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RESUMO 

 

É antigo o consenso a respeito da afinidade entre as áreas do design e da moda. 

Nos últimos anos, contudo, teve lugar uma crescente convergência entre os dois 

campos: a proximidade entre moda e design, que teve início por caminhos 

aparentemente mais óbvios e superficiais – ambos compartilhavam cores, 

tramados, geometrias – intensificou-se e atingiu a essência dos produtos. O 

presente trabalho busca compreender as relações de avizinhamento entre moda e 

design, por meio da análise da produção contemporânea nos dois campos. O 

enfoque principal se coloca nas influências da moda feminina no design de 

móveis e objetos para a esfera doméstica. Tais interações são explicitadas por 

meio da sistematização do universo de móveis e objetos analisados em 

categorias, conforme o grau de envolvimento com a moda. Como complemento 

ao processo de pesquisa, propôs-se o desenvolvimento de uma peça híbrida, a 

qual se mostrou uma importante ferramenta de reflexão. Ao final da pesquisa, 

comprovou-se a hipótese inicial de que a convergência entre a moda e o design 

pode resultar em produtos genuinamente inovadores, e esse potencial já começa 

a ser percebido pela indústria e pelo mercado. Além disso, foi possível 

compreender que essas aproximações podem ocorrer em diversos graus, 

chegando, em seu ápice, ao hibridismo. 

Palavras-chave: moda; design; hibridismo cultural. 

 



ABSTRACT 

 

The fact that the fields of design and fashion are related areas is widely known. 

Lately, however, we can observe an increasing rapprochement between both 

fields: the closeness of fashion to design, which started out along apparently 

obvious and superficial paths – both areas shared colors, textures and geometries 

– has become accentuated and now affects the  essence of the products. This 

work aims at an understanding of the convergent relations of fashion with design, 

through analysis of contemporary production in both fields. The main focus is on 

the influence of women’s fashion on the design of domestic furniture and objects. 

These interactions are made explicit by a codification of the universe of the 

analyzed furniture and objects, according to the degree of their involvement with 

the fashion field. As a complement to the research process, the development of a 

hybrid piece was proposed, which has proven to be an important appreciation tool. 

By the end of the research process, the initial hypothesis had been confirmed: the 

convergence of fashion and design can result in genuinely innovative products, 

and this potential is beginning to be perceived by the design industry and market. 

It was also possible to understand that these rapprochements can occur in a 

number of varying degrees, resulting even – when this process reaches its zenith 

– in hybrid products. 

Keywords: fashion; design; cultural hibridism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O design nasceu para produzir objetos que não fossem sujeitos à moda, 

que durassem no tempo. A moda, ao contrário, é fundamentalmente um 

mecanismo da mercadoria, que se não muda continuamente, não vende. 

O design foi forçado nestes últimos anos a se tornar moda, porque já 

produziu uma excessiva quantidade de cadeiras, luminárias... Tudo já foi 

feito... 

Enzo Mari 

 

A provocativa afirmação do designer italiano Enzo Mari, publicada na revista 

Domus em 2004, chama a atenção para a crescente convergência entre a moda e 

o design. O design, que surgiu associado à racionalidade e à função1, passou a 

incorporar estampas, cores, formas e outros elementos provenientes do universo 

da moda, como a obsolescência programada, a cópia e a personalização e a 

diferenciação marginal. 

A moda, por sua vez, também tira partido de elementos inicialmente ligados ao 

design, como materiais e processos. O desenho assistido por computador, 

originalmente uma ferramenta do desenho industrial, hoje é utilizado na indústria 

do vestuário, por exemplo. Da mesma forma, o uso de prototipagem rápida 

atualmente é empregado na fabricação de acessórios de moda, e até mesmo de 

roupas. 

                                                 
1 São emblemáticas, nesse sentido, as experiências de Peter Behrens com a fábrica alemã AEG 
(após 1907) e da escola alemã Bauhaus (1919-1933). 
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Foram essas e outras constatações, surgidas ao longo de minha atuação como 

Chefe de Redação da revista Arc Design entre os anos 2000 e 2007, que me 

despertaram a curiosidade e o desejo de investigar a convergência entre a moda 

e o design, buscando compreender melhor as relações entre ambos.  

Esta dissertação, portanto, explorará a proximidade e as interações entre moda e 

design. A relação específica entre esses dois campos ainda é pouco tratada no 

meio acadêmico, tendo sido abordada, até o momento, em incursões pontuais de 

alguns autores em obras que tratam sobre um dos temas (moda ou design), não 

havendo obras que tratem especificamente dessas questões de forma mais 

acentuada. Por outro lado, observa-se um interesse crescente – não só na esfera 

acadêmica, mas também nos meios profissionais dessas duas áreas – pela 

discussão de tais fenômenos, que tiveram início há algum tempo, mas se 

intensificaram sensivelmente nos últimos anos. Esta é, portanto, uma 

oportunidade para o aprofundamento dessa discussão. 

O percurso da pesquisa destaca o momento contemporâneo, com a porosidade 

das fronteiras e os fluxos multidirecionais que lhe são característicos. Numa 

época em que a diversidade é valorizada, a aproximação entre a moda e o design 

é uma celebração da coexistência entre diversos – tal coexistência é levada ao 

extremo em alguns casos, com o surgimento de peças híbridas. 

Para estudar a convergência entre moda e design, a pesquisa enfoca a moda-

vestuário feminina (incluindo acessórios) e o design de móveis e objetos para a 

casa. Em termos temporais, propõe-se um recorte entre os anos de 1997 e 2007, 

período que permite a identificação e o fortalecimento do cross-over entre os dois 

campos. Os móveis e objetos analisados foram apresentados no Salão do Móvel 

de Milão, principal evento do setor e que concentra as empresas mais inovadoras 
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e os designers mais reconhecidos. No que se refere aos elementos da moda, 

foram selecionadas peças apresentadas na Semana de Moda de Paris, que 

também reúne os estilistas mais representativos da cena fashion mundial. 

Cabe mencionar que o critério para a escolha dos universos a serem estudados, 

em ambos os campos, além da importância, foi a representatividade em termos 

globais: tanto o Salão do Móvel de Milão quanto a Semana de Moda de Paris 

promovem a apresentação e a divulgação de criadores provenientes de diversas 

partes do mundo e, por essa razão, constituem uma amostragem adequada ao 

intuito da pesquisa. 

A escolha por um tema sobre o qual ainda há poucas referências teóricas mais 

específicas revelou-se desafiadora e, ao mesmo tempo, instigante. Nesse 

contexto, recorreu-se ao suporte teórico de autores de ambas as áreas (moda e 

design), além de outros estudiosos que abordam questões contemporâneas 

ligadas ao tema de estudo como a pós-modernidade e o hibridismo cultural. 

Por se tratar de um recorte delimitado a um período contemporâneo, optou-se 

pela valorização dos aspectos relacionados à época estudada, sendo que os fatos 

históricos relevantes são convocados nos momentos em que se fazem 

necessários para fundamentar a discussão dos eventos atuais. 

Esta dissertação se inicia pela discussão da expansão do processo do fenômeno 

moda para o campo do design. Nas últimas décadas, a lógica do efêmero e da 

sedução, tão característica da moda, expande-se a outros setores da sociedade, 

como afirma Lipovestsky (1989b): 

 

É a era da moda consumada, a extensão de seu processo a instâncias 

cada vez mais vastas da vida coletiva. Ela não é mais tanto um setor 
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específico e periférico quanto uma forma geral em ação no todo social. 

Estamos imersos na moda, um pouco em toda parte [...]. (p. 155) 

 

O design (nesta investigação entendido como mobiliário e objetos para a casa) 

passa, então, a incorporar o modus operandi da moda em diversos aspectos. 

Num primeiro momento desta pesquisa, propomo-nos a identificar quando e como 

essa aproximação ocorre, e quais são os pontos mais relevantes que atualmente 

conectam moda e design. Também são destacadas influências específicas da 

moda na criação de produtos ligados ao mobiliário doméstico, tema que será 

aprofundado mais adiante. 

Em seguida, realizamos o caminho inverso, buscando demonstrar que o diálogo 

entre moda e design acontece nos dois sentidos. Como contraponto ao capítulo 

inicial, são apontadas determinadas influências do design no campo da moda nas 

esferas produtiva e criativa, tendo como desfecho o estudo de caso do A-POC, 

inovador sistema para a criação de vestuário desenvolvido por Issey Miyake e Dai 

Fujiwara, e que incorpora conceitos e técnicas produtivas originalmente ligadas ao 

design industrial. 

O passo seguinte é o desenvolvimento de uma análise que visa identificar as 

diferentes formas de convergência entre moda e design, com base no universo 

delimitado pelo recorte já explicitado. Novamente aqui a ênfase é sobre os 

reflexos da moda no design – investigando-se como elementos da moda-vestuário 

se inserem em um móvel ou objeto, interferindo em seu projeto, desde a simples 

referência até o hibridismo. Alguns casos de influência do design na moda 

também serão mencionados, em contrapartida, como forma de enfatizar o duplo 

sentido da contaminação. Propõe-se, nesta leitura, a sistematização do universo 
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de produtos analisados em diversas categorias, de modo a auxiliar no 

entendimento das interações dinâmicas entre o design e a moda. 

O presente trabalho também contemplou um experimento prático, desenvolvido 

paralelamente ao processo de pesquisa e análise. A criação de uma peça híbrida, 

misto de móvel e roupa, surgiu com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre 

a convergência entre moda e design. A experimentação prática levou ao 

questionamento de aspectos no tema de estudo que, num primeiro momento, 

podem parecer óbvios e aí reside o seu principal mérito. Certas questões 

despertadas durante o processo de criação apontaram caminhos importantes 

para a compreensão do hibridismo moda/design e para o próprio amarramento da 

pesquisa. 
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2. A MODA NO DESIGN 

 

 

Minha ambição [...] é antes considerar a moda não apenas como 

vestuário, alta-costura ou pronto-a-vestir, mas como fator sociológico e 

estético, alargado não só à roupa como também ao objeto, ao adorno, ao 

mobiliário, à perspectiva filosófica, política, científica, literária; numa 

palavra, a todos os âmbitos que sob um ou outro aspecto são aflorados e 

portanto ‘manipulados’ e dominados pela moda. 

