidadas de Paper Binding.⁹² Entre elas temos: Roll Binding, Xuan Feng Binding, Long Lin Binding, Butterfly Binding, Bao Bei 
Binding, Thread Binding e, claro, Sutra Binding.⁹¹ 

Sutra Binding - “This was to fold a long sheet of paper along the central line straight and reverse alternatively to make a rectangular book. This form was 
easier to read than the roll binding.” ⁹¹ 

Com o Sutra Binding e a textura respetiva do papel Jin Su,⁹¹ tem-se uma maior aproximação ao aspeto final do Mood da coleção, que será 
complementado pela escrita oriental e ocidental em perceito oriental, de forma a complementar o aspeto das ilustrações finais para as várias coleções 
propostas.⁹³	  

⁹¹JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 112, 124-126. 

⁹² Ver anexos 19-20 – Onde constam os textos sobre a história do papel, a qual remete para os vários estilos de Paper Binding, de forma a aprofundar as várias alternativas para 
alem do Sutra Binding (Fig.108). Mais precisamente, no anexo 20, após a introdução deste tópico no anexo anterior, são especificados e exemplificados os vários estilos de Paper 
Binding,  como se pode observar nas figuras 109-114.	  

 

⁹³Ver anexos 34-46 – Onde constam as figuras 138-150. Nestas figuras observam-se as coleções finais dispostas em segundo o perceito do Sutra Budista. 
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Figuras	  32	  e	  33	  –	  Estilos	  de	  selos	  chineses	  (	  “The	  Seal	  Print	  of	  “Shang	  Yu	  
Fu”,	  à	  esquerda	  e	  “The	  Seal	  Print	  of	   the	  “Seal	  of	  Prince	  Guangling””,	  à	  
direita),⁹⁶	   foram	  utilizados	   como	  base	  de	   inspiração	  para	  o	  design	   dos	  
fechos	   logótipo	   VM	   e	  Hanzi	   dos	   elementos	   do	   Feng	   Shui	   e	   signos	   do	  
Zodíaco	  oriental.	  

Figuras	   34	   e	   35	   –	   Desenho	   CAD	   2D,	   feito	   pela	   autora	   da	   tese.	   –	  
Planeamento	  dos	  protótipos	  exprimentais	  em	  acrílico,	  onde	  se	  pode	  
visualizar	  claramente	  a	  transposição	  da	  inspiração	  dos	  selos	  chineses	  
(Figs.	   32	  e	  33)	  para	  o	  design	   dos	   fechos	  de	  beachwear,	   em	  que,	  no	  
primeiro	  caso,	  o	  desenho	  resulta	  do	  corte	  da	  gravação	  em	  torno	  dos	  
caracteres,	  e	  no	  segundo	  da	  gravação	  do	  próprio	  símbolo.	  	  

Figuras	  36	  e	  37	  –	  Renders	  de	  modelos	  de	  fechos	  3D.	  

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Design do Fecho 

Em seguida, foi pensado o design do fecho, uma vez que este é importante, para criar a marca na pele de uma peça única mas, sobretudo, para 
garantir a possibilidade de vestir qualquer peça planeada nas várias coleções, previamente apresentadas. 

O fecho tem, como base de inspiração, o selo chinês como foi anteriormente mencionado.⁹⁴  
A interpretação do selo chinês, para o fecho de biquíni, teve em consideração não o seu aspeto como peça que vai carimbar por pressão, mas, sim, 
por ação solar. Logo, parte-se do aspeto final do selo e não da peça que o imprime. 

O desenho deste elemento em acrílico procura assemelhar-se ao design de um carimbo chinês, uma vez que estes apresentam dois estilos distintos, 
resultantes de dois processos de gravação dos caracteres, processo denominado “caracter cutting”.⁹⁵  

Todos os fechos respeitam as proporções do quadrado Mágico, utilizado na escrita chinesa. Este conceito também-se reflete no desenho e conceção 
do selo chinês. “The Calligraphy is to artify these Chinese characters, so inextricably linked with them. The art of calligraphy could beautify the Chinese 
character and amaze people.” ⁹⁶ 

Antes da modelagem 3D do fecho, foram feitos protótipos 2D, a partir de acrílico cortado a laser e de um desenho em formato CAD (AutoCAD). Essas 
peças experimentais foram testadas num biquíni protótipo para verificar se o acrílico transparente permitia, ou não, bronzear a pele.⁹⁷  

A base de estudo para a obtenção destes elementos foi conseguida através do seu estudo geométrico:⁹⁸ Dois desenhos de vista de Topo, superior e 
inferior, de forma a retratar as duas possibilidades, uma com e outra sem fecho; e diversos desenhos de perfil, como cortes transversais, longitudinais 
e planimétricos, conseguindo uma representação precisa das várias faces do objeto.⁹⁹ 

Também foi feita uma axonométria de forma a conceber uma sequência da sua funcionalidade,¹⁰⁰ obedecendo a regras de desenho para design 
industrial, para ajudar a interpretar o método de encaixe e tranca.⁹⁹  

Até ao protótipo final, os fechos VM e Hanzi, passaram por escolhas de design, desenho técnico, materiais e cores. Um fecho que, após alterações de 
pormenores em design, se provou funcional e pronto para produção em massa. Disponível em várias cores e “não cores”, consoante o elemento e/ou 
coleção.¹⁰¹ 	  

⁹⁴Ver anexo 28 – Onde constam os textos sobre a história do selo chinês. 

⁹⁵Ver anexo 29 – Onde constam as figuras 132 e 133. Nestas figuras observam-se as duas técnicas diferentes de “caracter cutting”. 

⁹⁶CHU, Daniel – Chinese Calligraphy, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012.	   p. VII, 66, 92. 

⁹⁷Ver anexo 47 – Onde consta a figura 151. Nesta figura observa-se o desenho em formato CAD, utilizado para cortar peças de acrílico a laser.  
⁹⁸Ver anexo 48 – Onde consta a figura 152. Nesta figura observa-se o desenho geométrico desdobrável, com o planeamentos das várias vistas do fecho 3D.  
⁹⁹JULIÁN, Fernando; ALBARRACÍN, Jesús – Desenho para designers industriais, Editorial Estampa, Lda., Lisboa, 2010. pp. 58-61, 164-173.  

¹⁰⁰Ver anexos 50 – Onde constam as figuras 153-155 e. Nestas figuras observam-se as duas axonometrias em perspetiva cavaleira e uma sobreposição destas mesmas, para que, 
se possa compreender melhor, como funciona o fecho. Tal como, em resultado destas axonometrias, foi possivél fazer o diagrama de funcionalidade que ajuda a exemplificar  o 
sistema de fecho, através de uma imagem mais limpa e legível.   
¹⁰¹Ver anexos 51-59 – Onde constam as figuras 157-174. Nestas figuras observa-se toda a evolução do fecho, os seus avanços e retrocessos necessários, para que, esta peça de 
design, ficasse por fim, um protótipo funcional. Inclui o planeamento do seu aspeto em acrílico das várias cores e “não cores” propostas.     
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Figura	  38	  –	  	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese	  –	  Teste	  de	  costura,	  com	  o	  tipo	  
de	  costura	  que	  se	  provou	  capaz	  e	  adequada	  segundo	  as	  características	  
necessárias	  para	  a	  conceção	  dos	  vários	  modelos.	  Esta	  costura,	  orlada	  e	  
tombada,	  permite	  concretizar,	  devidamente,	  os	  objetivos	  técnicos	  para	  
a	  conceção	  de	  produtos	  que	  levem	  à	  concretização	  uma	  tatuagem	  solar.	  
Ela	   é	   capaz	   de	   executar	   curvas	   apertadas	   e	   limpas,	   costuras	   difíceis	   e	  
complexas.¹⁰⁴	  

«SOLAR WEAR TATOO» - Collections: Prototype planning 

 

Neste produto feminino, os tecidos estão pensados para permitirem bronzear uma maior percentagem da pele, de forma a eliminar a marca do traje de 
banho (e transformar as marcas em tatuagens intencionais). Para estes tecidos se camuflarem no tom da pele natural e dar uma sensação do indivíduo 
em estado natural (sensação de nudez parcial), recorre-se à malha de tulle com elastano, em quatro a seis tons diferentes de ocre, para diferentes tons 
de pele: creme claro, creme dourado, creme escuro e castanho. 

Este mesmo tecido (malha de tulle com elastano) é utilizado, neste produto, como novidade, pela sua descontextualização de produtos de lingerie e 
fatos de performance para o uso em traje de banho. Passará por experiências e testes do seu comportamento na água e no corpo, tal como para 
comprovar a sua eficácia na redução da marca solar e da sua eficácia na produção da tatuagem opcional. Foi escolhido este tecido pela sua 
composição e propriedades semelhantes às da lycra (material habitualmente utilizado na confeção de trajes de banho). 

Os apliques serão termoplásticos, strass, em cinco cores em tonalidades diferentes para que cada elemento esteja respetivamente representado por 
tonalidades diferentes da mesma cor, criando um degradê de tonalidades. 

Estes terão um suporte, por baixo, em lycra da cor do tulle. Esta lycra será fixada pelo mesmo strass, o que é possível uma vez que o tulle é um tecido 
em rede que permite a sua fixação em ambas as faces do tecido.  

O tecido, para uma maior sensação de natureza, possui um número muito reduzido de costuras, pois o corte a laser facilitará uma maior ausência de 
costuras, permitindo a exclusão de bainhas. As partes fixar-se-ão ao corpo através de um fecho, de um material resistente à água e ao calor. Para 
esse efeito, serão testados a resina, o PVC e o acrílico, de forma a definir o melhor a ser aplicado. 

Em atelier, foram feitas várias experiências práticas de metodologias de confeção possíveis para a execução dos respetivos protótipos. Dessas 
experiências já foram retiradas conclusões e sobre as melhores opções.  

Todos os testes foram feitos em malha de tulle creme claro, embora o mesmo produto esteja disponível entre quatro a seis cores de tulle diferentes, de 
forma a que, cada peça diferente do conjunto do todo deste novo produto, esteja disponível para diferentes indivíduos com diferentes tons de pele. O 
mesmo se aplica à alteração da pele com o bronzeado, sendo necessário comprar o mesmo modelo em tons diferentes de tulle, consoante o tom de 
pele. Situação que estimulará o consumo do produto. 

Primeiros testes práticos de confeção – Relatório 

Primeiros Testes práticos – Os testes em máquinas de malhas sem folha de papel vegetal provaram ser inviáveis, pois o tecido franze e deforma uma 
costura com o propósito de ser lisa e limpa.¹⁰²  

Segundos Testes práticos – Os testes em máquinas de malhas com folha de papel vegetal provaram ser viáveis, embora pouco eficazes, pois exigem 
muito tempo prévio de preparação no alinhavar numa pequena amostra. Isso torna-se inviável por questões de tempo.¹⁰³ 

Terceiros Testes práticos – Os testes feitos na máquina de orlar sem papel vegetal e sem ponto de segurança provaram ser viáveis e eficazes. A 
costura sai limpa, sem zonas de repuxado, assim como executa zonas de curvas na perfeição, desde que, com o devido valor de costura.¹⁰⁴  

¹⁰²Ver anexo 60 – Onde consta a figura 175. Nesta figura observa-se o primeiro teste de costura prático em close up, para se compreender melhor.  

¹⁰³Ver anexo 61 – Onde consta a figura 176. Nesta figura observa-se um conjunto de vários testes de costura deste conjunto de segundos testes práticos. 

¹⁰⁴Ver anexo 62 – Onde constam as figuras 177-178. Nestas figuras observam-se os terceiros testes práticos, um dos quais, deu origem à bracelete protótipo.	  
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Figura	   40	   –	   	   Sara	   Cecília,	   a	   usar	   o	   mesmo	   coordenado	   da	   coleção	  
“Diamonds”,	   na	   sua	   coroação	   de	   Miss	   CPLP.	   Fotografia	   de	   Marco	  
Mendez.¹⁰⁷	  

Figura	   39	   –	   Modelo	   e	   atriz,	   Sara	   Cecília,	   	   vestida	   com	   o	   quinto	  
coordenado	  da	  colecçlão	  “Diamonds”.	  	  Fotografia	  de	  Paulo	  Ribeiro,	  no	  
DEMO	  2013.¹⁰⁶	  

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Costuras flexiveis 

 

Como provado através dos testes, o ideal é uma costura simples e extremamente flexível, dado que, sempre que necessário, ela terá de fazer curvas 
apertadas no ato da união entre extremidades, e, depois da costura acabada, deverá permanecer flexível e adaptável de forma a tombá-la e comprimi-
la corretamente na área do desenho da tatuagem. 
 
Os primeiros testes de costura, de caráter prático e experimental, foram feitos segundo um preceito rígido, através do uso do papel vegetal. O objetivo 
seria evitar a deformação da costura, o que se verificou incorreto. Efetivamente reduziu a elasticidade, e faltou-lhe a capacidade de fazer curvas 
apertadas. “Nos locais onde a elasticidade não for conveniente (nos ombros, por exemplo), utilize uma fita como reforço.” ¹⁰⁵	  – Neste caso, esse reforço 
provou-se contraproducente, uma vez que se pretende o oposto, ou seja, uma costura flexível. 
 
Um fato colado ao corpo, com o propósito de agarrar cada centímetro das curvas do físico feminino, na perfeição, necessita de dois aspetos técnicos 
fundamentais: Uma “Malha elástica” e um “Ponto flexível”.¹⁰⁵	  
 
“Os pontos flexiveís resultam da acção coordenada dos movimentos da agulha e do impelente – isto é, enquanto a agulha se move do mesmo modo 
que para o ponto a direito ou de ziguezague, o impelente desloca automaticamente o tecido para a frente e para trás, de acordo com o desenho do 
ponto. Tal como no ponto ziguezague, a formação do desenho é controlada por um disco. No entanto, uma vez que, no caso do ponto flexível, a acção 
é dupla, os discos têm igualmente de ter rebordos duplos.” ¹⁰⁵ – Este aspeto técnico, também foi utilizado durante a confeção dos fatos de performance 
de dança da coleção “Diamond’s” do DEMO 2013.¹⁰⁶ Neste caso, o ponto ziguezague foi fundamental para a execução técnica em fatos de incrivel 
flexibilidade, que assentassem e agarrassem as diferentes curvas femininas, das diferentes modelos, com diferentes tamanhos de corpo,  que 
desfilaram estes coordenados.  
 
Este tipo de execução realça a beleza das formas naturais do corpo de cada um. Talvez por isso, a modelo do quinto coordenado da coleção 
“Diamonds”, Sara Cecília, fora coroada Miss CPLP, a 26 de Outubro de 2013.¹⁰⁷	  Foi conseguida a projeção necessária através do uso de roupas que 
transparecessem a sua beleza natural, servindo de um perfeito veículo de publicidade. 
 
Foi o uso do ponto ziguezague que permitiu o fitting perfeito às curvas do corpo, a sua flexibilidade aliada a uma malha elástica. De forma geral, a 
níveis técnicos, o “(...) ponto flexível requer um seletor do desenho do ponto, que coloca os cursors no rebordo apropriado do disco, além de selectores 
de largura e do comprimento do ponto que permitam ao utente controlar o tamanho do ponto.” ¹⁰⁵ – No uso da máquina de orlar (corte e cose), o 
processo é semelhante, pelo que permite proteger a extremidade do tecido, impedindo-o de desfiar, ao mesmo tempo que permite a flexibilidade que 
se pretende, até ao momento de fixação do strass à lycra, uma vez que, com a fixação do strass, o tecido perde fexibilidade na zona pretendida.¹⁰⁸ 

¹⁰⁵DIGEST, Reader’s – O grande livro da costura, Porto, GRIS IMPRESSORE, 1981. pp. 37, 69.	   

¹⁰⁶CARDOSO, Marta F. – DEMO 2013: Vanessa Mendes, Diamonds. Trend me too [Em linha]. 2013. [Consult. 10 Set. 2014]. Disponível na WWW:	   http://trend-me-
too.blogspot.pt/2013/06/demo-2013-vanessa-mendes-diamonds.html. 

¹⁰⁷Sara Cecília – Miss Fashion Beauty CPLP Portugal [Em linha]. 2013. [Consult. 10 Set. 2014]. Disponível na WWW: https://www.facebook.com/pages/Sara-Cec%C3%ADlia-Miss-
Fashion-Beauty-CPLP-Portugal/213851702126628?fref=ts. 

¹⁰⁸Ver anexo 63 – Onde consta a figura 179. Nesta figura observa-se a resistrição da flexibilidade que a área de strass faz, em comparação à flexibilidade do tecido nas zonas em 
que este se encontra livre destes apliques.	  
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Figura	  41	  –	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Observação	  do	  tulle,	  quanto	  
à	  sua	  capacidade	  de	  transparecer	  luz.	  	  

 

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Testing  

 

Segundo estas conclusões, foram, então, elaboradas uma pulseira e bracelete teste, só com a malha de tulle e uma braçadeira, que une a malha de 
tulle ao strass e à lycra da base. Estes testes provaram a eficácia do uso da tecnologia combinada, de permissão e restrição U.V.  

O Feng Shui, como tema de inspiração, transcende um dos seus princípios base, através da observação da natureza e do seu comportamento. Tal 
como acontece na interpretação dos vários elementos do Feng Shui, de forma a atribuir, a cada um deles cor, forma e funcionalidade. 

Esperou-se de um tecido translúcido (malha de tulle) que os U.V. atravessassem o tecido e que de um opaco não existisse qualquer tipo de estímulo 
possível de melanina, pois a luz não consegue passar através deste, ao contrário do tulle. 

Desta observação, extraiu-se o preceito necessário para fundamentar o conceito tecnológico basilar para a resposta à questão de investigação.  

Essas expectativas e expeculações foram postas à prova através da criação de duas peças teste essenciais: uma pulseira de malha de tulle simples e, 
uma bracelete Yin -Yang a incorporar a totalidade tecnológica, envolvente em todos os coordenados das várias colecções. 

Ambas as peças foram devidamente testadas a 15 de Agosto de 2014. Após exatamente duas horas e vinte e oito minutos de exposição solar, esta 
probabilidade provou-se funcional,  respondendo à Questão de Investigação desta Tese de Mestrado em Design de Moda. 

Segue-se a criação dos testes que levaram a estas conclusões práticas, e respetivos resultados. 
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Figura	  43	  –	  	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Esta	  pulseira	  foi	  feita	  com	  
o	  propósito	  de	   testar	   no	   corpo	  os	   efeitos	  provocados	  pela	   radiação	  
solar	  no	  que	  toca	  ao	  grau	  de	  estímulo	  de	  melanina	  na	  pele.	  Esta	  	  foi	  
efetivamente	  testada	  durante	  uma	  semana	  consecutiva	  em	  períodos	  
específicos	   do	   dia.	   Estes	   períodos	   obedeceram	   a	   horários	   de	  
exposição	  solar	  curtos	  e	  dentro	  de	  períodos	  seguros	  para	  a	  saúde	  da	  
pele.	  	  

Figura	  42	  –	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Esta	  peça,	  em	  suporte	  rígido,	  
é	   resultado	   de	   um	   desenho	   geometricamente	   elaborado,	   segundo	   as	  
medidas	  necessárias	  para	  um	  fitting	  perfeito	  ao	  pulso.	  Este	  encontrou-‐
se	   sujeito	   a	   alterações,	   pelo	   que,	   para	   além	  do	  molde	   em	   suporte	   de	  
pepal,	   	  foi	  feito	  um	  MOLDE	  TESTE,	  este	  com	  medidas	  que	  se	  provaram	  
inadequadas.	  Mas	  serviu	  de	  base	  para	  o	  MOLDE	  FINAL	  da	  pulseira.¹⁰⁹	  

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Teste n.º 1 – Pulseira  

 

Começou-se por testar a eficácia da malha de tulle e a sua capacidade de permitir a passagem dos U. V. através dele. 

Sem qualquer tipo de área de tatuagem, este é um teste à eficácia deste tecido em particular, um dos quatro principais materiais que fazem parte deste 
novo produto. 

A autora de tese, como sujeito de teste, fez o molde (Fig.42) e respetiva pulseira à medida da sua anatomia. (Fig. 43) A modelagem, resulta, assim, da 
porporção entre medida justa ao corpo e a elasticidade do tecido.¹¹⁰	  A sua localização da pulseira no antebraço é fundamental, para um controlo eficáz 
da posição deste elemento de forma a conseguir um resultado mais nítido. 

A sua modelagem simples resulta da necessidade da simplicidade que é testar apenas um têxtil, onde o mais importante é a verificação das 
propriedades técnológicas do tecido em relação aos objetivos pretendidos no produto. 

O molde, apesar de simples, requer um elevado conhecimento técnico, necessário à sua eficaz execução, o qual se encontra presente na respetiva 
legenda.	  ¹¹¹ 

Pretende-se que estes moldes, primeiramente feitos á mão, sejam desenvolvidos de forma computacional em formato CAD,¹¹² uma vez que o propósito 
do produto final é ser cortado a laser, de forma a laquear as pontas, impedindo que o tecido se desfie pelo uso intensivo em ambiêntes que 
proporcionem um elevado grau de deterioração, como a água salgada e a exposição solar.  

Após ter sido cortado manualmente, como num processo artesanal, com tesoura, foi unido na máquina de orlar com o ponto definido anteriormente em 
testes de costura. Adptado de forma a passar no pulso, porêm, continuando justo. 

A importante este teste ficar o mais justo que possivél, uma vez que, quanto mais justo, mais a malha abre, e mais radiação solar atravessa o tecido 
até à pele, permitindo um bronzeamento mais escuro, sólido, eficaz à auseência de marca, pertendida por parte deste têxtil. 

¹⁰⁹Ver anexos 66-67 – Onde consta a figura 182-183. Nestas figuras observam-se as etapas que foram importantes para a elaboração do molde final da pulseira.   	  

¹¹⁰Ver anexo 64 – Onde consta a figura 180. Nesta figura observa-se uma tabela utilizada na medição da capacidade de elasticidade de tecidos. Esta ajudanos a perceber, se o textil 
medido tem pouca, alguma ou muita elasticidade. Esta elasticidade do tecido irá influenciar a modelagem, reduzindo nas medidas consoante a flexibilidade do tecido.  

¹¹¹Ver anexo 65 – Onde consta a figura 181. Nesta figura observa-se uma lista de abreviaturas utilizada em moldes têxteis. Estas são fundamentais para a legibilidade e 
manuseamento adequado de moldes. 

¹¹²Ver anexo 68 – Onde consta a figura 184. Nesta figura observa-se o molde da pulseira desenhado em formato CAD. Este possibilita o corte do tecido a laser. 
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Figura	   44	   –	   Esta	   imagem	   reflecte	   bem	   os	   ciclos	   construtivos/	  
destrutivos	  e	  de	  absorção/	  exaustão	  dos	  elementos.	  O	  mais	  relevante	  
sobre	   esta	   imagem	   é	   como	   ela	   reflecte	   bem,	   através	   do	   degradê,	   o	  
aspeto	   pretendido	   no	   padrão	   de	   strass,	   para	   materializar	   cada	  
elemento	  na	  coleção.¹¹⁸	  

Figura	  45	  –	  A	  braçadeira	  Yin-‐Yang	  está	  geometricamente	  calculada	  para	  
que	   o	   valor	   de	   costura	   fique	   completamente	   tapado	   pelo	   strass	   e	  
dissimulado	  pelo	  mesmo,	  de	  forma	  a	  criar	  a	  ilusão	  ótica	  da	  ausência	  de	  
costuras.	  	  

A	  sua	  confeção	  também	  reflete	  os	  elementos	  através	  do	  uso	  de	  vários	  
tons	  pertencentes	  a	  cada	  um,	  tido,	  por	  consequência,	  o	  preto	  do	  Yang	  
sido	  substituído	  por	  tons	  de	  azul	  e	  preto,	  e	  o	  branco	  do	  Yin,	  por	  tons	  de	  
prateado,	  quartzo	  titânio	  e	  cinza.	  

«SOLAR WEAR TATTOO» - Collections: Teste n.º 2 – Braçadeira  

No segundo teste, mais dois dos quatro materiais das colecções são introduzidos, nomeadamente a lycra (de poliamida) e o strass (termoplástico). 

Este teste foi primeiro planeado em ilustração e formalizado posteriormente sob forma de desenho técnico, antes de ser feito o molde.¹¹³  

De forma a criar a tatuagem, na modelagem da forma da bracelete é inserido o desenho pertendido (Yin-Yang) para que este cubra por completo a 
área de costura que une a tira de malha de tulle de uma extremidade à outra. Para tal, no desenho geométrico manual do Yin-Yang, fez-se uma 
pequena deformação de 0,4 cm das extremidades, de forma a que o símbolo continuasse simétrico e tivesse a área ideal para cobrir esse valor de 
costura, dado pelo orlado.¹¹⁴ 

Uma vez feita e refeita até assentar devidamente no usuário e o seu fitting ser o mais adequado, procedeu-se à união entre lycra, tulle e strass por 
processo termoplástico. 

As cores de strass foram, então, aplicadas consoante os elementos interpretados à letra do Yin-Yang. Com o habitual tom de branco sobre preto, e 
preto sobre branco, elas foram respectivamente interpretadas como elemento metal e elemento água e cada um dos elementos foi transposto e 
materializado pelo strass em múltiplas tonalidades, respeitando sempre os tons que correspondem a cada elemento. (Fig. 45) 

O processo de colocação deste strass, de cores variadas, consiste em aquecer as peças, unidade a unidade de strass, de forma a fazer uma união por 
calor, graças à cola que estas pequenas peças têm na base que, por ação do calor, proporciona a adesão entre peça e têxteis. 

A área que sofre do processo termoplástico, por consequência, perde elasticidade, o que é necessário neste caso. Pois a inflexibilidade impede a área 
de desenho de tatuagem de deformar como a malha, para se adaptar às curvas do corpo. A restante malha de tulle, livre de strass, encarregar-se-á 
disso, permitindo uma tatuagem firme, sem deformações, ao mesmo tempo que o fato continua a agarrar as curvas do corpo feminino.¹¹⁵  

Quando pronto, o objeto de teste ficou com o aspeto de degradê pretendido, aplicando-se a mesma lógica às varias coleções de cada signo. Em 
seguida, este teste foi fotografado e testado.¹¹⁶ 

Para além da pulseira e da bracelete de teste, foi também elaborado um biquíni com o propósito de testar o resultado do acrílico transparente na pele 
que, pela falta de pigmento e pela sua composição mista, não havia certeza se este iria impedir ou permitir o ato de bronzear a pele e fazer, ou não, 
uma marca de contorno.¹¹⁷  

¹¹³Ver anexo 69 – Onde constam as figuras 185 e 186. Nestas figuras observam-se a ilutração e desenho plano da bracelete Yin-Yang. 

¹¹⁴Ver anexo 70 – Onde constam as figuras 187-189. Nestas figuras observam-se três desenhos de cálculo geométrico, de onde resultou o molde em suporte rígido da braçadeira. 

¹¹⁵Ver anexo 63 – Onde consta a figura 179. Nesta figura observa-se a restrição de flexibilidade feita pelo strass.  

¹¹⁶Ver anexo 72 – Onde consta a figura 191. Nesta figura observa-se, em fotografia, o protótipo da braçadeira Yin-Yang concluído.  

¹¹⁷Ver anexos 73-75 – Onde constam as figuras 192-195. Nestas figuras observa-se o processo construtivo do biquíni protótipo.  

¹¹⁸Feng Shui Five Elements: How to Use the Feng Shui Five Elements with Colors [Em linha]. [Consult. 16 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.in5d.com/feng-shui-how-to-
use-the-5-elements.html. 
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Figura	   46	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	   Uma	   micro	   faixa	   foi	   o	  
resultado	  final	  ao	  fim	  do	  quinto	  dia	  de	  exposição	  solar.	  Ela	  é	  a	  prova	  da	  
capacidade	  de	  permissão	  do	  estímulo	  da	  melanina,	   feita	  pela	   radiação	  
UV.	   	  Estas	  capacidades	  tecnológicas	  deste	  têxtil	   irão	  contrastar	  com	  as	  
capacidades	   de	   restrição	   UV	   feita	   pela	   lycra	   e,	   desta	   forma,	   irá	  
possibilitar	  a	  tatuagem	  solar.	  

	  

ASPETO FINAL – RESULTADOS NA PELE – Pulseira (Primeiras conclusões práticas) 

 
 

No final do primeiro dia de teste, não ficou uma marca que permitisse identificar que, durante de cerca de três horas de exposição solar intensiva, 
estivesse um tecido ou, qualquer outro objeto a cobrir aquela área, uma vez que a marca de bronzeamento é o que nos permite fazer esse género de 
associção psicológica.¹¹⁹  

No segundo dia, também não foi possível identificar qualquer tipo de marca,  apesar de se notar alguma diferença de tonalidade.¹²⁰ 

No terceiro dia, a diferença aumentou.¹²¹	   

No quarto dia, apresentou uma pequena diferença.¹²²	  

No quinto dia, foi possível indentificar um micro faixa na pele.¹²³	  

Concluiu-se que malha de tulle funciona, embora não obtenha um resultado cem por cento neutro. Em relação à restante área de bronzeamento do 
corpo, ela é capaz de permitir uma percentagem elevada no que toca ao estímulo dos melanócitos e da respetiva coloração da pele. Uma grande 
percentagem de radiação atravessa este têxtil, graças às suas características tenológicas. Algo que se pode verificar ao olhar para um degradê 
evolutivo desta área de bronzeamento.¹²⁴ Aumentando, desta forma, as probabilidades da possibilidade de uma tatuagem solar, quando combinada 
com o strass e a lycra.  

¹¹⁹O primeiro dia de exposição solar foi a 15 de Agosto de 2014. Cujo período de exposição solar foi compreendido entre as desaseis horas e cinquenta e dois minutos, e as 
desasete horas e desanove minutos.	   

¹²⁰O segundo dia de exposição solar foi a 16 de Agosto de 2014. Cujo período de exposição solar foi compreendido entre as desaseis horas e vinte e seis minutos, e as desasete 
horas e nove minutos.	  

¹²¹O terceiro dia de exposição solar foi a 17 de Agosto de 2014. Cujo período de exposição solar foi compreendido entre as desaseis horas e vinte e seis minutos, e as desasete 
horas e trinta e seis minutos. 

¹²²O quarto dia de exposição solar foi a 18 de Agosto de 2014. Cujo período de exposição solar foi compreendido entre as quinze horas e cinquenta e oito minutos, e as desoito 
horas e cinquenta e cinco minutos. 

¹²³O quinto dia de exposição solar foi a 19 de Agosto de 2014. Cujo período de exposição solar foi compreendido entre as desaseis horas e cinquenta e três minutos, e as desaseis 
horas e cinquenta e seis minutos.	  

¹²⁴Ver anexo 76 – Onde consta a figura 196. Nesta figura observa-se, em fotografia, o degradê do braço resultante desta exposição solar. 
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Figura	  47	  –	   	   Tatuagem	  com	  o	   titulo	  de	   “Tai	  Chi	   I”,	  da	  autoria	  de	  Feng	  
Zhi.	  –	  Tatuador	   com	  catorze	  anos	  de	  experiência	  que	   fez	  um	  Yin-‐Yang	  
na	  zona	  do	  braço	  de	  um	  cliente	  anómino.	  O	  resultado	  desta	  tatuagem	  
na	   pele	   pode	   ser	   comparado	   à	   tatuagem	   solar.	   Esta	   ilustração,	   ao	   ser	  
reinterpretada,	   pode	   ser	   analisada	   em	   relação	   às	   suas	   diferenças	   e	  
semelhanças.¹²⁸	  

	  

Figura	  48	  –	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Segundo	  teste,	  na	  pele,	  feito	  
pela	  autora	  da	  tese.	  –	  Uma	  tatuagem	  solar	  perfeitamente	  delineada	  é	  o	  
resultado	  final	  ao	  fim	  do	  sexto	  dia	  de	  exposição	  solar,	  a	  vinte	  de	  Agosto	  
de	   2014.	   Ela	   é	   a	   prova	   das	   capacidades	   de	   permissao	   e	   restrição	   da	  
radiação	   UV,	   feita	   pelas	   características	   tecnológicas	   de	   ambos	   os	  
têxteis.	  	  	  

	  

 

ASPETO FINAL – RESULTADOS NA PELE – Bracelete (Segundas conclusões práticas) 

 

Apenas em cerca de duas horas e trinta minutos, a bracelete deixou uma marca, embora ainda não definida, por causa do período de exposição solar, 
servindo para provar as potencialidades desta tecnologia. Ao fim de cinco dias de exposição solar, a marca de tatuagem é não só evidente como 
saudável, pois foi feita fora dos períodos horários de exposição nocivos para a pele.¹²⁵ 

Apesar da eficácia, detetaram-se alguns obstáculos a serem superados. O strass torna a peça muito pesada, dáda a sua concentração que cobre 
praticamente toda a área de tatuagem. Será tido em consideração um acabamento que una silicone à lycra, antes do corte a laser, de forma a que se 
torne antiderrapante. Tal como a malha de tulle foi descontextualizada da lingerie, este acabamento em silicone também o foi, uma vez que o seu uso 
é comum em meias de liga aderente com o mesmo propósito, fixá-la à pele, impedindo a sua deslocação. No caso da meia de liga, o objetivo é que 
não caia; tal como no caso na bracelete e no dos restantes coordenados, fixando a área de tatuagem e impedindo deformidades no desenho por ação 
do movimento do corpo. 

Apesar da necessidade do silicone que se encontra em falta neste protótipo, nos primeiros quinze minutos de exposição solar já se verificava uma 
marca de Yin-Yang, sobretudo na zona do braço mais elevada e frontal que estava mais exposta à radiação solar. Visa-se a futura colocação de 
silicone no tecido da área de tatuagem, que está em contacto com a pele, para firmar melhor o produto final. Permitindo, assim, liberdade de 
movimentos e, consequentemente, um melhor bem estar ao utilizador. 

Para melhor exemplificar o que será uma bracelete final, foi feito um desenho técnico exemplificativo, incluindo a aplicação de silicone, que fora 
excluída na elaboração do protótipo, e as diferentes possibilidades de aplicação da mesma materialidade.¹²⁶  

Além dos testes têxteis também foi obtido um resultado na pele para o teste do acrílico transparente.¹²⁷ 

¹²⁵Ver anexo 77 – Onde consta a figura 197. Nesta figura observa-se, em fotografia, o degradê do ombro resultante da exposição solar compreendida entre quinze a desanove de 
Agosto de 2014. 

¹²⁶Ver anexo 78 – Onde constam as figuras 198-199. Nestas figuras observa-se a possibilidade da colocação em silicone.  

¹²⁷Ver anexo 79 – Onde constam as figuras 200-201. Nestas figuras observa-se a colocação do acrílico no protótipo em pormenor, e respetivo resultado na pele ao fim de seis dias 
de exposição solar.  