Gillo Dorfles, em Modas & Modos 

Entende-se por moda os costumes, os hábitos, os trajes, a forma do 

mobiliário e da casa […]. Contudo, é a moda do traje que mais forte 

influência tem sobre o homem, porque é aquilo que está mais perto do 

seu corpo e o seu corpo continua sempre sendo a parte do mundo que 

mais interessa ao homem. 

Flávio de Carvalho (apud Jacques, 2007) 
 
 

 

As palavras acima evidenciam a penetração do fenômeno moda em outros 

campos além do vestuário, entre eles o do design de móveis. A convergência 

entre a moda e o design é analisada, nesta leitura, a partir de dois pontos: o da 

lógica da moda, ou seja, de seu modus operandi, e o aspecto físico dos produtos. 

No presente capítulo, abordaremos principalmente a extensão da lógica da moda 

aos domínios do design, enquanto a aproximação formal e funcional entre design 

e moda será o tema do terceiro capítulo.     
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2.1. A lógica da moda se expande em direção ao design 

 

A moda, como sabemos, é hoje um fenômeno bastante amplo e que se relaciona 

a diversos setores da sociedade. O vestuário, no entanto, pode ser considerado o 

berço do conceito “moda”, pois foi neste campo que a lógica do efêmero 

primeiramente se impôs. Além disso, o domínio das aparências, como afirma 

Gilles Lipovetsky (1989b), “durante séculos representou a manifestação mais pura 

da organização do efêmero” (p. 24). 

A valorização da novidade e a imposição do presente como eixo temporal 

(Lipovetsky, 1989b), duas práticas substancialmente ligadas à forma-moda, 

remontam a meados do século XIV, com o surgimento de trajes marcadamente 

diferenciados para homens e mulheres1. Já nos séculos XV e XVI, lembra-nos 

Elizabeth Wilson (1989), usar roupas ultrapassadas começou a ser motivo de 

vergonha. Nesse contexto, “a mudança não é mais um fenômeno acidental, raro, 

fortuito; tornou-se uma regra permanente dos prazeres da alta sociedade” 

(Lipovetsky, 1989b, p. 30). 

Desde então, foi a lógica da moda – caracterizada pela inconstância, pela 

sedução e pela diferenciação marginal – que comandou a evolução no campo do 

vestuário.  

                                                            
1 “A grande inovação no desenvolvimento do vestuário na Europa após meados do século XIV é o 
abandono das longas roupas fluidas comuns a ambos os sexos; a roupa tornou-se então mais 
curta para os homens e longa para as mulheres, ajustada e geralmente, parcialmente ou 
totalmente estreita, e abotoada ou presa com laços. Esse desenvolvimento [...] representou um 
primeiro passo em direção ao vestuário moderno” (p. 191), afirma François Boucher (1987). 
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Ao longo do século XX, no entanto, outros setores foram atingidos pelo modus 

operandi típico da moda2. A obsolescência e as mudanças cíclicas, por exemplo, 

agora também se inserem no universo do design de móveis e objetos domésticos, 

e isso, como veremos mais adiante, ocasionará mudanças significativas na 

concepção desses produtos. 

O início da expansão generalizada da lógica da moda remonta à década de 1920, 

com o advento do consumo de massa e a criação de uma cultura hedonista a ele 

vinculada. É nessa época que a forma-moda começa a se impor de maneira mais 

perceptível e constante no que diz respeito a produtos fabricados (e consumidos) 

em larga escala. No entanto, é a partir da 2ª Guerra Mundial que a onda 

consumista se eleva de fato e atinge a classe média (Dormer, 1995). A partir de 

então, é possível observar, segundo Sébastien Charles (2004), a “extensão a 

todas as camadas sociais do gosto pelas novidades, da promoção do fútil e do 

frívolo, do culto ao desenvolvimento pessoal e ao bem-estar” (p. 24). Rosane 

Preciosa e Gisela Belluzo de Campos (2008) bem traduzem essa conjuntura: 

 

A produção de cultura em escala massiva aos poucos vai se impondo 

como uma realidade cada vez mais presente entre nós, chegando, na 

década de 1960, a se afirmar enquanto fenômeno impossível de ser 

ignorado, e que vai mudar, de maneira irreversível, as relações artísticas, 

culturais e subjetivas da sociedade como um todo. Basta pensar que o 

consumo dos objetos antes parecia lento, demorava o mesmo tempo que 

levava para ser feito. Às vezes, o objeto durava mais que o sujeito. Hoje, 

sob o império da descartabilidade vivemos e a vida útil dos objetos é 

cada vez mais abreviada, ainda que rumores de um consumo mais 

                                                            
2 Nesse contexto, referimo-nos à moda ampla, ou seja, ao fenômeno moda, e não à moda 
vestuário. 
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consciente comece a pôr em xeque essa nossa humana insaciabilidade. 

(p. 211) 

 

A relação entre o consumo de massa e a expansão da lógica da moda também é 

mencionada por Jean Baudrillard (2002), que levanta a questão da perda do valor 

utilitário dos objetos consumidos, ao afirmar que “o foco da compra deslocou-se: 

não é mais o utilitarismo, não é mais a necessidade, não é mais o objeto em si 

que determinam a compra, mas seu estilo, suas novas e incessantes diferenças 

agregadas, seu signo social” (p. 28-29). Nesse contexto, portanto, a função 

simbólica do design passa a ser valorizada em detrimento da função pragmática, 

já que as relações utilitárias que mantemos com os objetos abrem espaço para as 

relações do tipo lúdico (Baudrillard apud De Carli, 2002). 

O embrião da ligação entre moda e consumo, entretanto, já se encontrava na 

própria Revolução Industrial, conforme indica Gilda de Mello e Souza (1987), ao 

afirmar que a era industrial transformou a moda numa sólida organização 

econômica, baseada no desperdício. Tal fato é também apontado por Giulio Carlo 

Argan (1992), que analisa: “como a indústria acelera o tempo da produção, é 

preciso acelerar o tempo do consumo e da substituição. A moda é o fator 

psicológico que desperta o interesse por um novo tipo de produto e a decadência 

do velho” (p. 199). O efêmero estaria ligado, então, à própria serialização do 

produto e à aceleração dos novos tempos, de acordo com Elizabeth Wilson 

(1989): “O que se perdeu foi o ritmo calmo e estável da era pré-industrial. Tudo o 

que era fixo e imutável desapareceu para sempre” (p. 42). Ainda segundo essa 

autora, o “desejo de novidade” (p. 87), típico da moda, era uma característica da 

vida cultural no capitalismo industrial. 
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No entanto, embora a lógica da moda remonte à Revolução Industrial e tenha 

começado a se expandir no início do século XX, é com o despontar da pós-

modernidade, a partir da década de 1960, que ela começa a se evidenciar de 

modo mais incisivo em diversos outros setores para além do vestuário. Nesse 

sentido, Lúcia Santaella (apud De Carli, 2002) diz que: 

 

[…] a moda proliferou com exuberância febril e desmedida quando o 

crepúsculo da modernidade cedeu seu horizonte para a emergência da 

pós-modernidade globalizada que encontrou na moda a matriz efêmera 

de sua identidade mutante. (p. 9) 

 

Dessa forma, o modus operandi da moda se propaga com vigor para outras 

esferas da sociedade. O culto à novidade, a sedução e a obsolescência planejada 

deixam de ser características associadas somente ao vestuário e passam a reger 

outros setores da indústria, como os de móveis, objetos e automóveis. 

A prática do styling, surgida nos Estados Unidos durante o período crítico da 

grande depressão (1929-1935), é emblemática dessa nova realidade. Tratava-se 

de redesenhar as formas exteriores do produto, de modo a torná-lo mais atual e, 

assim, estimular a compra de novos produtos para substituir aqueles que ainda 

atendiam às suas funções, mas estavam “fora de moda”. Em outras palavras: a 

obsolescência integrada chegava ao design. 

Um caso bastante conhecido de styling é o do refrigerador Coldspot (Figura 1), 

desenhado por Raymond Loewy3 em 1932. Na publicidade, o aspecto visual do 

produto é tão ou mais valorizado do que suas características funcionais: “estude 

sua beleza”, pede o texto do anúncio. 
                                                            
3 Loewy, um dos mais proeminentes designers ligados à prática do styling, prestou serviços a mais 
de 200 empresas ao longo de sua carreira, iniciada em 1929. 
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Figura 1. Refrigerador Cold Spot. 

Nesse período, o design europeu ainda era, em larga medida, ligado à 

racionalidade, mas o styling chegaria sem demora à Europa. Françoise Vincent-

Ricard (1989) aponta um dos prováveis fatores de difusão: 

 

As primeiras missões européias de produtividade enviadas aos Estados 

Unidos descobriram, com pasmo e inveja, que o dito de Raymond Loewy 

– ‘o feio é difícil de vender’ – já se aplicava a vários objetos de uso 

comum, como automóveis, tecidos e roupas. (p. 21) 

 

Na década de 1950, também o design na Europa já se rendia à lógica da moda, 

como declarava Max Bill (apud Maldonado, 1999), um dos paladinos do design 

racionalista alemão, em artigo publicado na revista Form, em 1952: 
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Os bens de consumo estão hoje muito mais sujeitos à moda do que 

antigamente. É um campo que se alargou até abarcar os móveis e os 

automóveis. [...] Abusa-se da forma, fazendo dela um fator de 

incremento das vendas. Esse perigoso crescimento manifesta-se 

claramente no streamlining, que hoje ocupa o lugar outrora ocupado pelo 

ornamento. E se hoje, por motivos estéticos, reclamamos novamente 

belas formas, [...] trata-se sempre da forma vinculada à qualidade e à 

função do objeto. Trata-se de formas honestas, não de invenções no 

intuito de incrementar a venda de produtos de conformação instável, 

sujeita à moda. (p. 73) 

  

O streamlining ao qual Bill se referia era uma vertente do styling que se 

caracterizava pelo uso de formas aerodinâmicas, algumas vezes de maneira 

aleatória, como no caso de aspiradores e até mesmo de apontadores de lápis, 

para os quais tal aerodinamismo não alterava a performance em absoluto. Aqui se 

verifica, portanto, a atuação de outra das forças motrizes da “forma-moda”: a 

sedução, que se manifesta não apenas por meio de formas que atraem e 

encantam, mas também pelo fascínio em relação ao novo. Trata-se da “sedução 

insubstituível da mudança, da velocidade, da diferença” (p. 160), como afirma 

Lipovetsky (1989b). 

Vale ressaltar, aqui, a existência de certo paradoxo: o seguimento de tendências4 

(como o caso do streamlining), que a partir de então começaram a ganhar espaço 

também no design de produtos, opunha-se diametralmente ao ideário inicial do 

design – representado em sua máxima expressão pela escola alemã Bauhaus – 

profundamente ligado à funcionalidade, à eficiência e à durabilidade dos produtos. 

                                                            
4 “Usualmente, designa-se sob o nome de tendência qualquer fenômeno de polarização pelo qual 
um objeto – no sentido mais amplo da palavra – seduz simultaneamente um grande número de 
pessoas” (Erner, 2005, p.104). 
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Após o culto à estética mecânica – e a todo o racionalismo e a tipificação a ela 

associados5 –, percebe-se, no campo do design, uma abertura aos aspectos mais 

subjetivos da criação, como aponta Lipovetsky (1989b): 

 

[...] o programa funcionalista humanizou-se e relativizou-se, abriu-se às 

necessidades múltiplas do homem, estéticas, psíquicas, emotivas; o 

design abandonou o ponto de vista da racionalidade pura, em que a 

forma seria deduzida rigorosamente das exclusivas exigências materiais 

e práticas do objeto. (p. 167)  

 

A prática do styling foi, sem dúvida, um indício dessa atenuação do rigor 

racionalista ligado às “origens bauhausianas” do design. A valorização dos 

aspectos estéticos, simbólicos e emocionais do design ganhou força a partir do 

final da década de 1960, com o surgimento dos grupos de design radical na Itália, 

como Superstudio, Archizoom, Gruppo Strum e, já em meados da década de 

1970, Studio Alchimia. Como em uma chamada de consciência, o design colorido, 

irreverente – e efêmero – criado por seus integrantes questionava as limitações 

do design estritamente racional frente a uma sociedade transformada por diversos 

fatores, dentre eles o consumo de massa. 

Posteriormente, em 1981, o surgimento do grupo Memphis, também na Itália, vem 

acentuar e fortalecer essa prática. Encabeçado por Ettore Sottsass e com a 

participação de designers dos mais variados backgrounds6 – todos, porém, 

                                                            
5 Nesse sentido, as idéias defendidas por Walter Gropius (1925), em Grundsätze der 
Bauhausproduktion, são bastante esclarecedoras: “Recusa-se, a qualquer custo, toda a procura 
de novas formas, desde que não derivem do próprio objeto. Da mesma maneira se recusa a 
aplicação de ornamentos puramente decorativos, sejam eles históricos ou fruto da invenção [...]. A 
criação de ‘tipos’ para os objetos de uso cotidiano é uma necessidade social. As exigências da 
maioria das pessoas são fundamentalmente iguais” (apud Maldonado, 1977, p. 57). 
6 O Memphis reunia designers italianos reconhecidos e também jovens (que viriam a se tornar 
famosos) como Andrea Branzi, Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, George Sowden, Marco 
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acreditando na necessidade de questionamento, por meio do experimentalismo, 

do design austero então vigente7 –, o grupo tinha na provocação, na irreverência 

e na total ausência de regras as suas principais diretrizes. Para os designers do 

Memphis, o valor expressivo e lúdico dos objetos passa a ser sua característica 

mais importante, e não a função pragmática, tão respeitada e valorizada no início 

do século XX. Os produtos resultantes dessa experiência eram, como afirma 

Lipovetsky (1989b): 

 

[...] objetos ‘pós-modernos’, improváveis, provocadores, quase 

inutilizáveis [...]. Com a tendência poetizada e pós-funcionalista, o 

design, ao operar uma reviravolta espetacular, não faz senão exibir mais 

abertamente sua essência moda. A fantasia, o jogo, o humor, esses 

princípios constitutivos da moda [...] conseguiram imiscuir-se no próprio 

design. (p. 168)  

 

Ao valorizar os aspectos simbólicos e poéticos dos produtos, o Memphis rompeu 

com os dogmas do design modernista e redefiniu a posição do design 

contemporâneo. Agora livres da rigidez modernista, os designers tinham mais 

espaço para a experimentação de outros caminhos, que respondessem de fato às 

novas situações da vida hodierna. 

“[...] O novo espírito significava, para muitos designers, liberação da camisa-de-

força que a profissão havia se tornado” (p. 33), afirma a jornalista e historiadora 
                                                                                                                                                                                    
Zanini, Aldo Cibic, Matteo Thun, além de contar com a colaboração de renomados profissionais de 
fora da Itália como o austríaco Hans Hollein, o norte-americano Michael Graves, o japonês Arata 
Isozaki e o espanhol Javier Mariscal. 
7 “A coisa mais bonita na história do Memphis é que várias pessoas jovens e velhas, dispersas 
pelo mundo, que eram mais ou menos arquitetos ou designers ou similares, pensavam [...] que era 
tempo de discutir a relação entre a cultura industrial e os destinos do design, e assim lhes pareceu 
útil fazer alguns experimentos sobre o que aconteceria com o design se eles se distanciassem, de 
alguma forma, das aparentemente inevitáveis condições da cultura industrial” (p. 116), afirmava 
Ettore Sottsass, em matéria comemorativa aos 20 anos do Memphis (apud Casciani, 2001). 
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da arte Renny Ramakers (1998a), co-fundadora do grupo holandês Droog Design, 

evidenciando a importância desse momento de ruptura. Nesse sentido, o designer 

David Kelley, fundador do escritório norte-americano IDEO, declara: “Memphis 

mudou tudo para os designers, uma vez que a diversão e a decoração foram 

permitidas como uma alternativa ao racionalismo da Bauhaus” (apud Casciani, 

2001, p. 115). 

A efemeridade já era apontada por Sottsass (apud Ramakers; Bakker, 1998a) 

como uma característica inevitável do design na sociedade de consumo, ao 

declarar:  

 

Se uma sociedade planeja a obsolescência, o único design duradouro 

possível é aquele que lida com aquela obsolescência, um design que 

chega a um acordo com ela, talvez acelerando-a, talvez confrontando-a, 

talvez ironizando-a, talvez avançando com ela. [...]. E então eu não 

entendo porque o design duradouro é melhor do que o design 

efêmero. (p. 31)   

 

Se, por um lado, a efemeridade do design já havia sido introduzida na década de 

1920, por meio do styling, foi a partir da década de 1980 que a obsolescência 

planejada tornou-se ainda mais intensa, e a afirmação de Sottsass reflete essa 

realidade. Segundo Lipovetsky (2004), essa “compressão do espaço-tempo” 

(p. 62) se acentuaria ainda mais na década de 1990 graças à intensificação da 

globalização neoliberal e da revolução informática. 

É possível distinguir duas dimensões para o fenômeno da obsolescência: uma 

objetiva e outra subjetiva, conforme esclarece Thierry Kazazian (2005): 
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A obsolescência objetiva é técnica. Existe assim que aparece no 

mercado um produto mais performático, que torna as versões anteriores 

caducas. Trata-se principalmente de objetos mecânicos ou eletrônicos, 

para os quais a inovação é rápida. A obsolescência planificada entra 

nessa categoria; são produtos em que alguns elementos foram 

concebidos para se deteriorar mais rapidamente, suscitando assim uma 

nova compra, com ou sem introdução de melhoras técnicas por parte de 

quem os concebeu. A obsolescência subjetiva é motivada pela aparência 

e pela moda, que condicionam o fim da vida de alguns objetos enquanto 

suas funções permanecem válidas. (p. 45) 

 

A dimensão objetiva, portanto, estaria vinculada a elementos técnicos concretos, 

diretamente ligados à performance do produto, enquanto a dimensão subjetiva 

estaria mais relacionada com aspectos estéticos e/ou psicológicos. 

Em seu livro The waste makers, o crítico norte-americano Vance Packard (apud 

Braudrillard, 2004) aponta três elementos para a criação da obsolescência: 

 

Pode-se limitar voluntariamente a duração de um objeto ou o tornar fora 

de uso ao se agir sobre: 

- sua função: ele se rende a um outro tecnologicamente superior (mas 

isto é um progresso); 

- sua qualidade: ele se quebra ou se gasta depois de um determinado 

tempo, em geral bastante curto; 

- sua apresentação: é ele colocado voluntariamente fora da moda, cessa 

de agradar, ainda que guarde sua qualidade funcional [...]. (p. 153-154) 

 

Mesmo que Packard tenha subdividido a dimensão objetiva em dois itens mais 

específicos (a função e a qualidade construtiva), há um consenso, nas duas 

afirmações, entre a coexistência das dimensões objetiva e subjetiva no processo 
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de criação da obsolescência. A descrição de Packard nos chama atenção, ainda, 

para outra característica fortemente relacionada com a efemeridade: a fragilidade, 

que é um dos fatores-chave quando se analisa a velocidade das mudanças.  