¹²⁸YING, Du; SHAN, Shan – ORINTAL TATTOO ART , UK: Cypi Press, 2012. pp. 34-35.  
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CONCLUSÃO      
 

Este novo artigo de beachwear constitui o produto final do processo de trabalho, evocando simbologias associadas aos signos e aspectos da cultura 
oriental, em fusão com valores ocidentais; significados evocados pelas diferentes cores; os tecidos aplicados, que se confundem com o tom da pele; e 
a tatuagem, criada pelo contraste entre a pele bronzeada e a sua cor original. Emoldurados pelo ambiente da praia, as cores e signos de água, o 
conjunto destes elementos compõem-se para criar um artigo inovador de mercado, destinado a criar uma ponte entre a cultura europeia e a sino-
oriental. 

Fora a sua vertente prática de execução e confeção, este projeto reveste-se de aspetos teóricos e conceptuais, como o simbolismo, os elementos do 
Zodíaco, os conceitos de Yin-Yang e equilíbrio, Feng Shui e espiritualidade.  

Segundo Jules Gritti (1924 – 1998): 

- Uma conclusão de um estudo sobre o significado da água entre os habitantes das cidades e das aldeias –  

“Uma vez mais constatamos que símbolos fundamentais…persistem no coração e no imaginário humanos, na mentalidade coletiva. Uma civilização 
técnica e industrial, pelas carências e poluições que suscita, pode avivar a necessidade, a angústia e o apetite de signos que falem.”¹	  ²⁹ 

Baseando-se nestes conceitos, o produto criado proporciona a possibilidade de criar uma tatuagem natural, sem os inconvenientes de uma solução 
mais permanente, que se revestem de significado e criam uma ligação entre a estética e simbologia oriental e o gosto ocidental pela praia e o ato de 
bronzear a pele, eventualmente transpondo este gosto para a cultura chinesa. Evita-se assim as tradicionais marcas de biquíni, com as suas formas 
inestéticas, convertendo esta consequência inevitável numa mais-valia, em que o sol cria desenhos no corpo, consoante a escolha de animal e símbolo 
com que as pessoas mais se identifiquem, tornando-se numa tela humana.  

A inovação introduzida por este artigo resulta não da exclusividade do produto, mas antes nas tecnologias empregadas na sua execução, constituindo 
uma aplicação pioneira da malha de tulle e do strass para elaboração de um artigo diferente. Os testes e a investigação realizados  conseguiram uma 
fundamentação dos conceitos teóricos basilares, resultando numa nova área de aplicação e abrangência destes produtos, procurando transpor limites 
e introduzir novos conceitos na área e disciplina de Design de Moda.¹³⁰	  

Assim, de acordo com Bill Hicks 

“We are the facilitators of our own creative evolution” – Bill Hicks¹³¹	  

¹²⁹CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain –IBIDEM: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. p. 46. 

¹³⁰Ver anexo 77 – Onde consta a figura 197. Nestas figura observa-se a resposta à questão de investigação deste projeto final de mestrado. 

¹³¹Bill Hicks Quotes [Em linha]. [Consult. 28 Jan. 2013]. Disponível na WWW:  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/billhicks382269.html.  
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                BENEFÍCIOS 

 

● Novas formas do uso do biquíni. 

● Transformação da marca de biquíni considerada inestética, numa tatuagem solar natural. 

● Contribuição para o conhecimento pessoal e global. 

● Solução inovadora para a área da Moda e da Estética. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO     

 

● Capacidade de cativação do público, através das múltiplas opções de modelos e cores. 

● Uso do mesmo material e conceito capaz de produzir um leque vasto de soluções. 

● Qualidade de produto e versatilidade do mesmo. 

● Versatilidade publicitária, de forma a que haja boa divulgação do projeto. 
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Figura	  49	  –	  Web	  site	  em	  construção.	  –	  Vmdesign.pt	  por	  agora	  encontra-‐
se	   em	   construção.	   No	   écran	   em	   espera	   pode-‐se	   observar	   um	   dos	  
coordenados	   do	   DEMO	   2013,	   vestido	   pela	   modelo	   Sara	   Cecília.	  
Fotografia	  por	  Armando	  Caseirão.¹³²	  	  	  

	  

 

     DISSEMINAÇÃO 

Esta investigação irá ser apresentada através de uma dissertação de projeto final de mestrado, com repetiva apresentação oral. O projeto estará 
sujeito às alterações necessárias ao longo do seu desenvolvimento e até à fase de conclusão que inclui Mood Board, Dossiers estilo Scrapbook, de 
ilustrações e desenhos técnicos, desenho plano, mostruário de materiais e moldes. 

De futuro, este trabalho contará com uma extenção de confeção de coordenados e sessão fotográfica. Todo este trabalho será intencionalmente 
divulgado via web, em diversas plataformas, de forma a facilitar a divulgação ao consumidor do protótipo do produto final.  

Toda esta apresentação terá de estar cuidada, de acordo com o tema utilizado neste produto novo de beachwear, recorrendo a uma ambiência 
adequada para cada plataforma; de preferência algo versátil que resulte com grande impacto visual para todas as plataformas em questão. Redes 
sociais, sites, blogs, entre outros. 

Para além da divulgação do trabalho prático, seria de grande importância criar um manual simbólico sobre a importância das associações psicológicas 
da cor aplicada à área da Moda, tendo como relevância direcioná-lo para uma abordagem direta ao beachwear da coleção em questão, como 
comprovativo de uma coleção elaborada com uma argumentação aprofundada.  

Este é um projeto a longo prazo, que terá continuidade no seu desenvolvimento com o objetivo de continuar com investigação e testes sucessivos até 
se conseguir concretizar a chegada deste novo produto ao consumidor.  

 
	  

¹³²Brevemente.../ Coming Soon... [Em linha]. [Consult. 26 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.vmdesign.pt. 
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VI BIBLIOGRAFIA TEMÁTICA      
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     ANEXOS  I – Estado da Arte   	  
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ANEXO  1      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³³HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. p. 48 - 49.

Figura	   50–	   Gráfico	   exemplificativo	   dos	   gostos	   das	   cores	   no	   geral,	   feito	  

segundo	  um	  grupo	  de	  amostra.¹³³	  
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     ANEXO  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁴HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49. 

Figuras	   51	   e	   52	   –	   Gráfico	   que	  
exemplifica	   percentualmente	   as	   cores	  

associadas	   aos	   sentimentos.	   –	   Neste	  
caso,	  os	  sentimentos	  que	  a	  maioria	  das	  
pessoas	   associa	   ao	   azul.	   –	  

Correspondente	   ao	   elemento	   Água	   no	  

Feng	  Shui.¹³⁴	  
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ANEXO  3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁵HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49. 

 

Figura	   53	   –	   Gráfico	   que	   exemplifica	  

percentualmente	   as	   cores	   associadas	  
aos	   sentimentos.	   –	   Neste	   caso,	   os	  
sentimentos	   que	   a	   maioria	   das	  

pessoas	   associa	   ao	   roxo.	   –	   Cor	   qual	  
também	   corresponde	   à	   gama	   de	  
tonalidades	  pertencentes	  ao	  elemento	  

Água	  no	  Feng	  Shui.	  ¹³⁵	  
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     ANEXO  4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁶HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49. 

Figuras	   54	   e	   55	   –	   Gráfico	   que	  

exemplifica	   percentualmente	   as	  
cores	   associadas	   aos	   sentimentos.	   –	  
Neste	   caso,	   os	   sentimentos	   que	   a	  

maioria	   das	   pessoas	   associa	   ao	  
vermelho.	   –	   Correspondente	   ao	  

elemento	  Fogo	  no	  Feng	  Shui.¹³⁶	  
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ANEXO  5        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁷HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49.  

Figuras	   56	   e	   57	   –	   Gráfico	   que	  

exemplifica	   percentualmente	   as	   cores	  
associadas	   aos	   sentimentos.	   –	   Neste	  
caso,	   os	   sentimentos	   que	   a	   maioria	  

das	   pessoas	   associa	   ao	   cor	   de	   rosa	   e	  
ao	   cor	   de	   laranja.	   –	   Cores	   quais	  
também	   correspondem	   à	   gama	   de	  

tonalidades	  pertencentes	  ao	  elemento	  

Fogo	  no	  Feng	  Shui.¹³⁷	  
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     ANEXO  6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁸HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49.  

Figuras	  58	  –	  Gráfico	  que	  exemplifica	  
percentualmente	   as	   cores	  

associadas	  aos	  sentimentos.	  –	  Neste	  
caso,	   os	   sentimentos	   que	   a	  maioria	  
das	   pessoas	   associa	   ao	   verde.	   –	  

Correspondente	   ao	   elemento	  

Madeira	  no	  Feng	  Shui.¹³⁸	  
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ANEXO  7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³⁹HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49.  

 

Figuras	  59,	  60	  e	  61	  –	  Gráfico	  que	  
exemplifica	   percentualmente	   as	  

cores	   associadas	   aos	  
sentimentos.	   –	   Neste	   caso,	   os	  
sentimentos	   que	   a	   maioria	   das	  

pessoas	   associa	   ao	   branco,	  
cinzento,	   prateado	   e	   dourado	   –	  
Correspondentes	   ao	   elemento	  

Metal	  no	  Feng	  Shui.¹³⁹	  
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     ANEXO  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁴⁰HELLER,	  Eva – IBIDEM, Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. pp. 48 - 49.   

Figuras	   62	   e	   63	   –	   Gráfico	   que	  
exemplifica	   percentualmente	   as	  

cores	  associadas	  aos	   sentimentos.	   –	  
Neste	   caso,	   os	   sentimentos	   que	   a	  
maioria	   das	   pessoas	   associa	   ao	  

amarelo	   e	   castanho.	   –	  
Correspondentes	  ao	  elemento	  Terra	  

no	  Feng	  Shui.¹⁴⁰	  
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ANEXO  9       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¹⁴¹TOO, Lillian – Guia Completa Ilustrada del FENG SHUI: Ediciones Oniro, Barcelona, 2001. p. 101. 

Figura	   64	   –	   Figura	   exempleficativa	   da	   fórmula/processo	   de	   cálculo	   do	  

número	   Kua.	   Ela	   difere	   consoante	   sexo/género:	   homem/mulher,	  
feminino/masculino.	   Através	   da	   mesma,	   pode	   calcular-‐se	   o	   elemento	   de	  

cada	  indivíduo,	  segundo	  o	  ano	  de	  nascimento.¹⁴¹	  
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     ANEXO    10  
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ANEXO    11       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁴²HELM, Heloise – IBIDEM: Aquarian Publications, 2002. p. 51-54. 

Figuras	   65	   e	   66	   (página	   anterior),	   e	   Figuras	   67	   e	   68	   (página	   atual)	   –	  Tabelas	  
referentes	  ao	  número	  Kua	  de	  cada	   indivíduo,	  consoante	  o	  ano	  de	  nascimento	  
(segundo	  o	   calendário	   chinês),	   com	  a	   respetiva	   cor	   e	   elemento	   associados	   ao	  

número.¹⁴²	  
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	  	  Figura	  69	  –	  Elemento	  Madeira.¹⁴³	  

	  	  Figura	  70	  –	  Elemento	  Fogo.¹⁴³	  

	  	  Figura	  71	  –	  Elemento	  Terra.¹⁴³	  

	  	  Figura	  72	  –	  Elemento	  Metal.¹⁴³	  

	  	  Figura	  73	  –	  Elemento	  Água.¹⁴³	  

     ANEXO    12 

Sabendo o número Kua, compreende-se o elemento de cada indivíduo e as suas cores correspondentes. Pelo que se passará a analisar cada 
elemento individualmente: 
 
 
MADEIRA – VERDE 
Sendo uma pessoa de elemento Madeira, pode beneficiar no uso de tons de verde, azul, preto e algum vermelho, mas amarelo não, nem dourado, 
nem branco	  (Fig.69).¹⁴³	  	   

 

 
FOGO – VERMELHO 
Pessoas de elemento Fogo podem utilizar muitos vermelhos, verdes e azuis, mas não muito branco, dourado ou amarelo. Branco é uma cor 
deteriorante dos elementos fogo, madeira e água. Provoca desentendimentos entre membros de família e amigos. Também pode provocar perda de 
ganhos económicos. 
Use muito verde de forma a aumentar o status financeiro. Azul também é benéfico, aumenta a qualidade de vida ao aumentar condições harmoniosas 
para boas relações entre família e amigos. Azul também é uma boa cor para ajudar a atrair parceiros aos solteiros (Fig.70).¹⁴³	   

 
 
TERRA – DOURADO, AMARELO 
Sendo do elemento Terra, pode usar dourados e amarelos, em adição a castanhos e vermelhos. Evitar o excesso de verde, azul ou preto pois são 
cores deterioradoras da saúde aos deste elemento. O uso de cristais é-lhes benéfico (Fig.71).¹⁴³	   

 
 
METAL – BRANCO 
Pessoas do elemento Metal têm como cores o prateado e todos os tons metálicos. 

Amarelo e dourado são também benéficos a este elemento. Verde é a pior cor que uma pessoa do elemento de metal poderá utilizar (Fig.72).¹⁴³	   

 
 
ÁGUA – AZUL, PRETO 
Sendo uma pessoa de elemento Água, tem que se preocupar com o excesso de uso do amarelo, dourado ou branco. Azul e preto são sobretudo cores 
harmoniosas, verdes, azuis e algum vermelho também podem ser utilizados. Como pessoas de elemento água, demasiados dourados e amarelos 
poderão trazem azar. Amarelo e dourado serão portanto, as piores cores a este elemento. 

Verde será uma boa cor, uma cor de sorte para os elementos de água ou madeira (Fig.73).¹⁴³	   

 
 
¹⁴³HELM, Heloise – IBIDEM: Aquarian Publications, 2002. pp. 45-46. 
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ANEXO     13       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¹⁴⁴Shangai Tang [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2013]. Disponível na WWW: http://www.shanghaitang.com/shop/Home-Decoration/Photo-frames/4RDragon-filigree-photo-frame500-
104.html. 

Figura	   74	   –	   Coleção	   de	  molduras	   da	  marca	   Shangai	   Tang,	   pertencente	   à	  
coleção	  Year	  Of	  The	  Dragon,	  exibindo	  o	  mesmo	  produto	  em	  cores	  variadas,	  
de	  acordo	  com	  os	  cinco	  elementos	  presentes	  no	  zodíaco	  Oriental	  e	  no	  Feng	  
Shui.	  Um	  exemplo	  de	  Feng	  Shui,	  na	  área	  do	  Design	  de	  Interiores,	  possível	  de	  
transposição	  para	  a	  área	  do	  Design	  de	  Moda.	  Excelente	  exemplo.¹⁴⁴	  
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     ANEXO    14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁴⁵KEIZI, Minami – IBIDEM, São Paulo: Madras Editora Ltda, 2004. pp. 16 - 18. 

Figuras	   75	   e	   76	   –	   Figura	   com	   tabelas	   informativas	  
sobre	  o	  ano	  a	  que	  cada	  signo	  chinês	  é	  associado.¹⁴⁵	  
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 ANEXO    15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁴⁶ABALADA, Dulce Leal – Horóscopos Ocultos da Natureza, Zéfiro. p. 41-42. 

Figuras	   	   77	   e	   78	   –	   Figura	   com	   colunas	  
informativas	  sobre	  o	  mês	  e	  hora	  a	  que	  cada	  
signo	   é	   associado.	   No	   Zodíaco	   ocidental	   o	  
“signo	   ascendente	   é	   determinante	   para	   a	  
pessoa	   ao	   longo	   de	   toda	   a	   sua	   vida,	   na	  
concepção	   chinesa	   este	   signo	   é	  meramente	  
um	  companheiro	  de	  viagem,	  conferindo	  mais	  
elementos	  à	  personalidade	  e	  reforçando,	  em	  
muitos	   casos,	   alguns	   dos	   seus	   aspectos,	   de	  
acordo	  com	  os	  elementos	  do	  signo	  lunar,	  do	  
mês,	  do	  ano	  e	  do	  país	  de	  nascimento.”¹⁴⁶	  
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     ANEXO     16 
Os elementos presentes no Feng Shui e no Zodíaco oriental, segundo o significado do seu símbolo 

ÁGUA – “…a água é a forma substancial da manifestação, a origem da vida e o elemento da regeneração corporal e espiritual, o símbolo da fertilidade 
e da pureza, da sabedoria, da graça e da virtude. Fluida, a sua tendência é para a dissolução, mas, homogénea, é também símbolo da coesão, da 
coagulação.”	  ¹⁴⁷ 

FOGO – “O significado sexual do fogo está universalmente ligado à primeira técnica de obtenção do fogo por fricção, em movimento de vaivém, 
imagem do ato sexual.” 
“O fogo é também nesta perspetiva em que queima e consome, um símbolo de purificação e de regenerescência. Encontramos assim, de novo, o 
aspeto positivo da destruição: nova inversão do símbolo. Também a água é purificadora e regeneradora. Mas o fogo distingue-se dela por simbolizar a 
purificação pela compreensão, até à sua forma mais espiritual, pela luz e pela verdade; a água simboliza a purificação do desejo até à sua forma mais 
sublime, a bondade.”	  ¹⁴⁷	  
 

MADEIRA –“…o simbolismo geral da madeira mantêm-se constante: esconde uma sabedoria e uma ciência sobre humana.”. ”Cada deus tem o seu 
bosque sagrado: se ele inspira um temor revencial, recebe também as homenagens e as orações.”. ”A floresta, ou bosque sagrado é um centro de 
vida, uma reserva de frescura, de água e calor juntos, como que uma espécie de útero. Por isso é também um símbolo MATERNAL.”	  ¹⁴⁷ 

METAL – “Os metais são elementos planetários do mundo subterrâneo; os planetas, os metais do céu; o simbolismo duns e doutros é paralelo. Os 
metais simbolizam as energias cósmicas solidificadas e condensadas, com influências diversas.” 
“Enquanto símbolos de energia, os metais foram associados à libido, na simbologia de C.G. Jung. O seu carácter subterrâneo aparenta-os com os 
desejos sexuais. Subliminar estes, é operar uma transmutação de vil metal em puro ouro.”…a analogia joga a favor já não só da astrologia, como 
também da alquimia. Trata-se de se libertar de servidões carnais, como dos influxos planetários e metálicos nocivos.”	  ¹⁴⁷ 

 
TERRA – “Na literatura identifica-se muitas vezes a terra fértil com a mulher; sulcos semeados, lavoura e penetração sexual, parto e colheita, trabalho 
agrícola e ato gerador, colheita dos frutos e aleitamento, a relha do arado e o falo do homem. Tanto em África como na Ásia, segundo algumas 
crenças, as mulheres estéreis correm o risco de tornar estéril a terra familiar e o seu marido pode repudia-la por esta razão. Se as mulheres grávidas 
deitarem as sementes nos sulcos, aumentam as colheitas; elas são fonte de fecundidade.”	  ¹⁴⁷ 

 
¹⁴⁷TOO, Lillian – Guia Completa Ilustrada del FENG SHUI: Ediciones Oniro, Barcelona, 2001. p. 70. 