O design, como já mencionamos, passa a se renovar constantemente segundo a 

lógica da moda, mas isso não significa que seu ritmo de renovação tenha se 

equiparado ao ritmo da moda-vestuário. E uma das principais razões pelas quais 

o mobiliário sofre mudanças mais lentas do que o vestuário é o fato de o móvel 

ser menos “frágil” – no sentido mencionado por Packard – do que a roupa. Essa 

diferença fundamental já havia sido observada no século XVIII, por Adam Smith 

(apud Blumer, 2003), que já considerava o mobiliário (ao lado do vestuário, 

evidentemente) como um campo sujeito ao domínio da moda: 

 

Os modos do vestuário e do mobiliário estão continuamente mudando 

[...]. A roupa e o móvel não são feitos de materiais muito duráveis. [...] 

Um casaco de boa qualidade estará esgotado em um ano [...]. As modas 

do móvel mudam menos rapidamente que aquelas do vestuário, porque 

o mobiliário é comumente mais durável. Em cinco ou seis anos, no 

entanto, ele geralmente passará por uma revolução completa, e todo 

homem em seu próprio tempo verá a moda, nesse sentido, mudar 

diversas vezes. (p. 228) 

 

Nesse contexto, um fato curioso é que, a despeito da rapidez com que o vestuário 

se transforma, seu processo produtivo não consegue ultrapassar um dado limite 

de tempo, como aponta Françoise Vincent-Ricard (1989): “A roupa, enquanto 

produto, é o único objeto de consumo que leva dois anos para ficar pronto, 

começando como fibra têxtil e finalmente chegando à loja onde é vendida; mas 

renova-se a cada seis meses, com uma regularidade de metrônomo” (p. 33). O 
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móvel, por outro lado, pode ser produzido em muito menos tempo, conforme o 

material e os métodos utilizados8, embora essa situação não constitua uma regra 

e sim uma exceção. Dessa forma, suas modas se transformam com menos 

velocidade, como aponta Baudrillard (2004): 

 

[...] na moda do vestuário a sucessão é mais rápida: os empregados 

vestem hoje trajes calcados na Alta Costura da estação passada. No 

mobiliário, aquilo que se constitui objeto de grande difusão é o que foi a 

moda de alguns anos ou de uma geração anterior. (p. 160) 

 

Além da durabilidade já mencionada, outra questão que influi para esse ritmo 

mais lento de renovação do mobiliário é seu custo, em geral muito mais elevado 

do que o do vestuário. Para se visualizar essa diferença de modo mais explícito, 

basta observar que é possível comprar mais de uma dezena de camisetas com o 

preço de uma só cadeira. 

É importante lembrar, contudo, que apesar de ostentar um ritmo de transformação 

mais lento que o do vestuário, a sucessão de estilos e tendências no mobiliário se 

intensificou sensivelmente através dos tempos, conforme explicita Baudrillard 

(2004): 

 

[...] como se dá nas sociedades subdesenvolvidas com gerações de 

homens, na sociedade de consumo gerações de objetos morrem 

rapidamente para que outras lhes sucedam. (p. 158) 

                                                            
8 A produção de um móvel por meio de prototipagem rápida exemplifica essa situação com 
clareza. Sua matéria-prima, o plástico, é resultado da transformação do petróleo, assim 
dispensando o tempo exigido pelo plantio e crescimento da madeira, por exemplo. O processo 
produtivo, por sua vez, pode levar poucas horas. 
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2.2. A expansão se intensifica... 

 

Com a difusão da lógica da moda pelo corpo social inteiro, entramos na 

era pós-moderna, momento muito preciso que vê ampliar-se a esfera da 

autonomia subjetiva, multiplicarem as diferenças individuais, esvaziarem-

se de sua substância transcendente os princípios sociais reguladores e 

dissolver-se a unidade das opiniões e dos modos de vida. (Charles, 

2004, p. 19) 

 

Diante dessa acentuação do individualismo e da conseqüente coexistência entre 

múltiplos estilos de vida, o conceito de personalização9 ganha força e assume 

papel central nesse momento da pós-modernidade. Em resposta a um mundo 

dominado pela produção massificada, a personalização surge como uma reação 

natural e, nesse sentido, atua como um “vetor de diferenciação dos seres” 

(Lipovetsky, 1989a, p. 101). 

A personalização, lembra-nos Baudrillard (2004), é resultado da possibilidade (e 

disponibilidade) de escolha, algo que em nossa sociedade de consumo é visto 

como “graça coletiva e como signo de uma liberdade formal” (p. 149). 

O design, assim, aproxima-se novamente da moda, ao ser tratado pela sociedade 

como um elemento de afirmação de valores, como observa Mike Featherstone 

(1995): 

 

O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as 

preferências de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias, etc. 

de uma pessoa são vistos como indicadores da individualidade do gosto 

e o senso de estilo do proprietário/consumidor. (p. 119)  

                                                            
9 Por “personalização”, entende-se a diferenciação de produtos produzidos em massa para 
atender aos desejos e gostos de um consumidor ou grupo específico. 
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Um dos recursos para se atingir essa personalização dos produtos e multiplicar as 

opções de escolha seria a diferenciação marginal, como afirma Lipovestky 

(1989b): 

 

Com a multiplicação das linhas, versões, cores, séries limitadas, a esfera 

das mercadorias entrou na ordem da personalização, vê generalizar-se o 

princípio da ‘diferenciação marginal’, por muito tempo apanágio da 

produção de vestuário. A forma moda é aí soberana: trata-se por toda 

parte de substituir a unicidade pela diversidade, a similitude pelas 

nuanças e pequenas variantes, compatível com a individualização 

crescente dos gostos. (p. 162) 

 

Dessa maneira, as linhas de produtos passam, cada vez mais, a ser compostas 

por modelos criados a partir de elementos-padrão, mas que, combinados de 

forma diversa ou com a aplicação de acessórios diferenciados, resultarão, ao final 

da linha de montagem, em produtos aparentemente customizados. 

Assim, o objeto massificado daria, nas palavras de Baudrillard (2004), origem a 

uma série de modelos, que se distinguiriam uns dos outros por diferenças 

periféricas: cores, detalhes, acessórios. “Na verdade”, afirma ele em O sistema 

dos objetos, “tal diferença é marginal [...] ou antes, inessencial. Com efeito, ao 

nível do objeto industrial e da sua coerência tecnológica, a exigência de 

personalização só pode ser satisfeita no inessencial. (p. 150)  

Na verdade, a significativa evolução das técnicas produtivas ocorridas desde 

1968 – ano em que Baudrillard escreveu esse livro – desenham um novo cenário, 

no qual a diferenciação marginal passa a não ser mais a única alternativa para a 

personalização dos móveis e objetos produzidos industrialmente. Um dos 
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benefícios da era pós-industrial, segundo Renny Ramakers (1998b), é o fato de o 

computador nos levar “de volta à época da produção de peças únicas. [...] O 

modelo de customização não é aquele da produção personalizada, mas o da 

produção standard personalizada” (p. 72). 

As técnicas de prototipagem rápida, por exemplo, surgidas na década de 1980 e 

desde então constantemente aperfeiçoadas, tornam possível a produção 

industrial de móveis e objetos em baixíssima escala, praticamente exclusivos. É o 

caso dos produtos da linha MGX, fabricados pela empresa belga Materialise10 a 

partir de técnicas de prototipagem rápida (estereolitografia e sinterização a laser): 

trata-se, grosso modo, da impressão tridimensional do móvel ou objeto, 

executada com base em desenhos técnicos computadorizados, como a fruteira 

Black Honey (Figura 2), de Arik Levy. Nesse processo, o aumento ou a diminuição 

da escala produtiva não afeta significativamente o custo final do produto, de modo 

que é possível executar apenas uma única peça se o designer assim o desejar.  

 
Figura 2. Fruteira Black Honey. 

                                                            
10 www.materialise-mgx.com. 
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Mesmo na produção industrial em larga escala, é possível observar uma nova 

forma de personalização, a que o designer e professor alemão Hansjerg Maier-

Aichen nomeou de “art nouveau industrial”11: móveis e objetos combinam a 

aparência arts and crafts a técnicas de produção em massa. Assim, o aspecto 

“feito para mim” aparece em peças produzidas industrialmente, seja por meio de 

técnicas que substituem o trabalho manual (ou remetem a ele), seja por 

“imperfeições” geradas propositalmente nas peças, simulando vestígios de um 

processo artesanal. 

Essa proximidade de linguagem entre artesanato e design é ainda mais forte na 

esfera de móveis e objetos para a casa, na qual a identificação com os produtos é 

mais valorizada pelo usuário. Nesse sentido, o historiador da arte Peter Dormer 

(1995), em seu livro Os significados do design moderno, declara: 

 

O virtuosismo daquilo que é feito à mão também é comunicação entre 

pessoas. [...] Saber que alguém está a fazer uma coisa especialmente 

para nós é importante, tal como é, do ponto de vista psicológico, ver num 

trabalho a marca da mão do executante. A tecnologia é eficiente, mas 

profundamente anônima. (p. 163)  

 

Essa preocupação em estabelecer um vínculo comunicacional – e até mesmo 

afetivo – com o usuário pode ser observada na afirmação do designer holandês 

Marcel Wanders (apud Goldwasser, 2000), ao falar sobre a concepção de uma de 

suas peças mais conhecidas, a cadeira Knotted (Figura 3): “eu queria criar uma 

cadeira que dissesse: ‘eu sou feita com tanto amor, tanta atenção, tanto cuidado, 

                                                            
11 A expressão foi utilizada oralmente por Maier-Aichen durante visita guiada com a imprensa à 
mostra Talents, na qual a autora esteve presente. A mostra foi realizada durante a feira de design 
Ambiente, em 2005 (a feira acontece anualmente no mês de agosto em Frankfurt, na Alemanha). 
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eu lhe servirei pelo resto da sua vida’” (p. 80). A Knotted, embora produzida com 

materiais contemporâneos12, foi concebida com base em uma técnica artesanal 

tradicional – o macramé13. 

 
Figura 3. Cadeira Knotted. 

Assim, em uma época marcada pelo consumo de massa e pela globalização, o 

artesanato passa a ser visto como uma espécie de antídoto, como uma forma de 

transformar os frios e assépticos produtos fabricados em larga escala em peças 

que proporcionem maior identificação com seu público-alvo, seja por ostentarem a 

marca da mão humana, seja por remeterem a aspectos familiares dos produtos 

artesanais, ainda que produzidos em larga escala – e nesse caso a tecnologia 

deixa de ser “profundamente anônima”, como acusava Dormer (1995). 

                                                            
12 Vide mais detalhes na página 81. 
13 Definição de macramé, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2008): espécie de 
passamanaria feita de linha grossa ou barbante que se entrelaça formando variados nós e 
desenhos. 
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Um exemplo notável da criação de uma peça customizada a partir de um 

processo industrial é a mesa Cinderella (Figura 4), criada pelo designer holandês 

Jeroen Verhoeven, do grupo De makers van, em 2005. À primeira vista, a peça 

parece um volume sólido, esculpido à mão por hábeis artesãos. Em um segundo 

momento, no entanto, percebe-se que não se trata de um móvel maciço, e que a 

madeira utilizada é somente aquela essencialmente necessária à materialização 

das sinuosas curvas que compõem a mesa.  

 
Figura 4. Duas vistas da mesa Cinderella. 

Para criar a mesa, Verhoeven pesquisou e selecionou desenhos de mesas e 

cômodas dos séculos 17 e 18, simplificou essas linhas e depois as mesclou no 

computador, criando, a partir de desenhos bidimensionais, uma forma fluida 

tridimensional. Em seguida, essa forma foi fatiada em 57 partes, que foram 

cortadas por máquinas CNC14 e posteriormente montadas, resultando na peça 

final. “Nós fazemos as máquinas high-tech trabalharem em linhas robotizadas, e 

elas podem oferecer muito mais do que isso” 15, provoca o designer.  

E aqui se observa uma situação interessante: apesar de usar métodos de alta 

tecnologia, a produção dessa peça em larga escala não é viável devido às etapas 
                                                            
14 CNC: sigla para Computer Numerical Control. As máquinas CNC têm seus movimentos 
controlados por programas computadorizados, o que permite a execução precisa das formas, 
mesmo as mais complexas. 
15 Fonte: <http://www.demakersvan.com/>. Acesso em 18 nov. 2007. 
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produtivas: as 57 fatias virtuais, ao serem cortadas, transformam-se em 741 

camadas de madeira, que precisam ser montadas e coladas, e recebem 

acabamento manual. Essa aparente contradição – o fato de uma peça contar com 

tecnologias sofisticadas de produção e ainda assim necessitar do trabalho manual 

para poder se completar – faz parte de uma nova realidade, que se concretizou 

com a chegada da pós-modernidade e a coexistência dos contrários que lhe é 

característica. É o que afirma o crítico de design François Burkhardt (1997): 

 

[...] os conceitos híbridos que estão hoje na base das nossas profissões 

criativas fazem nascer uma nova normalidade. Essa é ao mesmo tempo 

racional e irracional, e coloca juntas a alta tecnologia e o projeto 

primitivo, o provisório e o definitivo, a grande série e a peça única. 

(p. 2-3) 

 

Se, por um lado, a mesa criada por Verhoeven constitui uma inovação na 

exploração dos limites entre artesanato e indústria, por outro lado, a combinação 

entre a produção industrial com as técnicas de produção artesanal já é um fato 

observado no universo do design há algum tempo. O caso da indústria italiana, 

que tira partido da reconhecida maestria dos artesãos do país, é emblemático 

nesse sentido: os produtos industriais são “aquecidos” por elementos artesanais, 

como a cadeira Vermelha (criada pelos irmãos Fernando e Humberto Campana 

em 1993 e produzida pela empresa Edra em 1998), cuja estrutura é produzida 

industrialmente, enquanto o assento e o encosto são produzidos por meio de um 

tramado aparentemente aleatório de cordas de algodão (Figura 5). 

O que pode ser considerado um fator recente é a fabricação industrial de produtos 

que remetam ao artesanato, como já foi citado anteriormente. E nesse contexto, 
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um elemento-chave para estabelecer tal relação é o decorativismo, fator que vem 

ganhando força desde o despontar da pós-modernidade. 

 
Figura 5. A cadeira Vermelha em dois momentos: durante o trançado das cordas e já finalizada. 

A execução de objetos ricamente ornamentados, especialmente em suas 

superfícies, remete a formas ancestrais e à utilização de técnicas artesanais, que 

demandam trabalho manual e, conseqüentemente, esmero – e essa pode ser 

uma pista importante para compreendermos a recente valorização do 

decorativismo. Assim, objetos aparentemente únicos e dotados de motivos 

reconhecíveis e/ou amigáveis poderiam transmitir sensações reconfortantes ao 

homem pós-moderno, de cuja realidade fazem parte “os sentimentos de 

vulnerabilidade, a insegurança profissional e material [...] e a degradação 

profissional” (Lipovetsky, 2004, p. 71).  

No hedonismo moderno, como nos lembra Colin Campbell (2001), o centro das 

preocupações deixa de ser as sensações e passa a ser as emoções. No mundo 

contemporâneo, afirma Campbell, “é tido como certo que as emoções se 

‘originam’ dentro das pessoas e atuam como forças que as impulsionam para a 

ação” (p. 106). O prazer, então, passa a ser buscado por meio da estimulação 
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emocional. É como se o “desencanto do mundo externo” requeresse, “como 

processo paralelo, algum ‘encantamento’ do mundo psíquico e interior” (p. 107), 

conclui. 

Tal encantamento pode ser estimulado pelos objetos que nos cercam, como 

defende Baudrillard (2004), ao afirmar que “seres e objetos estão [...] ligados, 

extraindo os objetos de tal conluio uma densidade, um valor afetivo que se 

convencionou chamar sua ‘presença’” (p. 22). 

O objeto passa, então, a ter relevância não apenas pela função que desempenha, 

mas pelo estímulo emocional que provoca no usuário. “Design é importante para 

mim, mas qual design eu escolho depende da ocasião, do contexto e, sobretudo, 

do meu humor” (p. 4), declara o designer Donald Norman (2004), no livro 

Emotional Design: porque amamos (ou odiamos) as coisas do cotidiano16. A 

afirmação de Norman nos evidencia essa mudança de comportamento do 

consumidor, que faz com que os móveis e objetos, à semelhança do vestuário, 

passem a ser escolhidos de acordo com o estado de espírito do usuário. 

Se, por um lado, sabemos que a valorização do decorativismo no design 

contemporâneo se relaciona com fatores emocionais, por outro lado, é importante 

lembrar que o surgimento de novos materiais e processos produtivos contribuiu 

fortemente para a consolidação dessa tendência. O designer George Sowden 

(apud Dormer, 1995) sintetiza com clareza a associação imediata entre o objeto 

decorativista e o artesanato, possibilitada pelas tecnologias recentes: “Faz-se à 

                                                            
16 Nesse livro, Donald Norman enfatiza a importância do fator emocional para o sucesso de um 
produto, e identifica três diferentes dimensões do design, que sempre estão presentes, em graus 
variados, em qualquer produto: a visceral (que se preocupa com a aparência), a comportamental 
(que se relaciona com o prazer e a efetividade de uso) e a refletiva (diz respeito à racionalização 
de um produto – esse objeto conta alguma história?). 
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máquina algo que até há pouco tempo só podia ser feito através de técnicas de 

artesanato” (p. 134). 

Cabe observar, ainda, que uma parcela considerável dos móveis e objetos que 

incorporam a decoração a faz literalmente de forma superficial, como evidencia a 

seguinte afirmação de Ezio Manzini (1993): 

 

[…] o retorno à decoração foi um dos fenômenos mais relevantes e 

discutidos da última década e pode ser entendido como um aspecto 

significativo e evidente do novo protagonismo das superfícies. (p. 40) 

 

Por trás da opção pela superfície, pode estar a decisão de alguns fabricantes em 

reduzir os investimentos em experimentação e pesquisa, etapas fundamentais 

para que se alcance a inovação real do produto, ligada sim à forma, mas também 

aos novos materiais e processos produtivos. Quando há o investimento em 

pesquisas, estas são voltadas a técnicas que possam ser aplicadas a diversos 

produtos – e não a um projeto específico –, amortizando os custos envolvidos. 

Assim, peças com formas arquetípicas são “atualizadas” por meio de um novo 

tratamento decorativo adequado à estética vigente. A decoração superficial 

também agiliza a substituição dos produtos obsoletos – segundo a dimensão 

subjetiva, já mencionada – por outros novos, na medida em que diminui o tempo 

de desenvolvimento de um produto aparentemente novo (que, na verdade, se 

trata de uma forma já existente “vestida” com uma superfície nova). 

É o que se observa na mesa Lace – criada por Marcel Wanders e lançada em 

1997 – e no contêiner Optic – criado pelo designer francês Patrick Jouin e lançado 

pela empresa italiana Kartell em 2005: nos dois casos, uma das formas 
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geométricas mais elementares – o cubo – teve sua superfície trabalhada, 

perdendo, assim, a neutralidade que lhe é característica e assumindo novas 

conotações (Figuras  6 e 7). 

 
            Figura 6. Mesa Lace.         Figura 7. Contêiner Optic. 

Por outro lado, há peças nas quais o ornamento é uma parte integral do projeto, 

como o aquecedor Heat Wave (Figura 8), criado pelo designer holandês Joris 

Laarman em 2004, cuja profusão de volutas favorece a propagação do calor no 

ambiente. Nesse caso, além do ornamento ser o próprio produto – ou vice-versa –

, há ainda uma implicação funcional, como relata o designer em matéria na revista 

Domus:  

 

[...] as formas industriais minimalistas nem sempre são mais funcionais 

que as decorativas. Um aquecedor exige uma grande superfície para 

ceder calor ao ar, e assim no meu projeto o estilo barroco é mais 

funcional do que um simples quadrado. (Mascheroni, 2005, p. 88). 



30 

 
Figura 8. Aquecedor Heat Wave. 