Figuras	  79,	  80,	  81,	  82	  e	  83	  –	  Aspeto	  natural	  dos	  
vários	   elementos	   do	   Feng	   Shui	   presentes	   na	  
natureza.	   Água,	   Fogo,	   Madeira,	   Metal	   e	   Terra,	  
segundo	   a	   ordem	   descendente	   das	   respetivas	  
figuras	  .	  ¹⁴⁷	  
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ANEXO     17      
Análise da simbologia dos 12 animais do Zodíaco oriental. 

RATO – “Como assinala Freud em O Homem dos ratos (Cinco psicanálises), este animal, considerado impuro, que escava as entranhas da terra, 
reveste-se de uma conotação fálica e anal, que o liga à noção de riquezas, de dinheiro. É o que faz com que muitas vezes ele seja considerado como 
uma imagem da avareza, da cupidez, da actividade nocturna e clandestina (o I Ching liga-se aqui às tradições europeias).”  
“Numa interpretação valorizante, a tónica é posta na fecundidade, como no Japão, onde ele é o companheiro de Daikoku, deus da riqueza. A mesma 
interpretação na China e na Sibéria. Isto explica que na análise freudiana os ratos se tornem os avatares das crianças: tanto uns como os outros são 
signos de abundância, de prosperidade.” ¹⁴⁸ 

BOI – “O boi, e mais ainda o búfalo, auxiiares preciosos do homem, são respeitados em toda a Ásia oriental. Servem de montada aos sábios, 
particularmente a Lao-tse, na sua viagem em direcção às fronteiras do oeste. De facto, existe na atitude destes animais um aspecto de doçura e de 
desprendimento que evoca a contemplação. As estátuas e bois são frequentes nos templos xintoístas. Porém, na China antiga, um boi de barro 
representava o frio, que se expulsava na Primavera, para favorecer a renovação da natureza; tratava-se e um emblema tipicamente yin.”¹⁴⁸ 

TIGRE – “O tigre evoca, dum forma geral, as ideias de poder e ferocidade; o que só implica sinais negativos. É um animal caçador e, nisto, um símbolo 
da classe guerreira. Tanto na geomancia como na alquimia chinesa, o tigre opõe-se ao dragão; mas se, no primeiro caso, ele é um símbolo maléfico, 
no segundo caso representa um princípio activo, a energia, por oposição ao princípio húmido e passivo, o chumbo oposto ao mercúrio, o sopro ao 
sémen.” 
 “Os Cinco Tigres, símbolos de força protectora, são os guardiões dos quatro pontos cardeais e do centro. Aliás, na história e nas lendas chinesas, dá-
se muitas vezes a designação de Cinco Tigres (Wu ho) a grupos de guerreiros corajosos, protectores do império. O apareceimento dum tigre branco é 
um sinal da virtude real. O tigre é especialmente um animal do Norte, do solstício de Inverno, onde ele devora as influências Maléficas. Se por vezes é 
a montada de um Imortal, é por ele próprio dotado de longevidade. A sua força simboliza também, no budismo, a força da fé, do esforço espiritual, 
atravessando a selva dos pecados, representada por uma floresta de bambus.”	  ¹⁴⁸ 

COELHO – “A ambivalência simbólica da lebre aparece muitas vezes nas imagens ou crenças que ligam tão bem os dois aspetos – benéfico e 
maléfico, frente e verso – do seu símbolo, que é difícil de isolar. Assim, na China diz-se que a fêmea da lebre concebe olhando para a Lua e, segundo 
o texto de Yan Tcho-Keng-lu: as jovens comportam-se quase sempre como coelhas que olham para a Lua (VANC, 286); daí a crença chinesa segundo 
a qual, se uma mulher grávida receber os raios lunares, o seu filho nascerá com focinho de lebre. Tocamos assim no sigificado sexual difuso e múltiplo 
que une Lua, coelhos e lebres. No Camboja pensava-se que o acasalamento ou multiplicação das lebres fazia cair chuvas fertilizantes, que provêm 
também da Lua, que é yin. Para os camponeses astecas são quatrocentos coelhos (exprimindo este número a ideia de excesso), e não um deus 
coelho, os que protegem as colheitas. Mas estas pequenas e familiares divindades agrárias eram também os senhores da preguiça e da embrieguez, 
dois hábitos severamente combatidos pelo rígido código civil mexicano. Encontra-se esta mesma ambivalência simbólica no significado augural dos 
anos-coelho do calendário: podiam ser indiferentemente, bons ou maus, pois o coelho salta de um lado para o outro (SOUP, THOT).”	  ¹⁴⁸ 

 

¹⁴⁸Os 12 animais do Zodíaco Oriental - CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain –IBIDEM: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. pp. 125, 403, 562, 645-646. 

¹⁴⁹KEIZI, Minami – IBIDEM, São Paulo: Madras Editora Ltda, 2004. p. 19, 31, 43, 55.	  

Figuras	   84,	   85,	   86	   e	   87	   –	   Representação	   num	  
estilo	   oriental	   dos	   signos:	   Rato,	   Boi,	   Tigre	   e	  
Coelho,	  segundo	  a	  sua	  ordem	  descendente.¹⁴⁹	  
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DRAGÃO – “Potência celeste, criadora e ordenadora, o dragão é, muito naturalmente, o símbolo do imperador. É de salientar que este simbolismo 
se aplica não só na China, como também entre os Celtas, e que um texo hebraico fala do Dragão celeste como de um rei sobre o seu trono. De facto, o 
dragão é associado ao raio (cospe fogo) e à fertilidade (traz a chuva). Simboliza, também, as funções reais e os ritmos da vida que garantem a ordem 
e a prosperidade. É por isso que ele se tornou o emblema do imperador. Do mesmo modo que se expõem os retratos deste quando a seca causa 
estragos, também quando se faz uma imagem do dragão Yin começa logo a chover (GRAD, 1, 361). O dragaoé uma manifestação da omnipotência 
imperial chinesa: a expressão face do dragão significa a face do imperador; o andar do dragão é andar majestoso do chefe; a pérola do dragão, que se 
crê que ele tem na garganta, é o brilho indiscutível da palavra do chefe, a perfeição do seu pensamento e das suas ordens. Não se discute a pérola do 
dragão, declarava, também Mao.” ¹⁵⁰    

SERPENTE – “Embora para um ocidental dos nossos dias a serpente não seja mais do que um objeto de repulsa, ela permaneceu, nessas regiões 
preservadas, um arquétipo completo que mantém vivas e aceites os seus valores positivos. Uma criança índia, uma criança africana não tem, 
obrigatoriamente, medo de uma cobra, mesmo se as estruturas modernas, recentemente implantadas, tentam mascarar o seu rosto tradicional. No 
Benim, por exemplo, o velho deus Dan, de quem já esboçámos a história, não se surpreende com nada e sabe reconhecer em toda a novidade o que é 
seu. Senhor da energia e do movimento tornou-se patrono dos comboios, dos barcos a vapor, dos automóveis e dos aviões, enquanto o seu vigário, 
Ho-Da, o cordão umbilical, que liga a mulher parturiente à velha Deusa-Terra, quando esta recebe daquela o peso do filho que nasce (MAUG). Eliade 
já observara que em África a serpente simbolizava às vezes a massa humana, o povo, que combate com o chefe vitorioso. Na China, onde a baba do 
dragão tem o poder de fecundar as mulheres, um dia o presidente Mao Tsé Tung respondeu aos jornalistas ocidentais que não se discute a pérola do 
dragão, isto é, a ocidentais que sobre a pérola do dragão não se discute, isto é, sobre a perfeição evidente.” 
 “Arquétipo fundamental, ligado às fontes da vida e da imaginação, vê-se que a serpente conservou em todo o mundo os seus valores simbólicos 
aparentemente mais contraditórios. E os mais positivos dentre eles, apesar de durante algum tempo terem sido incluídas no índex da nossa história, 
começam a sair de novo dos seus esconderijos, para novamente darem harmonia e liberdade ao homem. A poesia, as artes, a medicina, que sempre 
tiveram a serpente como atributo, ocuparam-se disso. A ciência fundamental contribui com as suas descobertas mais revolucionárias: é o que se pode 
inferir como conclusão da célebre equação de Einstein sobre a identidade da matéria e da energia.  
Por isso, apesar de todas as perturbações do nosso tempo, Atena, deusa de todas as perturbações do nosso tempo, Atena, deusa de toda a ciência 
verdadeira, continua a ter nas mãos e no seu peito a serpente, da qual nasceram Dionísio, Satanás e os Imperadores da China.” ¹⁵⁰  

CAVALO – “Cavalos e serpentes são também muitas vezes os heróis intercambiáveis de inúmeras histórias maravilhosas; ou então, unem-se, dando 
origem a um monstro estranho, hipoofídico. É o cavalo-dragão Long-Ma que, na China, traz o Ho-T’u diagrama do rio, também chamado Mat’u, 
diagrama do cavalo para Yu, o Grande: evidente relação com o simbolismo do Verbo, que se apela de novo ao paralelo com Garuda. O cavalo 
substitui-se ao dragão em inúmeras lendas chinesas, do Li-sao de Kiu-yuan ao Si-yeu ki. Num e noutro caso, contribuem para a busca do 
Conhacimento ou da Imortalidade.” ¹⁵⁰ 

CABRA – “Entre nós, quase nada se conhece acerca da cabra alem da sua agilidade ou, segundo La Fontaine, o seu gosto pela liberdade, por uma 
liberdade repentista que faz com que o seu nome (capris) tenha dado origem a ≪capricho≫.” 
“Certas povoações da China fazem uma relação entre a cabra e o deus do raio: a cabeça da cabra sacrificada serve-lhe de bigorna. A mesma relação 
entre o raio e a cabra é atestada no Tibete. Ela representa, em suma, um instrumento da actividade celestial em beneficio da terra, e até, mais 
precisamente, da agricultura e da criação do gado.” ¹⁵⁰ 

¹⁵⁰Os 12 animais do Zodíaco Oriental - CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain –IBIDEM: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. pp. 139-140, 177, 273, 602. 

¹⁵¹KEIZI, Minami – IBIDEM, São Paulo: Madras Editora Ltda, 2004. p. 67, 79, 91, 103. 

Figuras	   88,	   89,	   90	   e	   91	   –	   Representação	   num	  
estilo	   oriental	   dos	   signos:	   Dragão,	   Serpente,	  
Cavalo	   e	   Cabra,	   segundo	   a	   sua	   ordem	  
descendente.	  ¹⁵¹	  
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MACACO – “O macaco é bem conhecido pela sua agilidade, pelo seu dom de imitação, pela sua comicidade. Existe um aspecto desconcertante na 
natureza do macaco, o da consciência dissipada (F. Schuon). Lie-tse faz dele um animal irritável e tolo. A agilidade do macaco encontra uma aplicação 
imediata na Roda da Existência tibetana, onde simboliza a consciência, mas no sentido pejorativo do termo, pois a consciência do mundo sensível 
salta de um objeto, sujeito à vagabundagem, é comparado, nos métodos de meditação budistas, ao domínio do macaco.” ¹⁵² 

GALO – “A virtude da coragem que os Japoneses atribuem ao galo encontra-se também nos outros países do Extremo Oriente, onde o galo tem um 
papel especialmente benéfico: primeiro, porque o carácter que o designa em chinês (ki) é homófono daquele que significa de bom augúrio, favorável; 
depois, porque o seu porte geral e o seu comportamento o tornam apto a simbolizar as cinco virtudes: as virtudes civis, uma vez que a crista lhe 
confere um aspecto mandarínico; as virtudes militares, pela postura das esporas; a coragem, devido ao seu comportamento em combate (nos países 
em que geralmente se travam lutas de galos); a bondade, pois ele partilha a sua comida com as galinhas; a confiança, devido à segurança com que ele 
anuncia o nascer do Sol.” ¹⁵² 

CAO – “O Cão celeste (T’ien-k’uan) é tempestade e meteoro: faz o estrondo do trovão e a luminosidade do relâmpago; é vermelho como o fogo. É 
verdade que ele é o adversário do mocho demoníaco, mas também o arauto da guerra. Para se protegerem do mocho, os Chineses fazem latir os cães 
puxando-lhes as orelhas. Segundo algumas tradições antigas, os Chineses representam também o caos com os traços de um enorme cão de pêlos 
compridos. Este cão tem dois olhos, mas não vê; tem orelhas, mas não ouve; não tem cinco vísceras, mas vivem.” ¹⁵² 

JAVALI – “Na China, o javali é o emblema dos Miao; o urso, é-o dos Hia. Os Miao são os representantes duma forma antiga da tradição chinesa; o 
javali é capturado, ou expulso, por Yi, o Arqueiro, que é um guerreiro. Hércules captura o javali de Erimanto; Meleagro, ajudado por Teseu e Atlanta, 
caçou o javali de Cálidon. Existe aqui, como é evidente, um simbolismo de ordem cíclica, por substituição de um reino por outro, de um kalpa por outro. 
O nosso ciclo é designado, no mundo hindu, como sendo o do javali branco.” ¹⁵²  

¹⁵²Os 12 animais do Zodíaco Oriental - CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain –IBIDEM: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditions Jupiter, 2004. pp. 427, 344, 155, 385. 

 

¹⁵³KEIZI, Minami – IBIDEM, São Paulo: Madras Editora Ltda, 2004. p. 115, 127, 139, 151. 

Figuras	   92,	   93,	   94	   e	   95	   –	   Representação	   num	  
estilo	   oriental	   dos	   signos:	  Macaco,	   Galo,	   Cão	   e	  
Porco,	  segundo	  a	  sua	  ordem	  descendente.¹⁵³	  
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Figura	   96	   –	   Documentário	   da	   BBC	   que	   filma	   artesãos	   a	   elaborar	   os	  
esboços	  para	  a	  manufatura	  de	  blocos	  de	  impressão	  artesanais,	  feitos	  na	  
atualidade.	  Mostra	  a	  importância	  do	  uso	  da	  linha	  de	  contorno	  preta,	  na	  
Ilustração	  Japonesa,	  no	  geral.¹⁵⁵	  

Figura	   97	   –	   Documentário	   da	   BBC,	   mostra	   fotografia	   do	   mar	   revolto,	  
Japonês,	   representativo	  da	  essência	  da	  obra	  de	  Hokusai	  e	  da	  agitação	  
marítima	   que	   outrora	   salvou	   o	   Japão	   das	   invasões	   mongóis	   e,	  
acidentalmente,	  trouxe	  os	  portugueses	  até	  à	  sua	  costa.¹⁵⁵	  

 

     ANEXO     18 
HISTÓRIA DA ILUSTRAÇÃO ORIENTAL (acerca de Hokusai) – bases de inspiração à ilustração da coleção 

No que respeita ao planeamento da coleção em ilustração, de forma a integrar a mesma no mood, recorre-se a técnicas inspiradas na arte de design 
de impressão oriental. 
Hokusai, com a sua técnica de impressão em bloco de madeira (Japanese Wood Block Print), obtém um resultado final de estilo de ilustração 
tipicamente oriental – a cores com linha de contorno.¹⁵⁴	  
A escolha desta técnica teve em consideração os aspetos políticos, sociais, económicos e culturais da época do enorme desenvolvimento da obra 
deste artista Japonês. 
O continente asiático desde sempre teve a sua mística, nas suas particularidades em relação ao resto do mundo. Desde a língua oral e escrita, ao 
traje, costumes, comida, música, religião e filosofia são diferentes de todos os hábitos a que a maioria dos habitantes ocidentais se encontra 
acostumada. 
 “In the 1200's, Japan, China, Southeast Asia, Korea, and India were very advanced countries as compared to other parts of the world, such as Europe 
which was in the "Dark Ages".”  