Quando Laarman afirma ter buscado referências no barroco, não se trata de um 

caso isolado. Na verdade, o revivalismo17 é uma prática disseminada e que possui 

íntima relação com o decorativismo e suas bases, a começar pelas questões 

relativas à afetividade, já mencionadas. O consumo, que alimenta a tendência 

decorativista, também se serve dessa busca de referências estilísticas no 

passado, como afirma Lipovetsky (2004):  

 

Esse retorno revigorado do passado constitui uma das facetas do cosmo 

do hiperconsumo experiencial: trata-se não mais de apenas ter acesso ao 

conforto material, mas sim de vender e comprar reminiscências, emoções, 

que evoquem o passado, lembranças de tempos considerados mais 

                                                            
17 “Trata-se da recuperação ou readaptação – não apenas no campo do vestuário, mas também 
no do mobiliário, da arquitetura, das decorações – de estilos antigos e de períodos muito 
anteriores; tal deve indiscutivelmente ser considerado como um fenômeno ligado à moda” (Dorfles, 
1990, p. 39-40). 
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esplendorosos. Ao valor de uso e ao valor de troca se junta agora o valor 

emotivo-mnêmico ligado aos sentimentos nostálgicos. [...]. A tradição não 

mais convoca à repetição, à fidelidade e à revivescência das coisas 

imutáveis de outrora: ela se tornou produto de consumo nostálgico ou 

folclórico, mera olhadela para o passado, objeto-moda. (p. 89) 

 

O revivalismo configura um fator de aproximação entre a moda e o design não 

apenas pelas questões ligadas ao consumo e ao apelo emocional: essa evocação 

do passado pode funcionar como um elemento renovador do design. Também 

nesse sentido, trata-se de um recurso consolidado no campo da moda-vestuário e 

que agora passa a operar também no universo do design de móveis e objetos 

para a casa, como destaca Gillo Dorfles (1990): 

 

Acontece com freqüência que a moda se renove com base em módulos 

e esquemas do passado, quando desses mesmos modelos pode tirar 

inspiração para uma renovação que muitas vezes é só aparente, mas 

que é suficiente para justificar a sua característica instabilidade. 

(p. 27-28) 

 

A extensão dessa prática para o design de móveis e objetos é um indício de que a 

moda, mais do que expandir seu modus operandi, passa a gerar repercussões 

formais no campo do design. É possível observar uma aproximação entre as 

tendências formais e de cores dos dois campos, especialmente a partir da década 

de 1990, quando a indústria da moda se torna, como observa o sociólogo Dario 

Caldas (2004), “o principal pólo de tendências estéticas para outros setores 

industriais” (p. 75). O design, então, passa a ser “cada vez mais influenciado 

pelas cores, formas e histórias acionadas pelos criadores e marcas de moda” 
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(p. 111-112), e os exemplos reunidos no terceiro capítulo buscam explicitar e 

compreender essas interações. 

 

 

2.3. Outros fatores de conexão moda-design 

 

Um sinal bastante claro da proximidade entre a moda e o design é o fato de grifes 

como Armani, Gucci e Fendi, entre outras, expandirem suas atividades para a 

esfera do design de móveis e objetos, com o lançamento de linhas específicas 

para a casa. Com algumas poucas exceções como Pierre Cardin – que já em 

1968 licenciou sua marca para uso em uma linha de louças em porcelana18 e em 

1977 lançou sua primeira coleção de móveis19 – e Missoni20 – que investiu no 

ramo casa em 1983 –, essas iniciativas se tornaram relativamente comuns na 

década de 1990 e se difundiram com mais força a partir do início dos anos 2000.  

É importante observar que, na maioria dos casos, essa aproximação aconteceu 

de forma gradual: as “coleções casa”, que inicialmente se restringiam a lençóis, 

almofadas e pequenos objetos, foram se expandindo até oferecer uma linha 

completa de produtos, incluindo mobiliário para toda a casa. Essa gama de 

                                                            
18 Este foi o primeiro contrato de licença da marca Pierre Cardin para além do campo da moda. 
Fonte: <www.pierrecardin.com.br>. Acesso em 12 out. 2008. 
19 Foi a paixão de Cardin pelas formas em si que o levou a explorar outros setores fora da moda 
em uma época na qual esta estava longe de ser uma tendência. Nesse sentido, são 
esclarecedoras frases como “Apenas as linhas importam. O design me inspira enormemente, seja 
ele gigante ou microscópico” e “Fazer mangas para vestidos ou pés para mesas é a mesma coisa 
para mim”. Fonte: <www.pierrecardin.com>. Acesso em 12 out. 2008. 
20 Em 1983, a empresa introduziu a linha Missoni Home, que incluía roupas de cama, tecidos para 
casa e para mobiliário, cortinas e tapetes. [...] Desde setembro de 2002, todos os anos a empresa 
organiza em Milão um evento para lançar a nova coleção Missoni Home. Desde 2001, as 
boutiques Missoni têm uma área especial dedicada à coleção casa. Além disso, há a presença 
crescente de corners Missoni Home em lojas de departamento. Fonte: <www.missonihome.com>. 
Acesso em 25 nov. 2007. 
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produtos normalmente se identifica com o estilo da grife e, em alguns casos, 

chega a exibir detalhes da coleção prêt-à-porter vigente. 

Em outros casos, a linha “casa” se divide entre peças fixas (mobiliário), que vão 

se somando estação após estação, e outras que acompanham as mudanças 

cíclicas da moda (têxteis e objetos). Os produtos da Armani Casa seguem essa 

lógica, conforme a empresa anuncia em seu website: 

 

O catálogo Armani Casa abrange do móvel ao complemento, do tecido 

aos objetos, até a iluminação [...], com algumas sugestões para o 

ambiente de banho. Hoje Armani Casa tem uma ampla coleção 

permanente, que se enriquece com a rotação sazonal de linhas de 

objetos e têxteis, com ciclo de vida mais breve.21 

 

Mesmo com propostas diversas, as linhas “casa” das grifes de moda apresentam 

um denominador comum: seu surgimento está intrinsecamente ligado ao 

oferecimento, para o cliente dessas maisons, de um “estilo de vida completo”, 

conforme pode ser observado nos websites de três grandes empresas: 

 

A Coleção Casa nasce de modo natural em 1992, primeiro com a 

realização de têxteis para a casa (lençóis, cobertores, almofadas) e 

depois com as primeiras linhas de porcelana [...]. Além disso, Versace 

assina [a ambientação de] uma série de projetos especiais relacionados 

ao lifestyle e ao design: resorts de luxo, jatos e helicópteros privados, 

supercarros em edição limitada.22 

 

                                                            
21 Fonte: <www.armanicasa.com>. Acesso em 25 nov. 2007. 
22 Fonte: <www.versacehome.com>. Acesso em 25 nov. 2007. 
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A empresa [Missoni] se tornou uma pioneira do conceito lifestyle: estilo 

total para a casa, não mais limitada ao setor de têxteis, mas abrangendo 

todos os aspectos da casa, incluindo papéis de parede a porcelana.23 

 

Giorgio Armani passa a ser conhecido não mais apenas como um líder 

internacional no setor da moda, mas como sinônimo de um estilo de vida 

completo, proporcionando um look total, que pode abranger produtos de 

diversos setores.24 

 

Essa postura reforça a importância assumida pelo conceito de estilo de vida25 nas 

sociedades contemporâneas, onde este se firma como uma prática comunicadora 

e classificadora, conforme aponta Mike Featherstone (1995): 

 

A expressão ‘estilo de vida’ está atualmente na moda. Embora tenha um 

significado sociológico mais restrito, [...] no âmbito da cultura de 

consumo contemporânea ela conota individualidade, auto-expressão e 

uma consciência de si estilizada. O corpo, as roupas, o discurso, os 

entretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida, a casa, o 

carro, a opção de férias etc. de uma pessoa são vistos como indicadores 

da individualidade do gosto e o senso de estilo do 

proprietário/consumidor. (p. 119) 

 

A questão do consumo associado à expressão da individualidade é corroborada 

por Diana Crane (2006), ao afirmar que “pessoas de todas as classes sociais 

                                                            
23 Fonte: <www.missonihome.com>. Acesso em 25 nov. 2007. 
24 Fonte: <www.armanicasa.com>. Acesso em 25 nov. 2007. 
25 O estilo de vida é estudado há muitos anos por Pierre Bourdieu, que o define como “um conjunto 
unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada subespaço simbólico 
(mobília, vestimentas, linguagem ou héxis corporal), a mesma intenção expressiva [...]” (Ortiz, 2005, 
p.74). Outra definição relevante é dada por Douglas B. Holt, que considera o estilo de vida “como um 
padrão coletivo de práticas de consumo baseadas em estruturas culturais compartilhadas que 
existem em contextos sociais específicos” (Crane, 2006, p. 37). 
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consomem cultura material para salientar sua identificação com grupos 

específicos, mas não com a sociedade como um todo” (p. 44). 

Dessa forma, não são mais apenas as roupas que comunicam a presença ou falta 

de gosto26 do homem contemporâneo, mas também sua casa (incluindo seus 

móveis e a decoração), seu carro e assim por diante. O estilo de vida, portanto, é 

um dos fatores de conexão entre moda e design. A crescente valorização da 

concepção de estilo de vida fica evidente na declaração do designer francês 

Christophe Pillet (apud Buchanan, 2005) a um jornal especializado: “O mobiliário 

não vende mais por si só, mas pela atmosfera que propicia”.  