Em relação à Europa, a cultura Chinesa era a mais avançada, tendo, mais tarde, com a invasão mongol, sofrido retrocessos e estagnação, devido à 
devastação provocada. No entanto, o Japão foi poupado a este flagelo, graças a uma tempestade conhecida como Kamikaze ou “ventos divinos” que, 
por duas vezes, impediram duas grandes de invasões orquestradas pelo imperador Kublai Khan que partiu na demanda de invasão deste país. Os 
mongóis, desta forma, desistiram dos seus propósitos de invasão da nação do sol nascente.¹⁵⁵	  

Os trezentos anos seguintes serviram de unificação do Japão e da emergência do xogunato: Chefes militares (com uma posição muito semelhante à 
dos reis na europa, eram nobres e possuíam as suas cortes particulares) de uma sociedade feudal, munida de força samurai (exércitos profissionais, 
constituídos por guerreiros samurai). Por esta mesma razão, as artes eram importantes na vida da corte. A maioria dos Shoguns era educada e 
tolerava diferentes ideias e religiões.¹⁵⁴ 

Em 1543, um navio português atraca no Japão, embora a sua rota original tivesse como objectivo chegar à China. Foi então que os Portugueses e os 
padres Jesuítas do navio se envolveram com a economia e a sociedade Japonesas.¹⁵⁴ 

Contudo, em 1614, com a subida ao poder da família Tokugawa, que desconfiava dos desígnios dos ocidentais no seu país, nomeadamente, da 
possibilidade de uma invasão espanhola, são proibidas e banidas todas as influências, costumes e credos dessa cultura. Isto justificou assim uma 
política de retorno aos valores que eram considerados como pertencentes à tradição cultural Japonesa. Dando origem a uma nova fase de reclusão e 
de isolamento do Japão, que fechou novamente as fronteiras a estrangeiros, durante quase 200 anos, com exceção da Holanda. Este regime durou 
250 anos, foram anos de paz, mas bastante rígidos.¹⁵⁴ 

Um homem desta cultura teria de ser capaz de escrever poesia, meditar, saber História e discutir ideias. Professores, nas escolas, eram membros 
venerados da sociedade japonesa. Artesãos desempenhavam papéis sociais e cerimoniais na sociedade japonesa, semelhantes aos dos artistas na 
Holanda, em Itália, em França e na Alemanha, isto é, na nobreza europeia. A maioria da arte centrava-se na religião ou em temas culturais, como 
contos do folclore ou da mitologia. A observação da natureza era tema corrente na arte japonesa (incluindo poesia, literatura, arquitetura…).¹⁵⁴ 
	  

¹⁵⁴Hokusai – Japanese Artist and Printmarker  [Em linha]. [Consult. 20 Dez.. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artheritageprogram.org/Hokusaibio.pdf. p. 1-2. 

¹⁵⁵The Great Wave off Kanagawa – by Hokusai [Em linha]. [Consult. 20 Dez.. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artelino.com/articles/the-great-wave.asp.   
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Figura	  98	  –	  Vista	  parcial:	  “The	  great	  Wave	  off	  kanagawa”	  uma,	  se	  não	  
mesmo,	  a	  obra	  mais	  conhecida	  de	  Hokusai.	  Vista	  de	  perto,	  consegue-‐se	  
observar	  o	  detalhe	  da	  linha	  de	  contorno,	  tão	  característica	  da	  Ilustração	  
Japonesa.¹⁵⁷	  

 

Hokusai, nascido em 1760, morreu com 89 anos, veio ao mundo num Japão dominado pela família Tokugawa. Uma fase hostil a toda a arte 
estrangeira e favorável à arte tradicional japonesa, de raízes genuínas, seguindo a filosofia da observação e transposição da natureza e ambiente que 
nos rodeia. O isolamento do Japão terminou abruptamente, em 1859, com o tratado de comércio, assinado pelo Shogun, em Edo (a atual Tokyo) com 
os Estados Unidos da América e outras potências económicas europeias.¹⁵⁶	  

	  

Como tal, na obra de Hokusai, podem observar-se e aprender tradições japonesas, religião, quotidiano e cultura, durante o período de guerra civil e de 
dificuldades económicas. Observa-se o processo dinâmico da arte, na qual as novas ideias tomavam relevância.¹⁵⁶	  

 
Ao longo de todo o seu percurso criativo, Hokusai sempre teve o fascínio por desenhar, fazer esboços, em tudo o que tivesse à mão… plantas, 
pepinos, ovos ou até mesmo os seus próprios dedos. Aos catorze anos foi aprendiz de um escultor de blocos de madeira, com quem aprendeu a 
técnica de “wood block carving”. Aos dezoito anos, juntou-se ao studio de design de impressão – Shunsho, que abandonou mais tarde para prosseguir 
uma carreira a solo.¹⁵⁶	  

	  
Para angariar fundos para a sua carreira a solo, Hokusai fez um pouco de tudo o que envolvesse ilustração. Desde banda desenhada, a cartazes 
publicitários para vendedores de rua. Aceitava mais trabalhos do que o que ele alguma vez pudesse cumprir, graças ao seu espírito livre. Um desses 
trabalhos seria restaurar parte de um templo na área de Nikko. Isto se, claro, não tivesse sido despedido por questionar o projecto do artista-chefe da 
obra (ainda antes de sequer ter começado). – O importante é que Hokusai fez um pouco de tudo na área da ilustração, o que faz dele, no mínimo, um 
artista com um grande talento , tendo ilustrado 437 livros separados e fez mais de 30 000 obras de ilustração. Um verdadeiro mestre, mesmo que ele 
assim não se considerasse. – “If Heaven would Grant me five more years, I would become a real painter.” – Hokusai.¹⁵⁶ 
 
 
 
	  

¹⁵⁶Hokusai – Japanese Artist and Printmarker  [Em linha] [Consult. 20 Dez.. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artheritageprogram.org/Hokusaibio.pdf.	  pp.4-‐7. 

¹⁵⁷The Great Wave off Kanagawa – by Hokusai [Em linha] [Consult. 20 Dez.. 2013]. Disponível na WWW: http://www.artelino.com/articles/the-‐great-‐wave.asp.	  	  	   
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Figura	  99	  –	  	  	  “Buddhist	  sutra	  on	  Jin	  Su	  paper	  (Song	  Dynasty,	  960	  -‐	  1279"	  ¹⁵⁸	  

Figura	  100	  –	  Ilustração	  de	  Cai	  Lun.	  ¹⁵⁸	  

Figura	   101	   –	   	   Bamboo	   Slips	   da	   dinastia	   Qin,	   entre	   221	   a.C	   e	   206	   a.C.	   -‐	  
“Bamboo	  slips	   include	  wood	  slips	  for	  writting	  purpose.	  Wood	  os	  bamboo,	  
they	  are	  bulky.”	  	  –	  Antes	  da	  invenção	  do	  papel	  este	  era	  o	  principal	  suporte	  
de	  escrita.¹⁵⁸	  

Figura	  102	  –	  Os	  primórdios	  de	  papel	  a	  serem	  encontrados	  em	  túmulo,	  de	  um	  
amarelado	  claro,	  	  chamado	  de	  papel	  Baquiao,	  feito	  pela	  altura	  do	  imperador	  
Wu	  –	  “...	  contained	  fiber	  in	  disarray.	  It	  was	  exclusively	  used	  for	  rapping	  burial	  
objects”	   –	   dado	   a	   sua	   fragilidade.	  
Mais	   tarde,	   no	   Gansu,	   um	   papel	  mais	   antigo	   fora	   encontrado	   e	   apelidado	  
pelos	  historiadores	  de	  papel	  Manjuanwan	  e	  Fangmatan	  quando	  descoberto.	  
“Studies	   have	   proved	   they	   were	   earlier	   than	   Cai	   Lun’s	   time	   by	   100	   to	   300	  
years.”	  ¹⁵⁸	  

     ANEXO     19 
HISTÓRIA DO PAPEL – Inspiração para a ambiência em Sutra Budista 

 

A ilustração não descura a ambiência, que tem como base uma disposição e textura inspiradas no Sutra Budista. Este Sutra Budista (Fig.99), de 
impressão artesanal, foi feito num papel chamado Jin Su, característico da dinastia Song.	  ¹⁵⁸	   

Antes de falar sobre as características e história deste tipo de papel, em particular, importa falar sobre a invenção do papel. O papel é uma invenção 
Chinesa, que fez o seu marco e mudança notória na pintura e caligrafia, e continuou a evoluir e diversificar segundo o aparecimento de novas 
tecnologias de produção.¹⁵⁸  

“Paper making is an invention credited to Cai Lun. By Hou Han Shu or History of Late Han, in the first year of Yuanxing, the Easten Han Dynasty (105), 
civil official Cai Lun in charge of the supplies for the royal family invented paper making and the paper he made was named Cai Lun paper. However, 
archeological finds challenged this saying, suggesting paper making was much earlier than Cai Lun’s time. Cai Lun, to some contemporary scholars, 
simply improved the technology.” – “...Lun was not the inventor, he was a significant improver by revolutionizing the making tecnology, which made a 
necessary condition for the later paper engraving needed.”	  ¹⁵⁸  

Na verdadeira origem do papel, estão os vestígios encontrados em túmulos. Antes da invenção de Cai Lun, estimava-se que os únicos suportes de 
escrita e pintura seriam o bambu e a seda. Parece, contudo, que o papel cooexistia com eles, embora não fosse produzido em quantidades 
necessárias para que fosse o único suporte a ser utilizado.	  ¹⁵⁸	   

“Paper was made from hemp in early days, which was pulped by lime water and this explained why paper so made was yellowish and in small  
quantity.” ¹⁵⁸	   

“Although a breakthrough was made during the Eastern Han Dynasty, paper was not enough to replace expensive stuff like silk or cumbersome bamboo 
slips. For a period of history they coexisted.”	  ¹⁵⁸  

A evolução do papel na história, ao longo das várias dinastias chinesas, dependeu em parte das várias materialidades de que o papel era feito, as 
quais partiam essencialmente de cinco diferentes matérias primas, cujos nomes de papel se encontravam diretamente associados.¹⁵⁸ 

“Because ancient times used hemp, cane, tree bark, bamboo and weed paper made from them piked up similar names, hemp paper, bast paper, cane 
paper, bamboo paper and weed paper.” ¹⁵⁸	   

Essas diferentes materialidades conferem, consequentemente, diferentes texturas ao papel produzido e é essa materialidade do papel Jin Su que será 
transportada para a ambiência das coleções a serem apresentadas, nunca descorando a dobragem dessa mesma apresentação, segundo o perceito 
do Sutra Budista.	  ¹⁵⁸	   

 

¹⁵⁸JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 96, 97, 99, 122. 
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¹⁵⁹JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp.122 – 124. 

Figuras	   103,	   104,	   105	   e	   106	   –	  
Materialidades	   do	   papel	   –	   Através	   destas	  
figuras	  é	  possível	  observar	  as	  matérias-‐	  
	  -‐primas	  com	  as	  quais	  o	  antigo	  papel	  seria	  
feito	   e,	   por	   consequência,	   adquiria	  
diferentes	  propriedades	  e	  texturas.	  	  

“Cane	   paper	   made	   there	   was	   thin,	   light,	  
tough,	  fine,	  white	  and	  glossy...”	  ¹⁵⁹	  

	  “The	   old	   fishing	   nets	   and	   bits	   of	   cloth	  
belonged	   to	   this	   hemp	   tipe.	   So	   the	   paper	  
made	  from	  them	  was	  called	  hemp	  paper.”	  

“Bast	  paper	  had	  long	  fiber,	  very	  white	  and	  
smooth	  in	  appearance	  and	  supple.”	  ¹⁵⁹	  

“Low	  cost,	  easy	  to	  be	  written	  upon,	  smooth	  
at	   surface,	   hydroscopic,	   neat	   at	   format,	  
dry,	   thin	   and	   less	   breakable,	   evently	  
colored	   and	   having	   no	   funny	   odor,	   these	  
were	   the	   caracteristics	   of	   this	   kind.”	   -‐	  
(Bamboo	  paper).¹⁵⁹	  
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Figura	   108	   –	   	   Ilustração	   em	   linha	   simples	   e	   estilizada	   que	   ajuda	   a	  
compreender	   o	   aspecto	   final	   que	   um	   Sutra	   adequire	   em	   suporte	  
físico.¹⁶⁰	  

Figura	  107	  –	  	  “Bamboo	  paper	  with	  rough	  edges	  called	  Mão	  Bian	  or	  Mão	  
Tai”	   –	   Exemplo	   de	   um	   resultado	   produzido	   pelas	   materilidades	   deste	  
período,	  compreendido	  entre	  as	  dinastias	  Song	  e	  Yuan.¹⁶⁰	  

 

O Sutra Budista exemplificado é feito de papel Jin Su. Este papel Jin Su surgiu durante a dinastia Song e os tipos de papel criados durante as dinastias 
Song e Yuan possuíam características em comum: Foram criados a partir de materiais locais, como ramos de vegetação, tais como bambo e caules de 
trigo. 

Todo o papel feito a partir de bambu na região sul do país era claro e o mais apreciado entre artistas e alunos para uso artístico ou escolar.  
(Fig.107).¹⁶⁰ 

Com tudo isto, no final deste período de dinastias, também foi criada a reciclagem de papel, a partir de papel já utilizado. Devido às características 
genuínas deste papel, foi apelidado de papel “back to life”.¹⁶⁰ 

Ainda antes deste papel, foram criados o papel Ming Ren Dian e Yuan Shu, interessando ao tema a ser desenvolvido (o papel Jin Su) o primeiro a 
surgir nesta época durante a dinastia Song.¹⁶⁰ 

“Jin Su was made with mulberry bark in Shezhou. It got its name from a temple in Zhejiang, which requested a large quantity of Xuan paper for copying 
sutras. This Jin Su paper had a strong and closely knitted texture, very fine and smooth with evenly distributed fiber, transparent to some degree, 
yellowish on one side and dark yellow on the other, moth and water proof. It had a long life span, even after a thousand years it might still look as good 
as new”.¹⁶⁰	  

Não descurando da importância do papel Jin Su e da sua utilidade para fazer Sutras Budistas, dobrado ao estilo do Sutra Binding, (Fig.108) não era o 
único estilo de paper binding, de facto, existindo de facto outros estilos, que foram evoluindo, a partir do estilo mais básico de binding. 

 

¹⁶⁰JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 111-114. 
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ANEXO     20      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¹⁶¹JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 124-126. 

Figuras	   109,	   110,	   111,	   112,	   113	   e	   114	   –	  
Diferentes	   estilos	   e	   formas	   de	   Paper	  
Binding	   –	   “Paper	   binding	   experienced	   a	  
long	  progress,	   from	  rolls	   like	  books	  on	  silk	  
at	  beginning	  to	  later	  albumed	  paintings,	  it	  
had	  many	   forms	   before	   it	   reached	   thread	  
binding.”	   –	   Entre	   elas,	   ao	   lado	  
representadas,	   as	   restantes	   oito,	   para	  
além	   do	   Sutra	   biding:	   Roll	   binding,	   Xuan	  
Feng	   biding,	   Long	   Lin	   binding,	   Buterfly	  
binding,	   Bao	   Bei	   binding	   e	   Thread	  
binding.¹⁶¹	  
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Figura	  115	  –	  	  Ilustração	  em	  linha	  simples	  e	  estilizadaem	  que	  se	  baseou	  o	  
desenho	   dos	   Hanzis	   e	   da	   respetiva	   legenda	   para	   as	   diversas	  
ilustrações.¹⁶²	  

     ANEXO     21 

 
CALIGRAFIA CHINESA – Estudo aplicado à ilustração 
 

 

A disposição da ilustração não carece de legenda com o Hanzi, e respectiva tradução para português, ambas segundo o preceito da escrita chinesa.  

“Chinese charecter is one of the most ancient writings in the world, as well as the most widely applied writting system. Back in the acient times, many 
nations created their own writting systems, but most of these systems were lost in nowdays. In contrast, the Chinese characters have been passed 
down and endured thousands of years, recording the long-lasting Chinese civilization without disontinuance.”	  ¹⁶² 

Os primeiros registos encontrados de formas semelhantes a caracteres, registados através de bambu com nós e gravações em pedra e cerâmica 
datam da Era Neolítica. Esses símbolos, feitos de a partir da estilização de formas, deram origem aos carateres chineses. “Pictographs are the original 
Chinese characters...”, contudo, com o surgimento contínuo de novos carateres, a estrutura da escrita tornara-se cada vez mais abstrata, simbólica, 
sistemática e estandarizada, como um percurso natural da evolução da escrita, desde a mais arcaica, clássica, até à mais estilizada. Um percurso da 
sua maturação da escrita.¹⁶² 

“In the Shang Dynasty (1600 B. C – 1046 B. C), Jia Gu Wen (oracle-bone inscriptions) appeared. Then formed a writing system which was large in 
number and stable in configuration. This laid solid foundation for the future development of Chinese characters. Meanwhile, with the need for convenient 
writing and the extensive use of writing brushes, the characters were evolving, too. There had appeared chronologically Jin We (inscriptions on the 
bronze objects) in the western Zhou Dynasty (1046 B. C. – 771 B. C.), Xiao Zhuan in the Qin Dynasty (221 B. C. – 206 B. C.), Li Shu in the Han 
Dynasty (206 B. C. – 220 A.D.), as well as Kai Shu, Xing Shu (literally meaning the running script) and Cão Shu (meaning cursive script) in Southern 
and Northern Dynasties (220 – 589). Chinese characters were maturing gradually.”	  ¹⁶² 

De facto, estes carateres, são arte. As suas pinceladas, a sua configuração, a sua sonoridade na fala e o seu significado são altamente artísticos. A 
originalidade de atravéz do retratar das formas e fenómenos naturais da beleza contida intrinscamente na natureza. Daí o nome pictografos, porque 
captam a essência da beleza natural que nos circunda.¹⁶² 

A escrita específica, utilizada nesta tese, para a materialização dos fechos, e para a legendagem da ilustração é a evolução da “Clerical Script” ou 
escrita clérica. A Standard Regular Script, que é aplicada, não o é por acaso. Para começar, esta escrita é marcada pelas suas várias particularidades, 
como a sua pincelada básica que é mais rica pela variedade de movimentos executados pelo pincel. – “The Regular Script hás formed eight Basic 
strokes: dian (dot stroke), heng (horizontal stroke), shu (vertical stroke), pie (left-falling stroke), na (right-falling stroke), gou (hooked stroke), tiao (rising 
stroke) and zhe (angle stroke).” – Dependendo da flexibilidade do pincel e do seu manuseio, a Regular Script  formou o seu estilo totalmente diferente, 
único. Um estilo novo para a sua era, apropriado e harmonioso.¹⁶² 

Foi por estes mesmos atributos que este se tornou o estilo de escrita ideal para este projeto, de forma a acompanhar, complementar e assentar na 
perfeição com o tema escolhido para as coleções, o Feng Shui, que se baseia nos mesmos fundamentos de harmonia e autenticidade.   