Pillet fala da construção de cenários que comuniquem ambiências específicas, o 

que nos leva a refletir sobre outro fator que atualmente aproxima a moda e o 

design: são formas de comunicação não verbal. Os móveis e objetos dos quais 

nos cercamos possuem, assim como as roupas que vestimos, um indiscutível 

poder comunicador, em dois sentidos: além de se comunicarem com o usuário, 

essas peças transmitem informações sobre esse mesmo usuário a outras 

pessoas. É o que sustenta Gillaume Erner (2005) sobre a moda: 

 

Ao praticar esse jogo social – escolher para si um estilo, exibir marcas –, o 

indivíduo satisfaz uma das necessidades essenciais do ser humano: narrar 

histórias, tanto para si como para os outros, sendo o narrador em alguns 

casos, o leitor em outros. (p. 237) 

 

                                                            
26 O gosto é um dos conceitos básicos da teoria da distinção de Pierre Bourdieu (2003). Em seu 
conhecido texto “Gostos de classe e estilos de vida”, ele define o gosto da seguinte maneira: “O 
gosto, propensão e aptidão à apropriação material e/ou simbólica de uma categoria de objetos ou 
práticas classificadas e classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo de 
vida” (p. 74). 
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Nesse sentido, Steven Skov Holt27 anuncia que na contemporaneidade “os 

produtos se tornaram contêineres para histórias, e os designers conseqüentemente 

se tornaram contadores de história e até fazedores de mitos” (Albrecht; Holt; 

Lupton, 2000). Essa condição não é nova no universo da moda: basta fazer um 

paralelo com as coleções apresentadas durante as temporadas de prêt-à-porter em 

todo o mundo: normalmente temáticas, essas coleções, assim como os próprios 

desfiles, têm na fantasia um de seus pontos estruturais: são os fashion designers 

usando seu produto – a roupa – como suporte para contar uma história.  

No campo do design, um acontecimento que explicita essa tendência, por levá-la 

ao limite, é a instalação Happy Ever After (Feliz Para Sempre), criada pelo 

designer holandês Tord Boontje e apresentada durante o Salão do Móvel de Milão 

de 2004 (Figura 9). Os móveis, nessa ocasião, mais do que contar uma história, 

incorporavam os personagens de um conto de fadas: a princesa, a bruxa, a 

boneca, a floresta, e assim por diante. Para tanto, Boontje desenvolveu, em 

parceria com o fashion designer Alexander McQueen, sete looks para os 

personagens, que evocavam os arquétipos presentes em nosso imaginário. 

Assim, a cadeira Princess era caracterizada por um “vestido” romântico e 

vaporoso, executado em seda e organza e bordado com cristais; enquanto a 

cadeira Witch, executada com escamas de couro preto e forro laranja, remete 

imediatamente à imagem da bruxa. Dessa forma, ao vestir as cadeiras com 

roupas carregadas de simbolismo, Boontje amplia o poder comunicativo do móvel 

e nos provoca ao fundir ambas as manifestações com o simples pretexto de 

contar uma história. Trata-se, evidentemente, de uma proposta conceitual, mas 

                                                            
27 Professor de desenho industrial no Califórnia College of the Arts, ex-editor da revista I.D. e 
curador da 1ª exposição trienal de design organizada pelo Cooper-Hewitt Design Museum, de N. 
York, em 2000. 
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que pode conduzir a reflexões sobre as formas como a moda e o design se 

relacionam, reflexões essas que podem trazer contribuições significativas para os 

dois campos, resultando inclusive em produtos comerciais inovadores. 

 
Figura 9. Duas personagens da instalação Happy Ever After, de Toord Bontje: à esquerda, a 

cadeira Witch (bruxa) e, à direita, a cadeira Princess (princesa). 

Se, por um lado, a moda influencia o design tanto do ponto de vista formal quanto 

no que diz respeito a fatores menos concretos, como vimos neste capítulo, por 

outro lado, a moda também busca subsídios no design de diversas formas. As 

influências e penetrações do design na moda são discutidas no capítulo a seguir. 
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3. O DESIGN NA MODA 

 

A moda e o design pertencem da mesma forma à ampla cultura do 

projeto industrial e qualquer atividade projetual participante desta cultura 

opera para que a realização de produtos, sejam eles físicos, sejam 

intangíveis, digam respeito ao novo. 

Neste sentido a área de pesquisa do design e da moda, entendidos 

como projetos de objetos para o corpo, vem a ser um dos setores 

projetuais nos quais se podem articular processos de inovação que, 

conduzidos pela dinâmica definida como Cross Fertilization, envolvem a 

transferência de conhecimento complexo da troca de saber e da 

competência entre diversos âmbitos de pesquisa. 

Giovanni Maria Conti 

 

No capítulo anterior, refletiu-se sobre a inserção da moda no universo do design, 

tanto no que diz respeito à lógica da sedução e do efêmero quanto no que se 

refere às influências da moda na concepção dos produtos ligados ao mobiliário 

doméstico. Sabemos, no entanto, que ambos os campos – moda e design1 – se 

influenciam mutuamente. 

O presente capítulo surge com o intuito de evidenciar alguns dos reflexos do 

design na moda, de modo a estabelecer um contraponto ao capítulo anterior. Não 

se pretende, aqui, proceder a uma análise exaustiva de como as práticas e os 

conceitos típicos do design industrial se expandiram para o universo da moda, 

mas levantar alguns exemplos que são significativos desse fenômeno e que nos 

convidam à reflexão.  

                                                 
1 Vale relembrar que, neste trabalho, ao utilizarmos simplesmente o termo “moda”, estamos nos 
referindo à moda vestuário, enquanto o termo “design”, em nossa leitura, diz respeito ao universo 
do mobiliário doméstico. 
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3.1. A produção em massa se afirma na indústria do vestuário 

 

Se as origens da moda remontam ao século XIV, como mencionamos no capítulo 

anterior, a consolidação da moda, no sentido moderno do termo, acontece 

somente após a segunda metade do século XIX, a partir da introdução da 

máquina de costura com pedal2. É nessa época que ocorre, como afirma Maria do 

Carmo Rainho (2002), a “explosão da roupa em escala industrial” (p. 14) e tem 

início a ampliação do alcance da moda para além da nobreza e da alta burguesia. 

No começo do século XX, contudo, as roupas prontas atendiam a um mercado 

considerado “inferior”, e ainda ficavam à margem das últimas modas. Na 

Inglaterra da década de 1930, por exemplo, “os costureiros criavam os modelos 

da moda; estilos mais discretos eram feitos sob medida por um alfaiate, enquanto 

a expansão do comércio de roupas prontas atendia à procura dos setores médios 

e baixos do mercado” (Mendes; De La Haye, 2003, p. 80). 

A difusão da moda em uma escala massificada se concretiza após a 2ª Guerra 

Mundial, quando os franceses “descobrem” o casual wear norte-americano, cujos 

modelos simples adequavam-se perfeitamente à produção em larga escala. É 

nesse momento que o modus operandi do design se transporta para a moda, 

como relata Françoise Vincent-Ricard (1989): 

 

Todas as operações são racionalizadas: os pedaços do quebra-cabeças, 

divididos em grandes peças, são cortados industrialmente – cada peça 

de roupa é montada em cadeia –; fazem-se todas as combinações 

possíveis de cores e desenhos, chegando a uma grande diversidade a 

                                                 
2 A máquina de costura foi patenteada em 1846 pelo Americano Elias Howe. Em 1871, mais de 
meio milhão dessas máquinas já haviam sido vendidas em todo o mundo (Breward, 2003). 
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partir das formas básicas. Por fim racionalizam-se tamanhos, para que 

se adaptem a quase todos os tipos de corpo, com base em medidas 

perfeitamente codificadas de busto/cintura/quadris. (p. 21-22)   

 

Cabe aqui um parênteses: esse processo de racionalização da produção 

aconteceu primeiro no âmbito do design industrial, tendo como precursor o 

alemão Peter Behrens no início do século XX. Em 1907, este se tornou 

conselheiro artístico da fábrica alemã Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), 

onde implantou a estandardização dos produtos. Um conhecido exemplo é a linha 

de chaleiras elétricas criada em 1909 (Heskett, 1980), a partir de um número 

reduzido de elementos padronizados que podiam ser combinados entre si, 

resultando em mais de 80 modelos possíveis (Figura 10). 

 
Figura 10. Um dos modelos das chaleiras criadas por Peter Behrens em 1909,  

mostrado com três diferentes materiais e acabamentos. 

Em seu livro Twentieth Century Design, Jonathan Woodham (1997) descreve tal 

processo: 
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Segundo o comprometimento da AEG com a estandardização na 

produção em massa, as chaleiras de Behrens podiam ser produzidas em 

três formas básicas (octogonal, semi-oval e cilíndrica), com três 

acabamentos (latão, folheada a níquel e folheada a cobre) e três 

tratamentos de superfície. Combinadas de diversas formas, estas 

ofereciam aos consumidores uma ampla gama de escolha a um preço 

competitivo. (p. 25)  

 

Voltando ao campo da moda... Em 1948, após observar os métodos de produção 

do ready-to-wear norte-americano, já bastante desenvolvidos, o empresário 

francês Jean-Claude Weill resolve adotar esse sistema em sua confecção e 

cunha a expressão prêt-à-porter (Vincent-Ricard, 1989). O momento era propício, 

pois as restrições impostas pela guerra tornavam a alta-costura quase 

impraticável. “Logo os novos clientes aprenderam a sentir-se bem e à vontade 

usando artigos prontos, não retocados nem transformados, vendidos a preços 

acessíveis” (p. 23). 

A diferença do prêt-à-porter para o ready-to-wear norte-americano era que, 

enquanto o segundo se preocupava em obter a melhor relação entre preço e 

função, o primeiro tratava de fabricar roupas “da moda”, inspiradas nas 

tendências do momento, conforme afirma Lipovetsky (1989b): 

 

Enquanto a roupa de confecção apresentava muitas vezes um corte 

defeituoso, uma falta de acabamento, de qualidade e de fantasia, o prêt-

à-porter quer fundir a indústria e a moda, quer colocar a novidade, o 

estilo, a estética na rua. (p. 110) 
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A tendência do prêt-à-porter foi também confirmada pela mídia, que conferiu 

destaque à nova modalidade, como relata François Baudot (1973):  

 

Em seu número de fevereiro de 1955, Jardin des Modes publica várias 

páginas consagradas às coleções prêt-à-porter de verão. No mês de 

agosto desse mesmo ano será a vez de a prestigiosa revista mensal 

Vogue consagrar um número especial ao prêt-à-porter. Decididamente, 

há qualquer coisa de diferente no reino da moda. (p. 173)  

 

A roupa em escala industrial viria a ganhar ainda mais força na década de 1960, 

com o declínio da alta-costura3. É a partir de então que o prêt-à-porter é 

definitivamente incorporado pelo sistema da moda, e os trajes desenvolvidos 

pelos grandes criadores4, agora produzidos industrialmente e com um preço mais 

acessível, deixam de se restringir à elite para, de fato, atingir um público mais 

amplo. 