  

¹⁶²JI, Sunshe – Writing Brush, Ink Strick, Paper and Ink Slab, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 2-6, 45-47, 50. 
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ANEXO     22      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁶³MEI, Hua – IBIDEM, China Intercontinental Press, China: C&C Joint Printing Co., (Beijing) Ltd., 2010. p. 174.	  

¹⁶⁴On Chinese Beaches, The Face Kini Is In Fashion [Em linha].  NPR: Bill Chappell [Consult. 15 Jun. 2014]. Disponível na WWW: http://www.npr.org/blogs/thetwo-
way/2012/08/20/159366234/on-chinese-beaches-the-face-kini-is-in-fashion. 

Figura	  116	  –	  “Chronological	  Table	  of	  the	  Chinese	  Dynasties”	  –	  Uma	  tabela	  cronológia	  que	  
nos	  ajuda	  a	  ter	  a	  perceção	  do	  longo	  período	  passado	  pelo	  povo	  Chinês	  com	  aversão	  ao	  ato	  
de	  bronzear	  a	  pele.¹⁶³	  Esse	  conceito	  continua	  presente	  nas	  mentes	  da	  população	  chinesa	  
mais	  conservadora,	  que	  se	  manifesta	  pelo	  uso	  do	  “Face	  Kini”.¹⁶⁴	  
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     ANEXO     23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁶⁵MEI, Hua – IBIDEM, China Intercontinental Press, China: C&C Joint Printing Co., (Beijing) Ltd., 2010. pp. 144-145. 

Figura	   117	   –	   “An	   evolution	   chart	   of	   women’s	  
underclothes	   in	   past	   dynasties.	   (Drawn	   by	   Gao	  
Chunming	   selected	   from	   Lady	   Garments	   and	  
Adornments	  of	  Chinese	  Past	  Dynasties	  written	  by	  
Zhou	   Xun	   and	   Gao	   Chunming)”	   –	   	   Através	   desta	  
ilustração,	   é	   possível	   percecionar	   a	   evolução	   da	  
roupa	   interior	   chinesa,	   tal	   como	   as	   suas	  
semelhanças	  com	  os	  atuais	  Tops	  ocidentais.¹⁶⁵	  
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ANEXO     24      
 
HISTÓRIA DO CACHE-SEXE 

Focando o aspeto dos biquínis presentes na última coleção: “TOTAL”, apenas composta por tatuagens de dimensão reduzida, com formas alusivas aos 
elementos Feng Shui respetivas cores; tal como o fato dos restantes coordenados das restantes coleções, concentram-se em tapar sempre as áreas 
sensíveis, intímas e erógenas do corpo. Estas tatuagens têm como base o tapa sexo, recorrentemente utilizado na lingerie e em fatos de performance 
de dança, tais como os do carnaval do Rio de Janeiro. Comece-se primeiro por compreender a sua origem. 

“Antigamente, a maior parte dos povos decorava o corpo muito mais do que actualmente se faz no Ocidente. As pinturas dos túmulos, as esculturas e 
os corpos preservados dão-nos uma ideia dos tipos de ornamentos usados pelos povos antigos, e poderemos recolher mais informações se 
estudarmos as culturas recentes não ocidentais. Os tipos de decoração utilizados vão desde a tatuagem e pintura do corpo até aos penteados 
complicados e ao uso de ornementos, tanto pelos homens como pelas mulheres.”	  ¹⁶⁶ 

O adorno para o embelezamento passava por “PINTURA PARA OS OLHOS” através de blocos “(...) moídos e transformados num pó chamado 
《kohl》que servia para escurecer a pele à volta dos olhos.”; “PINTURA PARA O ROSTO” feito através de “Sementes de leguminosas” de onde se 
obtinham “Pigmentos moídos”; eram utilizados utensílios como “Colher e espátula para preparar 《kohl》, usado em maquilhagem.” e “PENTE” para o 
cabelo. Para além do rosto, o resto no corpo não era esquecido. “PINTURA VERMELHA”, um pigemnto vermelho que “(...) pode ser aplicado no rosto 
como em todo o corpo.”; um “ESTRANHO PERFUME”, feito a partir de âmbar cinzento que “(...) provém dos intestinos dos cachalotes. Tem um odor 
forte e usava-se como base para os perfumes, nas ilhas do Sul do Pacífico.”; e “PARA O MAU HÁLITO” usava-se “(...) resina de um tipo de bosvélia, o 
olíbano, servia para purificar o hálito.” ¹⁶⁶	  

Tal como estas formas de embelezamento primitivas, o cache-sexe fazia parte do grupo: “Thus, the cache sexe, by any other name, is exclusively a 
female symbol. Like the penis sheath, it is more than a covering or a display. It is a unique form of material culture that draws one in to an understanding 
of the physical, social, and aesthetic life of women in some small-scale cultures.” ¹⁶⁸ 

The Metropolitan Museum of Art tem na sua colecção um tapa sexo que data de cerca dos séculos XIX – XX, composto por “Fiber, glass beads, yarn, 
raffia, cane.” ¹⁶⁷ 
Esta peça de adorno tribal provém da cultura da República dos Camarões, na costa ocidental do continente africano, data do paleolítico. Esta saia de 
cordões, insere-se na categoria de tapa-sexo ou adorno erótico, do século catorze antes de Cristo foi encontrada dentro de um túmulo na 
Dinamarca.¹⁶⁸	  
Um testemunho de hábitos praticados por tribos primitivas, muitos deles permanecendo inalterados ao longo de vários séculos (Fig.117).¹⁶⁹  

Pode deduzir-se que esta peça é o acessório de sedução mais antigo do mundo, nunca utilizado em momentos de tristeza e de luto. Preferêncialmente 
utilizado durante períodos de celebração e sedução: “Indeed, the main function of the cache sexe, like the penis sheath, – (Fig.118) – appears to be one 
of drawing attention to the female secondary sex characteristics by intermittently concealing them.” ¹⁶⁸ 
¹⁶⁶VISUAL, Enciclopádia – POVOS PRIMITIVOS, Dörlin Kindersley Limited, Londres: Editorial Verbo, (Lisboa), 1989. p. 34. 

¹⁶⁷The Collection Online [Em linha].  The Metropolitan Museum of Art. 2014. [Consult. 12 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/314103.	  
¹⁶⁸EVERSON, Sandra Lee – Cache-Sexe. Ilovetoknow fashion history [Em linha]. 2014. [Consult. 12 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-
types-styles/cache-sexe. 
¹⁶⁹Cache-Sexe [Em linha].  Wikipidia. 2014. [Consult. 12 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Cache-sexe.

Figura 118 – Exemplo de Cache-sexe, 
pertecente à colecção do The Metropolitan 
Museum of Art.¹⁶⁷ 

Figura 119 –O Penis Shath, é o adorno 
masculino equvalente ao Cache-sexe 
feminino. “The koteka or penis sheath is 
traditionally worn by male natives of some 
ethnic groups in New Guinea to cover their 
genitals.”	  ¹⁶⁹ 



【MESTRADO	  EM	  DESIGN	  DE	  MODA】 	   DOCUMENTO	  FINAL	  DE	  TESE	  DE	  MESTRADO	  

	   FEVEREIRO	  2015	  

	  

	  

91	  

     ANEXO     25 

 
TAPA SEXO na Atualidade (Lingerie) 
 
Tal como no seu aspeto primitivo, o Tapa sexo permanece como um acessório de beleza e sedução. 
O Tapa Sexo na atualidade é utilizado como uma forma de lingerie e, existem modelos femininos como masculinos, embora o ponto de foco a ser 
abordado seja o Tapa Sexo feminino. Conseguimos distinguir o tapa sexo em duas categorias: tapa sexo de peito¹⁷⁰ e tapa sexo C-Strig.¹⁷¹ 
  
O tapa sexo feminino de peito é geralmente redondo e tapa fundamentalmente a zona do mamilo, embora também possa adotar outras formas na sua 
silhueta, ele tapa as zonas mais sensíveis e adere ao corpo através de silicone com pelicula aderente. (Fig.120)	   
 
O tapa sexo feminino C-String, vai de encontro ao modelo da cueca tanga pela sua silhueta mas, não tem alças. De forma a se aguentar no corpo, este 
acessório de sedução fixa-se ao corpo pela pressão exercida pelos gluteos que segura a peça na sua parte de trás e dificulta o seu movimento na 
frente do acessório, pois este possui rebordos rigidos que tornam a peça inflexivél (Fig.121) e (Fig.122).	   
 
Embora, exista também uma C-Strig que se cola ao corpo atravéz de silicone com pelicula aderente tal como o tapa sexo feminine de peito, apenas 
esta é uma peça de design e, é considerada uma peça de roupa interior em vez de um acessório de lingerie comum. 
  
“SEXY, functional and classy - or a step too far in the craze for barely-there underwear? Introducing strapless knickers...” ¹⁷² 
 
Design da autoria da Shibue Couture, descrevem o seu artigo de design como “cuecas strapless sem costuras” e, foi um sucesso nos EUA. 
 
“It has already taken the US by storm, having barely covered the modesty of catwalk models in New York, Kate Upton and Rosie Huntington-Whiteley, 
as well as the cast of Fifty Shades Of Grey. And now it's on its way to the UK - ready to take up very little room in our underwear drawers.” 
 
Os creadores alegam que o acessório de design foi feito com o propósito de ser utilizado pelo público feminino dando a ilusão da nudez pela ausência 
das custuras do rebordo das cuecas.  
A Shibue é um pedaço de tecido segurado no sitio por uma película de gel de silicone lavável e reutilizável, na zona da frente e de trás. Esta cueca 
dobra-se na zona íntima, tapando e deixando a área com um silhueta lisa e suave. 
O manufatores deste produto garante que é seguro utilizar este produto diariamente. Apenas será necessário recolocar a película protetora na zona do 
silicone para manter o produto em bom estado para a sua reutilização. 
A Shibue encontra-se disponível numa gama de padrões e cores incluindo, Café, Vermelho e Creme – que na sua aparência, melhor descreve a 
sensação de nudez que esta peça de roupa interior deixa no utilizador. 
 
¹⁷⁰Tapa mamilos burlesque pretos [Em linha]. 2014. [Consult. 10 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://www.lojadossentidos.com/index.php?route=product/product&product_id=414. 

¹⁷¹C-String [Em linha]. 2014. [Consult. 10 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://www.lingerie.com.br/prod,IDLoja,159,IDProduto,3371847,calcinha-fio-dental-sensual-calcinha-c-
string--tapa-sexo----onca. 

¹⁷²BARNS, Sarah – Forget G-strings and even C-strings: Shibue strapless panties are barely there. EXPRESS, Home of the Daily and Sunday Express [Em linha]. 2014. [Consult. 10 
Set. 2014]. Disponível na WWW:	  http://www.express.co.uk/life-style/style/485262/Shibue-Couture-strapless-pants. 

Figura 120 – Exemplo de Tapa Sexo Feminino 
de peito.¹⁷⁰ 

Figura 121 – Exemplo de Tapa Sexo Feminino 
C-String.¹⁷⁰ 

Figura 122 – Segundo exemplo de Tapa Sexo Feminino 
C-String com padrão. – A particularidade desta figura é 
que ela permite-nos observar a peça fora do seu 
contexto de uso, sendo possivel verificar a rigidez 
natural da peça e a sua forma total, para que melhor se 
possa compreendeer como funciona .¹⁷⁰ 
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¹⁷³Strapless Panties [Em linha]. 2014. [Consult. 18 Set. 2014]. Disponível na WWW: https://twitter.com/FabAtAnyAge/status/310534231635935232. 

 

Figura 123 e Figura 124 – 
Cueca Shibue. – Estas figuras  
ilustram esta peça intima do 
dia-a-dia, para que se possa 
compreender melhor, como 
funciona esta peça de design e 
qual o seu aspeto no corpo do 
utilizador.¹⁷³ 



【MESTRADO	  EM	  DESIGN	  DE	  MODA】 	   DOCUMENTO	  FINAL	  DE	  TESE	  DE	  MESTRADO	  

	   FEVEREIRO	  2015	  

	  

	  

93	  

     ANEXO     26 

HISTÓRIA DO CARNAVAL – As suas origens e reflexo em Portugal 

No que toca ao Carnaval e ao reflexo das suas origens “(...) uma razão simbólica ganha contornos: no século XVI, a busca de transformação, e 
integração, destas datas e destes rituais de passagem, pela Igreja, no calendário litúrgico visa a manutenção de uma identidade, em risco, e a 
mautenção de um poder, adquirido. Identidade e Poder: a máscara (necessária) esconde, em suma, uma pulsao de sobrevivência.”	  ¹⁷⁴ 

O Carnaval é uma festa com o propósito de celebrar a vida e a fertilidade nos vários países de que esta faz parte a nível mundial. E de facto, ao se 
aprender sobre o Carnaval, aprendemos mais sobre nós próprios em muito mais sobre outras culturas e a aceitar as nossas diferenças. Deveremos 
estar gratos pela origem de uma celebração que unifica múltiplas culturas de diferentes cantos do mundo...Mas, qual é a origem Carnaval? 

 

Á centenas de anos atrás, os seguidores da religião Católica em Itália, começaram a tradição de celebrar um festival selvático de máscaras antes do 
primeiro dia de Quaresma. Porque os Católicos supostamente não deverão comer carne durante a Quaresma, chamaram a essa celebração o 
carnevale – que significa deixar a carne de lado. Com o passar dos anos, o Carnaval em Itália tornou-se bastante famoso; e com isso, a prática desta 
celebração propagou-se até França, Espanha, e em todos os países de religião Católica na Europa. Depois com os Françêses, os Espanhóis e os 
Portugueses que começaram a invadir o continente americano, levaram com eles esta sua tradição da celebração do Carnaval.¹⁷⁵ 

 

O Carnaval oferece a todos, a ferramenta dinâmica da exploração e expressão pessoal, uma ferramenta para descobrir as nossas raízes, e uma 
ferramenta para desenvolver novas formas de ver o mundo e as suas culturas diferentes, e finalmente, uma ferramenta para unir o mundo, para 
descobrir o que temos em comum, e para celebrar o que nos torna diferentes. O poder e a creatividade que estas formas de arte possuem de forma 
subjacente, podem transformar as nossas vidas através da dança, do canto e do divertimento.¹⁷⁵	  

 

Carnaval em Portugal é celebrado em todo o país, os mais famosos são os de Ovar, Sesimbra, Madeira, Loulé, Nazaré e Torres Vedras. Os Carnavais 
de Podence e Lazarim incorporam tradições pagãs como as do careto, enquanto a celabração em Torres Vedras é provavelmente o Carnaval 
português mais típico.¹⁷⁸ 

 

Ironicamente, apesar de Portugal ter introduzido os seus costumes elacioados com a religião Católica no brazil, o país começou a adotar alguns 
aspetos da celebração do Carnaval no Brazil, em particular os aspetos que se podem observar nos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, com 
enormes paradas, samba e vários elementos ligádos à música. 

O Carnaval, celebrado em Portugal, apresenta pequenas particularidades distintas consoante cada região.¹⁷⁶	  

Como por exemplo, nos açores têm as suas próprias particularidades festivas no Carnaval, mas, tal como no continente, muitos clubes e grupos locais 
criam fato criativos e coloridos que fazem troça de aspetos politicos e culturais da altura.¹⁷⁶ 

¹⁷⁴CARRETO, Carlos F. Clamote – O Carnaval na Idade Média: Discursos, imagens, realidades, Angra do Heroísmo:Instituto Açoreano de Cultura, 2008. p. 276. 

¹⁷⁵Caribbean carnival arts offer all of us [Em linha]. [Consult. 18 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://www.allahwe.org/History.html. 

¹⁷⁶Carnival [Em linha]. 2014. [Consult. 18 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival. 
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Figura	   126	   –	   Singer	   Britney	   Spears,	   wearing	   nude-‐colour	   two	  
piece	   outfit,	   performing	   at	   the	   MTV	   Vídeo	   Music	   Awards.”.	   A	  
respetiva	   fotografia	   tirada	   a	   7	   de	   Setembro	  de	  2000	  por	  David	  
Cameron,	   revela	  um	   look	  de	   aspeto	   semelhante	   ao	  pertendido	  
no	   biquíni	   com	   inspiração	   no	   Caxe-‐sexe.	   Mais	   um	   marco	   de	  
cruzamento	   entre	   moda	   de	   praia	   e	   fatos	   de	   performance	   de	  
dança.¹⁸¹	  

ANEXO     27      

 

HISTÓRIA DO CARNAVAL no Brasil 
“Futhermore, the format used: the “dance” – reveals the sacred nature attributed to these acts (being《dance》one of teh forms of comunications with 
the supernatural – and the tambourine one of the attributes of Goddess Cibele – mater deum, with a cult established in Portugal, Mértola).” ¹⁷⁷ 

Um dos objetivos primários do Carnaval medieval em Portuagal, é um período de abstinência para que, através da dança se crie consequentemente 
um período de fertilidade e abundância: “In what concerns《the transmission of sexual energy to the plants》, in dramatic acts intended to energize the 
new Spring time, there are some examples in Terceira, still based on the understanding that, through the imitative magic, man could reinforce the fertile 
forces of vegetation, this one by abstaining of sexual interation on the time previous to the sowing.”	  ¹⁷⁷ – Estas bases da cultura do Carnaval medieval 
em Portugal foram transmitidas ao Carnaval no Brasil, consequentemente ao Carnaval do Rio de Janeiro. 

O Carnaval que, é comemorado em Portugal desde o século XV, foi trazido para a sua colónia da época, “O Brazil”, no final do século XVII era uma 
prática comum em todo o território. A forma como era comemorado o Carnaval no Brazil variava consoante o local e o grupo social envolvido. 
Houveram tentativas de aplicar alterações no género de celebração que era feita, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, para que esta 
se assemelha-se aos bailes e passeios mascarados parisienses.   

Por volta de 1870, decorreram mudanças na forma como a população celebrava o Carnaval,¹⁷⁸ pelo enriquecimento proporcionado pelo aumento da 
produção do café.¹⁷⁹ Em São Paulo e nas cidades do interior do Brasil, a formação tinha inspiração de carater religioso-profano e, era uma forma da 
população mais pobre manifestar-se através da música e da dança. A influência do desfile de carnaval foi determinante para as primeiras escolas de 
samba de São Paulo, tal como foi igualmente importante a influência do rancho para a escola do Carnaval Carioca.¹⁷⁸	  

Atualmente, em São Paulo e em várias cidades, as escolas de samba organizam desfiles. As várias escolas disputam entre si para que sejam eleitas 
como a melhor escola. Com o enorme crecimento dessas associações, esta celebração reúne profissionais especializados de várias áreas necessárias 
à concretização deste enorme evento. 

Uma grande parte das bailarinas formadas nas escolas de dança que participam no Carnaval Brasileiro, usam o tapa sexo como peça (ou fato) de 
performance de dança.¹⁸⁰ 

Na atualidade, para além do tapa sexo usado no carnaval do rio, na industria da musica pop, fatos de performance de palco são usados de forma a 
simular nudez através de têxteis cremes, apelidados em inglês de “nude-colour”, muitas das vezes decorados com contas ou até mesmo strass.  
Esta desinibição vem de uma estética atual à qual, celebridades da industria pop assumiram igualmente: “As witnessed by celebrities like Britney 
Spears, seen at the lower right, the waist must now be perfectly toned to accommodate the low-rise, navel exposing styles presently in vogue. 
Adjustment of this zone with the aid of corsetry is no longer possible. Today, the natural body can  achieve  the  prevailing  standard  of aesthetic beauty 
through diet, exercise, and most drastically, surgical intervention.”	  ¹⁸¹ 

¹⁷⁷CARRETO, Carlos F. Clamote –IBIDEM, Angra do Heroísmo:Instituto Açoreano de Cultura, 2008. p. 26-27. 
¹⁷⁸Carnaval do Brasil [Em linha]. 2014. [Consult. 18 Set. 2014]. Disponível na WWW: http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_do_Brasil#Rainha_e_princesas. 

¹⁷⁹A Expansão do café no Brasil [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=518. 

¹⁸⁰Move With Rio – Rio Carnival	  [Em linha]. 2014. [Consult. 24 Ago. 2014]. Disponível na WWW: http://weenii.com/join-the-dance-move-with-the-rhythm-of-rio-rio-carnival-costumes-
travel-brasil/. 
¹⁸¹ART, Metropolitan Museum of – Extreme Beauty: The Body Transformed, New York, Metropolitan Musium of Art, 2005. p. 73. 

Figura 125 – Tapa sexo utilizado como fato de 
performance de dança durante o Carnaval do Brazil.¹⁸⁰ 
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Figura	  127	  –	  	  “An	  Ancient	  Seal	  on	  the	  Side	  of	  Tea-‐
Horse	  Road.”	  ¹⁸²	  

	  

Figura	  128	  –	  “Tão	  Pai	  in	  Ancient	  Times.”	  ¹⁸²	  

Figura	  129	  –	  “Shang	  San	  xi.”	  –	  “Experts	  now	  still	  have	  
different	   opinions	   on	   the	   identification	   and	  
interpretation	   of	   characters	   on	   the	   three	   royal	   seals.	  
Most	   of	   experts	   believe	   that	   they	   are	   graphical	  
characters	   or	   clan	   emblems	   decorated	  with	   graphical	  
characters.”	  ¹⁸²	  

 

     ANEXO    28 

HISTÓRIA DO SELO CHINÊS 

O fecho foi concebido com a função de deixar uma marca no corpo, um selo de autenticidade, cujo design teve como base de inspiração, o selo chinês 
– “Chinese Seal ” 

“Seal is a kind of tool of credit and trustworthiness, while the Chinese seal is a combination of literature, painting, calligraphy and carving. China boasts 
an ancient, unique and charming seal culture.” ... “The Chinese seals are more of unique art with rich aesthetic connotation. The Chinese seals 
integrate beauties of seal stone, carving, literary, character writing and layout, and are artistic gem contributed to the treasure house of human art by the 
Chinese nation.”	  ¹⁸² 

“As an important symbol of traditional Chinese culture, the evolution and development of the Chinese seals reflect the rich connotations of Chinese 
civilization.”  

Estes selos orientais, na sua forma mais primitiva, eram feitos de cerâmica e esculpidos com um Tao Pai.¹⁸²	  Este era então, uma ferramenta de 
cerâmica, cujos vestígios foram analisados através de escavações arqueológicas, as quais datam do período Neolítico, permitindo chegar a uma 
conclusão relativamente à sua função. “Our second example is from Yuchisi in Anhui, dating to the late Dawenkou period (Institute of Archaeology 
2001), as briefly mentioned above. More than 50 buildings were arranged in rows and clustered into 9 groups in this settlement(...). Each group had at 
least 1 building which contained an outstanding number of food vessels (...). House F33 (17. 43 m² in size) yielded 68 food vessels for cooking, serving, 
drinking, and storage, and a tool assemblage (15 tools) consisted of both kinds of tools with the whole set of ceramic utensils in this building implies that 
it was occupied by a family.”	  ¹⁸³ 

Alguns dos desenhos decorativos dos carimbos assumiam formas de plantas e animais. Estas eram totens de tribos e clans da época. A sua estética 
foi evoluindo até assumirem formas quase simétricas ou geometricamente simétricas.¹⁸² 

Estes selos não foram exclusivamente de clãs primitivos, também faziam parte do plano da realeza. “Another origin of the Chinese seals in the Shang 
Dynasty (1600 B.C. - 1046 B.C.), namely Shang San Xi, which refers to the ruins of the ruins of the Yin Dynasty (another name of Shang Dynasty) in the 
Anyang City of Henan Province during the early 1930s, and now is in the Palace Museum in Taibei.” ¹⁸² 

Cada um destes três selos possui um Seal Knob, nome que se refere aos ornamentos esculturais no topo de cada selo. Os primeiros Seal Knobs, da 
realeza, para o sake tinham apenas uma pega semi-circular, para os usar num fio. Essas formas foram evoluindo, desde figuras simples, como 
ganchos, altares, colunas e narizes estilizados, até se tornarem numa marca do utilizador do selo, sob a forma de título ou identificação.¹⁸² 

¹⁸²YANG, Hu – Chinese Seals, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. I, II, 2, 3, 5, 6, 60 - 87.  

¹⁸³LIU, Li – The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States, Cambridge University Press, 2004. p. 43.
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Figura	   130	   –	   “Turtle	   –Shaped	   Knob	   (Southern	   and	   Nothern	  
Dynasties	  420-‐589)”.	  ¹⁸⁴	  

Figura	  131	  –	  Perceito	  de	  manutenção	  e	  limpesa	  do	  selo	  chinês.¹⁸⁴	  

 
“There was a wide range of seals, private seals, lucky saying seals, pictorical seals, appreciation and collection seals and the Stae-Transmission Jade 
Seals, of which official and private seals are major categories.”	  ¹⁸⁴ 

Tal como existia uma ampla gama de selos para os vários estatutos sociais, o mesmo se aplicaria às materialidades e às formas dos desenhos da 
pega do selo (Seal Knob). Apesar do material mais nobre e popular para a manufatura dos selos ser o jade, os primeiros materiais passaram pelo uso 
da cerâmica (argila, barro e porcelana), metais (cobre, bronze, ouro e prata) e minerais vegetais (raízes de bambu, troncos de árvore e pevides ou 
frutos secos de plantas) e animais (dentes, cornos e ossos) e pedras (jade, Shou Shan, Field-Blue, Chicken-blood, Ba Lin, Field-pit, Water-pit, e 
Mountain pit).¹⁸⁴ 

Cada selo é geralmente composto por um “Seal Knob”, Seal Pad e Seal Face, sendo na sua face que ficam gravadas as inscrições que serão 
estampadas pelo carimbo, a mensagem ou marca. Essas gravações são feitas através de uma Cutting Technique. 

A Cutting Tecnique subdivide-se em duas variantes, Swift Cutting Technique e Edge Cutting Technique: 

“Swift cutting technique means to hold an engraver to swiftly cut along the strokes of the character in a decisive, brisk and prompt manner by using the 
strengths of elbow and wrist.” 

“Edge cutting technique means to use the edge of an engraver to cut downward following the lines of the character strokes from right to left with   
pause.” ¹⁸⁴ 

A conservação dos selos de pedra está dependente de cera e de óleo, em que, a cera protege o selo de agressões por abrasão e arranhões; o óleo irá 
manter a cor natural da pedra, impedindo-a de desvanecer a sua textura natural, de rachar ou mesmo de partir por secura.¹⁸⁴ 
Apesar desta arte do uso do selo chinês, no quotidiano, ter caído em desuso, ela continua viva sob forma de arte e cultura chinesa tranicionais. 

“The four ancient civilizations of the world shared a common cultural phenomenon: they all possessed and used seals in ancient times. However, with 
the passing of the years, the seals of the other three ancient civilizations gradually disappeared from the arena of history, and only China’s seal culture 
has continued to witness the development footprints of Chinese civilization, play unique roles and fuctions, and present an amazing artistic glamour. Up 
until now, China still boasts a splendid and glorious seal culture.” ¹⁸⁴ 

 

¹⁸⁴YANG, Hu – Chinese Seals, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 1, 5, 88, 89, 105, 106, 107. 
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Figuras	   132	   e	   133	   –	   	   “Edge	   Cutting	  
Tecniques.”	   ¹⁸⁵	   –	   Inspirado	   no	   facto	   de	  
existirem	  duas	  técnicas	  de	  gravação	  de	  selos,	  
também	   existem	   dois	   modelos	   de	   fecho	  
distintos.	  Através	  deste	  trabalho,	  procura-‐se	  
realizar	   uma	   transposição	   destas	   técnicas,	  
valores	  e	  arte	   tradicionais	  para	  um	  conceito	  
contemporâneo	  e	  moderno.	  	  
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¹⁸⁵YANG, Hu – Chinese Seals, National Publication Foundation. Huangshan, Huangshan Publishing House, 2012. pp. 106-107. 
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ANEXOS  II – Projeto      
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Figura	   134	   –	  	  
Desenhos	   da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Primeira	  
fase	  da	   ilustração,	  o	  
esboço	   em	   linha	   de	  
grafite,	   com	   as	  
várias	   coleções	  
colocadas	   em	  
tabela,	   ajuda	   a	  
obter	  um	  panorama	  
geral	   dês	   várias	  
coleções	   elaboradas	  

em	  ilustração.	  

     ANEXO     30 
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Figura	   135	   –	  	  
Desenhos	   da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Segunda	  
fase	  do	  processo	  da	  
elaboração	   da	  
ilustração.	  Desta	  vez	  
esta	   ganha	  
relevância	   ao	  
apresentar	   a	   linha	  
de	   contorno	   que	  
oferece	   força	   e	  
contraste.	  
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Figura	   136	   –	  	  
Desenhos	   da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Antes	   de	  
finalizar	   o	   processo	  
de	   ilustração,	   foi	  
feito	   um	  
preenchimento	  
automático	   para	  
distribuir	   melhor	   os	  
elementos	   por	   cada	  
coordenado.	  	  

     ANEXO     32 
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Figura	   137	   –	  	  
Desenhos	   da	  
autora	   da	   tese.	   –	  
Tabela	   Final	   da	  
Ilustração.	   –	   Para	  
ter	   o	   look	   geral	  
das	   várias	  
colecções	   a	  
serem	   elaboradas	  
e	   dispostas	   em	  
estilo	   Sutra	  
Budista,	   e	  
respetiva	  
ambiência.	  
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Figura	   138.	   –	  
Ilustração	   da	  
autora	   da	   tese.	   –	  
Colecção	   RATO.	   –	  
Preparada	   para	  
ser	   impressa	   e	  
dobrada	   ao	   estilo	  
do	  Sutra	  Biding.	  
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Figura	   139	   –	  
Ilustração	   da	  
autora	   da	   tese.	  
–	   Colecção	   BOI	  
–	   Preparada	  
para	   ser	  
impressa	   e	  
dobrada	   ao	  
estilo	   do	   Sutra	  
Biding.	  
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Figura	  140	  –	  Ilustração	  
da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Colecção	   TIGRE.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	  e	  dobrada	  ao	  
estilo	  do	  Sutra	  Biding.	  
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Figura	   141	   –	  
Ilustração	  da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
COELHO.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	   e	   dobrada	  
ao	   estilo	   do	   Sutra	  
Biding.	  
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Figura	  142	  –	  Ilustração	  
da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Colecção	   DRAGÃO.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	  e	  dobrada	  ao	  
estilo	  do	  Sutra	  Biding.	  
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Figura	   143	   –	  
Ilustração	  da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
SERPENTE.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	   e	   dobrada	  
ao	   estilo	   do	   Sutra	  
Biding.	  
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Figura	   144	   –	  
Ilustração	  da	  autora	  
da	   tese.	   –	  Colecção	  
CAVALO.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	  e	  dobrada	  
ao	   estilo	   do	   Sutra	  
Biding.	  
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Figura	   145	   –	  
Ilustração	  da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
CABRA.	  –	  Preparada	  
para	   ser	   impressa	   e	  
dobrada	  ao	  estilo	  do	  
Sutra	  Biding.	  
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Figura	   146	   –	  
Ilustração	   da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
MACACO.	   –	  
Preparada	   para	   ser	  
impressa	   e	   dobrada	  
ao	   estilo	   do	   Sutra	  
Biding.	  
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Figura	   147	   –	  
Ilustração	  da	   autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
GALO.	   –	   Preparada	  
para	   ser	   impressa	   e	  
dobrada	  ao	  estilo	  do	  
Sutra	  Biding.	  
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Figura	   148	   –	  
Ilustração	  da	  autora	  
da	   tese.	   –	   Colecção	  
CÃO.	   –	   Preparada	  
para	   ser	   impressa	   e	  
dobrada	  ao	  estilo	  do	  
Sutra	  Biding.	  
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Figura	   149	   –	  
Ilustração	   da	  
autora	   da	   tese.	   –	  
Colecção	   JAVALI.	  
–	   Preparada	   para	  
ser	   impressa	   e	  
dobrada	   ao	   estilo	  
do	  Sutra	  Biding.	  
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Figura	   150	   –	  
Ilustração	   da	  
autora	   da	   tese.	   –	  
Colecção	   TOTAL.	  
–	   Preparada	   para	  
ser	   impressa	   e	  
dobrada	   ao	   estilo	  
do	  Sutra	  Biding.	  
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Figura	  151	  –	  	  Desenho	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Desenho	  
2D	   formato	   CAD	   (Computer	   Aided	   Design).	   –	   Que	  
serviu	  para	  cortar	  o	  acrílico	  transparente	  a	  lazer,	  de	  
forma	   a	   implementar	   a	   materialidade	   na	   confeção	  
do	  biquíni	  teste	  para	  testar	  esta	  materialidade	  e	  os	  
seus	  resultados	  na	  pele	  mediante	  exposição	  solar.	  
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Figura	   152	   –	   	   Desenho	   da	   autora	   da	  
tese.	   –	   Fecho	   3D	   –	   Desdobrável	   da	  
primeira	   fase	   de	   planeamento	   da	  
geometria.	  	  
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Figuras	  153,	  154	  e	  155	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  
tese.	   –	   Axonometria	   de	   planeamento	   do	   FECHO	  
3D	  e	  respetivo	  encaixe	  em	  perspetiva	  cavaleira.¹⁸⁶	  

ANEXO     49      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

¹⁸⁶JULIÁN, Fernando; ALBARRACÍN, Jesús – Desenho para designers industriais, Editorial Estampa, Lda., Lisboa, 2010. pp. 60-61.
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Figura	   156	   –	   	   Desenho	   da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Diagrama	   de	   funcionalidade	   do	   FECHO	   3D	   –	  
para	  se	  compreender	  melhor	  como	  funciona.¹⁸⁷	  
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¹⁸⁷JULIÁN, Fernando; ALBARRACÍN, Jesús – Desenho para designers industriais, Editorial Estampa, Lda., Lisboa, 2010. pp. 178-179.
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Figura	   157	  –	   	  Fotografia	  da	  
autora	   da	   tese.	   –	   Esta	  
impressão	   3D	   tem	   como	  
objetivo	   dar	   a	   noção	   da	  
peça	   de	   anca	   para	   biquíni	  
que,	   não	   necessita	   de	  
fecho,	  uma	  vez	  que,	  só	  será	  
colocado	   peça	   de	   fecho	   do	  
lado	   esquerdo	   da	   cueca	   de	  
qualquer	  modelo	  de	  biquíni	  
da	  coleção	  TOTAL.	  
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Figuras	   158,	   159	   e	   160	   –	   	  Desenhos	  e	   fotografia	  
da	   autora	   da	   tese.	   –	   Primeira	   tentativa	   de	   fecho	  
elaborada	  na	  CENTIMFE	  (CENntro	  Tecnológico	  da	  
Industria	   de	   Moldes,	   Ferramentas	   Especiais	   e	  
plásticos),	   da	   qual,	   o	   primeiro	   desenho	   3D	  
provou-‐se	  inviável,	  pois,	  faltaram	  promenores	  no	  
design	   de	   forma	   a	   ficar	   funcional	   e	   servir	  
efetivamente	   de	   fecho.	   Algo	   que	   não	   se	   verifica	  
nesta	  primeira	  fase.	  	  
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Figura	  161,	  162	  e	  163	  –	  	  Desenhos	  e	  fotografia	  da	  
autora	   da	   tese.	   –	   Os	   fechos	   elaborados	   na	  
CENTIMFE	   requereram	   modelagem	   3D	   em	  
Rhinoceros.	   Da	   qual,	   o	   aperfeiçoamento	   do	  
mesmo	  modelo	  na	  segunda	  impressão	  resultou	  e,	  
o	   fecho	   de	   beachwear	   encontra-‐se	   agora	  
concluído	   na	   fase	   de	   protótipo	   e	   pronto	   para	  
extração	  de	  moldes,	  para	  produção	  industrial.	  	  
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Figura	   164	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Múltiplos	   protótipos	   impressos	   em	   poliamida	   na	  
impressora	  3D.	  Ao	   lado	  dos	  mesmos,	  encontram-‐se	  
os	   testes,	   feitos	   por	   corte	   a	   laser	   em	   acrílico	   de	  
várias	   cores,	   de	   acordo	   com	   o	   planeamento	   para	  
todas	  as	  coleções	  elaboradas	  em	  ilustração.	  	  	  
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Figuras	  165	  e	  166	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  
–	   Renders	   de	   fechos	   que	   permitem	   visualizar	   o	  
que	   será	  o	   resultado	   final	   em	  acrílico	  do	  mesmo	  
fecho	   impresso	   em	   poliamida.	   –	   Neste	   caso,	  
pode-‐se	   obserevar	   o	   acrílico	   em	   vermelho,	   que	  
remete	  para	  o	  elemento	  Fogo	  no	  Feng	  Shui.	  
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Figuras	  167	  e	  168	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  
–	   Renders	   de	   fechos	   que	   permitem	   visualizar	   o	  
que	   será	  o	   resultado	   final	   em	  acrílico	  do	  mesmo	  
fecho	   impresso	   em	   poliamida.	   –	   Neste	   caso,	  
pode-‐se	   obserevar	   o	   acrílico	   em	   branco,	   que	  
remete	  para	  o	  elemento	  Metal	  no	  Feng	  Shui.	  
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Figuras	  169	  e	  170	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  
–	   Renders	   de	   fechos	   que	   permitem	   visualizar	   o	  
que	   será	  o	   resultado	   final	   em	  acrílico	  do	  mesmo	  
fecho	   impresso	   em	   poliamida.	   –	   Neste	   caso,	  
pode-‐se	   obserevar	   o	   acrílico	   em	   preto,	   que	  
remete	  para	  o	  elemento	  Água	  no	  Feng	  Shui.	  
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Figura	   171	   e	   172	   –	   	   Desenhos	   da	  
autora	   da	   tese.	   –	  Renders	   de	   fechos	  
que	  permitem	  visualizar	  o	  que	  será	  o	  
resultado	  final	  em	  acrílico	  do	  mesmo	  
fecho	   impresso	   em	   poliamida.	   –	  
Neste	   caso,	   pode-‐se	   obserevar	   o	  
acrílico	   em	   castanho	   e	   verde,	   que	  
remetem	   ambos	   para	   os	   elementos	  
Terra	  e	  Madeira	  no	  Feng	  Shui.	  
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Figuras	  173	  e	  174	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  
–	   Renders	   de	   fechos	   que	   permitem	   visualizar	   o	  
que	   será	  o	   resultado	   final	   em	  acrílico	  do	  mesmo	  
fecho	   impresso	   em	   poliamida.	   –	   Neste	   caso,	  
pode-‐se	   obserevar	   o	   acrílico	   em	   transparente,	  
que	   remete	   para	   qualquer	   elemento	   no	   Feng	  
Shui,	  uma	  vez	  que	  a	  sua	  transparência,	  cofere-‐lhe	  
neutralidade.	  
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Figura	   175	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Costura	   feita	   na	   máquina	   de	   malhas	   que,	  
repuxou,	   deformou,	   e	   por	   fim,	   quebrou	   a	   linha.	  
Extremamente	   ineficaz,	   segundo	   as	  
características	  necessárias	  para	  a	   confeção	  deste	  
têxtil.	  
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Figura	   176	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Costuras	   feitas	   com	   papel	   vegetal	   na	   base,	   em	  
vários	  tons	  de	  tulle	  e	  com	  técnicas	  diferentes.	  
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Figuras	   177	   e	   178	   –	   	   Fotografias	  da	  autora	  da	  
tese.	  –	  Tipo	  de	   costura	   final:	  Costura	  Orlada	  e	  
Tombada.	   –	   Esta	   técnica	   de	   costura	   permite	  
fazer	   curvas	   extremamente	   apertadas	   que,	  
primeiro	   foram	  testadas	  sem	  valor	  de	  costura,	  
pelo	   que,	   como	   o	   tecido	   repuxou,	   provou-‐se	  
desaconselhável	   de	   forma	   a	   se	   obter	   uma	  
costura	  limpa.	  

Na	   manufatura	   da	   bracelete	   foi	   utilizada	   a	  
mesma	   técnica	   de	   costura,	   mas	   no	   molde	   foi	  
adicionado	   o	   valor	   de	   costura.	   Desta	   forma	   a	  
costura	   permaneceu	   direita	   quando	   tombada	  
sem	  repuxar	  o	  tulle.	  
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Figura	   179	   –	   	   Fotografia	  da	   autora	  da	   tese.	   –	  Adesão	  
parcial	   do	   strass.	   –	   Esta	   pequena	   ponta	   unida	   pelo	  
strass	   permite	   observar	   as	   suas	   propriedades	  
antideformação	   do	   têxtil	   que	   possui,	   caso	   contrario,	  
uma	  enorme	  flexibilidade.	  	  

Esta	  flexibilidade	  é	  idesejada	  na	  área	  de	  tatuagem	  uma	  
vez	  que,	  esta	  poderia	  deformar	  o	  desenho	  desejado	  a	  
ser	  impresso	  na	  pele	  através	  de	  exposição	  solar.	  
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Figura	  180	  –	  	  STRETCH	  GAUGE.	  –	  Esta	  figura	  permite	  
medir	  a	   flexibilidade	   têxtil,	  apartir	  de	  uma	  unidade	  
de	   10	   centímetros	   de	   tecido.	   As	   três	   unidades	   de	  
flexibilidade	  irão	  permitir	  verificar	  se	  o	  tecido	  possui	  
uma	  flexibilidade	  pequena,	  moderada	  ou	  super.¹⁸⁸	  
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¹⁸⁸HAGGAR, Ann – Pattern Cutting for Lingerie, Beachwear and Leisurewear, Blackwell Publishing. p. 272. 
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Figura	   181	   –	   	   Legenda	   de	   moldes,	  
utilizada	   na	   elaboração	   dos	   moldes	  
feitos	   neste	   Projeto	   Final	   de	  
Mestrado	  em	  Design	  de	  Moda.¹⁸⁹	  
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¹⁸⁹DRUDI, Elisabetta “Kuky” – FABRIC TEXTURES & PATTERNS, The Pepin Press BV. Amsterdam, 2008. p. 130.
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Figura	   182	   –	   	   Desenho	   da	   autora	   da	  
tese.	   –	   Desenho	   geométrico	   do	   molde	  
da	   pulseira.	   –	   Este	   desenho	   serviu	   de	  
base	   para	   a	   elaboração	   de	   molde	   em	  
suporte	   rígido	   e	   suporte	   digital	   em	  
ficheiro	  CAD.	  	  
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Figura	   183	   –	   	   Fotografia	  da	  autora	  da	   tese.	  –	  Moldes	  
teste.	  –	  Quer	  a	  pulseira	  quer	  a	  bracelete,	  passaram	  por	  
testes	  no	  corpo	  até	   se	  obterem	  os	  moldes	   finais	   com	  
as	   medidas	   correctas.	   Até	   se	   obter	   o	   resultado	   final	  
foram	   realizados	   dois	   moldes	   teste,	   um	   para	   a	  
bracelete	   outro	   para	   a	   pulseira.	   Estes	   claro,	   estão	  
incorretos	  e	  sofreram	  as	  devidas	  alterações.	  	  

 

ANEXO     67      

 



【MESTRADO	  EM	  DESIGN	  DE	  MODA】 	   DOCUMENTO	  FINAL	  DE	  TESE	  DE	  MESTRADO	  

	   FEVEREIRO	  2015	  

	  

	  

137	  

Figura	   184	   –	   	   Desenho	   da	   autora	   da	   tese.	   –	   A	  
pulseira,	   também	   teve	   direito	   ao	   seu	  molde	   em	  
formato	   CAD.	   Este	   serviu	   de	   exemplo	   da	  
possibilidade	   e	   aspeto	   que	   terão	   os	   restantes	  
moldes	   planeados	   em	   formato	   CAD,	   com	   o	  
propósito	  do	  seu	  futuro	  corte	  a	  laser.	  
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Figura	  185	  e	  186	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  
Esta	   bracelete,	   primeiramente	   planeada	   como	  
uma	  ideia,	  	  pertence	  a	  um	  coordenado	  da	  coleção	  
SERPENTE.	   Foi	   descontextualizada	   e	   utilizada	  
como	   elemento	   indivídual	   de	   teste	   à	   eficácia	   da	  
tecnologia	   pretendida	   a	   ser	   utilizada	   nos	   vários	  
coordenados	  das	  várias	  coleções.	  

Esta	  não	   carece	  de	  um	  desenho	  plano,	  para	  que	  
melhor	   se	   possa	   compreender,	   em	   questão,	   o	  
acessório	  a	  ser	  desenvolvido.	  
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Figuras	  187,	  188	  e	  189	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  
tese.	   –	   Desenho	   geométrico	   da	   bracelete	   Yin-‐
Yang.	   –	   Os	   moldes	   da	   bracelete	   passaram	   pelo	  
seu	   desenho	   geométrico	   rigoroso,	   para	   que	  
pudessem	   ser	   passados,	   quer	   para	   ficheiro	   de	  
desenho	   CAD,	   quer	   para	   moldes	   de	   suporte	  
rígido.	  Estes	   foram	  fundamentais	  no	  processo	  de	  
construção	   do	   protótipo	   final	   da	   bracelete	  
utilizada	  nos	  testes	  de	  exposição	  solar.	  	  
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Figura	  190	  –	  	  Desenho	  da	  autora	  
da	   tese.	   –	   Moldes	  
computorizados	   em	   formato	  
CAD.	  –	  Estes	  moldes	  serão	  úteis	  
para	   a	   eleboração	   do	   produto	  
final.	   É	   através	   deste	   ficheiro	  
que	   é	   possível	   cortar	   o	   tecido	   a	  
laser	   de	   forma	   a	   laquear	   as	  
extremidades	   e	   desta	   forma,	  
aumente	   a	   longevidade	   do	  
produto.	  	  	  
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Figura	  191	  –	  	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Close	  
up	   do	   protótipo	   da	   bracelete.	   -‐	   	   Através	   desta	  
fotografia	  tirada	  de	  forma	  aproximada,	  é	  possível	  
verificar	   a	   transparência	   do	   tecido	   utilizado	  para	  
bronzear	  nas	  áreas	  desejadas.	  	  

A	   sua	   transparência	   e	   potencial	   é	   tal,	   que	   se	  
consegue	   observar	   os	   dedos	   que	   seguram	   este	  
acessório.	  	  
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Figuras	  192	  e	  193	  –	  	  Desenhos	  da	  autora	  da	  tese.	  
–	  Foi	  a	  partir	  da	  base	  de	  um	  modelo	  de	  biquíni	  da	  
coleção	   TOTAL	   que	   foi	   feito	   o	   biquíni	   protótipo	  
para	   o	   teste	   na	   pele	   do	   acrílico,	   este	   não	  
descurou	  de	  um	  desenho	  técnico.	  	  	  
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Figura	   194	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	   Para	   que	   fosse	  
possivél	  o	  protótipo	  para	  o	  teste	  do	  acrílico	  foram	  feitos	  moldes	  de	  
biquíni	   em	   suporte	   rígido.	   Estes	   foram	   feitos	   com	   base	   nos	  
modelos	   disponíveis	   na	   coleção	   TOTAL	   de	   área	   máxima	   de	  
bronzeamento.	  	  
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Figura	  195	  –	  	  Fotografia	  da	  autora	  da	  tese.	  –	  Este	  
é	  o	  biquíni	  protótipo	  que	  foi	  utilizado	  para	  testar	  
o	   silicone	   quanto	   aos	   efeitos	   produzidos	   na	   pele	  
oom	  a	  exposição	  solar.	  
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Figura	   196	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	   O	  
resultado	  obtido	   com	  o	   teste	   da	   pulseira	   foi	   quase	  
invisivél.	   Esta	   pulseira	   de	   malha	   	   de	   tulle	   após	  
exposição	  solar	  durante	  uma	  semana,	  deixou	  passar	  
a	  maioria	  da	  radiação	  solar	  deixando	  uma	  marca	  na	  
pele	  quase	  inexistente.	  

Este	  degradê	  como	  não	  é	  tão	  evidente	  no	  que	  toca	  à	  
produção	   de	   um	   efeito	   diferente,	   apenas	   foi	  
possível	   com	   uma	   montagem	   fotográfica	   com	  
registos	   do	   dia	   16,	   17	   e	   20	   de	   Agosto	   de	   2014;	  
estando	  estas	  dispostas	  em	  ordem	  descendente.	  

Não	  se	  justificou	  utilizar	  mais	  fotografias	  deste	  teste	  
uma	   vez	   que,	   o	   contraste	   criado	   na	   pele	   não	   era	  
suficiente	   ao	   ponto	   de	   criar	   uma	   diferença	   diária	  
que	   a	   óptica	   da	   camera	   fotográfica	   conseguisse	  
captar.	  
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Figura	   197	   –	   	   Fotografia	   da	   autora	   da	   tese.	   –	  
Degradê	   resultante	   do	   teste	   da	   	   bracelete	   Yin-‐
Yang,	   por	   ação	   da	   exposição	   solar.	   –	   Onde	   se	  
podem	  verificar	  os	  resultados	  obtido	  entre	  dia	  15	  
de	  Agosto	  a	  19	  de	  Agosto	  de	  2014.	  	  	  	  	  
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Figuras	  198	  e	  199	  –	   	  Desenhos	  da	  autora	  
da	   tese.	   –	   A	   pesar	   dos	   protótipos	   não	  
incluírem	   colocações	   em	   silicone,	   estas	  
estão	   pensadas	   de	   forma	   a	   que	   os	  
modelos	   finais	   usufruam	   deste	   tipo	   de	  
colocações.	   Estas	   serão	   colocadas	   no	  
rebordo	   dos	   limites	   do	   tecido	   em	   função	  
da	   área	   de	   desenho	   de	   tatuagem,	   e	  
estarão	   em	   contacto	   com	   a	   pele,	  
previnindo	  que	  o	  desenho	  se	  desloque	  do	  
sítio.	  

O	   fecho	   irá	   igualmente	   usufruir	   dessa	  
tecnologia	   na	   área	   de	   contacto	   com	   a	  
pele,	   impedindo	   que	   este	   se	   desloque	  
inconvenientemente,	   proporcionando	  
uma	  tatuagem	  solar.	  
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Figuras	  200	  e	  201	  –	  	  Fotografias	  da	  autora	  da	  
tese.	  –	  Teste	  do	  acrílico	  transparente.	  Após	  o	  
teste	   de	   uma	   semana	   de	   exposição	   solar,	  
provou-‐se	  que	  este	  deixa	  passar	  os	  raios	  UV	  
e	   permite	   bronzear.	   Desta	   forma,	   esta	  
materialidade	   pode	   servir	   para	   aumentar	   a	  
área	   de	   bronzeado	   na	   coleção	   TOTAL	   ou,	  
deverá	   conter	   pigmento	   e	   ser	   opaca	   para	  
que	   possa	   produzir	   uma	   marca	   intencional	  	  
noutras	  coleções.	  
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