 

 

3.2. Materiais e métodos produtivos do desenho industrial são 

transferidos para a indústria do vestuário  

 

A industrialização da produção do vestuário pode ser considerada o fator inicial de 

aproximação entre a moda e o design, mas certamente não é o único. Já na 

década de 1960, momento de grande difusão do prêt-à-porter, também os 

materiais utilizados no campo do vestuário apontavam para essa aproximação. 

                                                 
3 A esse respeito, ver Mendes e De La Haye (2003) e Lehnert (2001). 
4 A esse respeito, ver Laver (1989) e Breward (2003). 
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É o caso dos vestidos lançados por Paco Rabanne a partir de 1965, construídos 

em plástico e metal (Figura 11). Ousadas e inovadoras, tais criações não se 

difundiram entre o público, muito provavelmente por serem pouco vestíveis, mas 

já apontavam um caminho que, no futuro, iria aos poucos se consolidar. 

 
Figura 11. Vestido criado por Paco Rabanne (c.1967). 

Se as roupas de plástico de Rabanne podem ser consideradas um acontecimento 

isolado, o mesmo não se pode dizer dos tecidos sintéticos que, a partir do final da 

década de 1960, começaram a ser empregados com freqüência crescente. 

As microfibras de poliéster, por exemplo, têm sido utilizadas de forma mais ampla 

desde os anos 1970. “Como se trata de uma fibra termoplástica5, ela também 

                                                 
5 Os termoplásticos têm sido utilizados no design italiano desde a década de 1950 (sendo pioneira 
a empresa Kartell, com móveis criados por importantes designers como Anna Castelli Ferrieri, 
Marco Zanuso, Joe Colombo e, mais recentemente, Ron Arad e Philippe Starck, entre outros). 
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aceita plissagem permanente e moldagem a quente [termoformagem6]. O 

poliéster se combina de forma bem-sucedida a outras fibras e, como a poliamida, 

melhora a performance da fibra com a qual é mesclada” (p. 13), apontam as 

especialistas em têxteis Sarah Braddock e Marie O’Mahony no livro Techno 

Textiles (1998). 

Parece razoável afirmar, portanto, que, no momento em que a moda começou a 

empregar intensamente os tecidos produzidos com filamentos sintéticos – como 

poliamida, poliéster, polipropileno, acetato, acrílico, viscose e elastano, entre 

outros –, os processos produtivos passaram a ficar mais próximos daqueles 

utilizados para fabricar móveis em plástico, por exemplo. O já mencionado 

processo de termoformagem ilustra essa aproximação com clareza e pode ser 

empregado tanto para dar acabamento aos tecidos sintéticos (criando texturas e 

relevos em sua superfície) quanto para conferir formas tridimensionais a esses 

tecidos, como explicam Braddock e O’Mahony (1998): 

 

Formas tridimensionais agora podem ser criadas em apenas três 

estágios de produção. O primeiro passo é produzir uma estrutura similar 

a uma lâmina, que é impregnada, em um segundo estágio, com resinas 

para produzir um produto semi-acabado que pode ser armazenado até 

quando for necessário. Isso é o que normalmente se chama de prepeg. 

O terceiro estágio é moldar o prepeg por meio da termoformagem em um 

molde aquecido. A resina cura enquanto o processo de moldagem 

acontece. Isso pode levar de 15 segundos a três minutos, dependendo 

da temperatura e do tipo de resina. (p. 62)  

                                                 
6 A termoformagem já era usada por Alvar Aalto em seus experimentos com madeira na primeira 
metade do século XX, após a 1ª Guerra Mundial. Em plástico, um caso pioneiro é o da poltrona 
termoformada criada por Charles e Ray Eames em 1949 (veja imagem nos Anexos). 
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O processo de termoformagem, hoje amplamente utilizado, foi explorado de forma 

pioneira por Pierre Cardin em 1968, quando apresentou os vestidos de Cardine7 

(Figura 12), que podem ser considerados um marco do emprego de tecidos 

sintéticos por explorar as possibilidades tridimensionais que estes ofereciam. A 

superfície desses vestidos exibia uma padronagem decorativa tridimensional 

obtida por meio de moldagem a calor com pressão. 

 
Figura 12. Vestido Cardine, de Pierre Cardin. 

A incorporação, pelo campo da moda, de métodos produtivos do design também 

pode ser observada na produção de acessórios com métodos de prototipagem 

rápida, sistema que surgiu no campo do design na década de 1980, destinado à 
                                                 
7 Cardine é o nome do tecido sintético desenvolvido por Pierre Cardin a partir de Dynel, fibra 
sintética feita da combinação entre acrilonitrila (um tipo de resina acrílica) e polivinil clorídeo 
(PVC). 
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produção de modelos e mock-ups de estudo. Desde então, as técnicas de 

prototipagem rápida evoluíram e se multiplicaram: hoje existem diversas 

possibilidades produtivas utilizadas comercialmente, para vários fins8.  

Um exemplo é o pingente Shaman (Figura 13), criado pelo designer Arik Levy em 

2006 e produzido pela empresa belga Materialise a partir do processo de 

estereolitografia (SLA). Trata-se, grosso modo, de uma espécie de impressão 

tridimensional, que é realizada a partir de um arquivo digital contendo o desenho 

da peça. É a partir desse arquivo que um raio laser ultravioleta polimeriza 

sucessivos estratos de resina plástica9, cada um com 0,25 milímetros de 

espessura. Uma vez concluído esse processo, a peça recebe um banho para 

retirar o excesso de resina e é levada a um forno UV para terminar de solidificar-se.   

 
Figura 13. Pingentes Shaman. 

A ótima qualidade construtiva permitida por algumas técnicas de prototipagem 

rápida (como é o caso da SLA) permite a execução de detalhes que valorizam o 

produto final, e esse é um dos fatores que impulsiona a expansão dessa 

modalidade produtiva para o campo da moda, no qual a qualidade estética é fator 

primordial. 
                                                 
8 Veja tabela com os diversos tipos de prototipagem rápida nos Anexos. 
9 As resinas podem ser diversas: ABS, PMMA, poliamida... No caso do Shaman, foi utilizada 
resina epóxi. 
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No entanto, o uso da prototipagem rápida na moda pode ir ainda mais longe, 

como no caso dos têxteis criados em 1999 pelo designer Jiri Evenhuis, do estúdio 

Freedom of Creation (FOC). Os têxteis sinterizados a laser não são tramados ou 

tecidos, mas sim construídos tridimensionalmente, camada por camada, a partir 

de resinas plásticas. “E porque o têxtil é criado diretamente no computador, com 

seus fios digitalmente entrelaçados, o ‘tecido' é facilmente customizável em 

diversos padrões, tamanhos e cores”, explicam os designers em seu website10.  

A partir desses têxteis, Evenhuis e Janne Kyttänen criaram, em 2005, a bolsa 

V_bag (Figura 14), que integrou a exposição “Design and the Elastic Mind”, 

realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) de fevereiro a maio 

de 200811, e também integra a exposição permanente dessa respeitada 

instituição. 

 
Figura 14. Bolsa V_bag. 

Após esta, outras peças se seguiram, tirando partido das possibilidades 

oferecidas pelo novo material, como a bolsa Matryoshka (Figura 15), criada em 

2007 pela designer Isabel Cortón, também do FOC: seu têxtil (igualmente criado 

                                                 
10 <www.freedomofcreation.com>. Acesso em 14 set. 2008. 
11 <http://www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/#/293/>. Acesso em 14 set. 2008. 
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por Cortón) é baseado em anéis expansíveis flexíveis que o tornam “elástico” e, 

portanto, permitem expandir a capacidade da bolsa conforme a necessidade. 

 
Figura 15. Bolsa Matryoshka. 

Além dos acessórios, os designers da FOC também criaram roupas com os 

têxteis de prototipagem rápida (Figura 16). Os acessórios, contudo, são mais 

funcionais – e, portanto, mais comerciais – do que as roupas que, por outro lado, 

se apresentam mais como experimentações matéricas, remetendo, de certa 

forma, às criações de Paco Rabanne mencionadas anteriormente. Dentre as 

diferenças entre ambas as roupas, destaca-se o fato de o vestido da FOC ser 

produzido de forma totalmente industrializada, enquanto as peças criadas por 

Rabanne eram resultado de um processo artesanal. Além disso, há uma diferença 

importante no que diz respeito ao material em si: enquanto as roupas de Rabanne 

eram compostas por peças rígidas (ou semi-rígidas) ligadas por anéis metálicos, 

nas roupas da FOC, o tecido é uma malha flexível. 
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Figura 16. Vestido criado por Janne Kyttänen. 

Os produtos acima apresentados exemplificam a transposição de um processo 

produtivo – a prototipagem rápida – do campo do design para a esfera da moda. 

O case que abordaremos a seguir, por sua vez, demonstrará a transposição da 

essência de um processo produtivo bastante popular no universo do design 

industrial – a extrusão – para o campo da moda. 

 

 

3.3. A lógica produtiva do design industrial como influência na criação 

de moda-vestuário: o caso do A-POC12 

 

Criado em 1998 pelo fashion designer Issey Miyake e pelo engenheiro têxtil Dai 

Fujiwara, o A-POC é um sistema que revoluciona o processo de fabricação de 

roupas. Resumidamente, trata-se de um processo que permite a passagem direta 

                                                 
12 Acrônimo de A Piece of Cloth. 
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do fio ao produto acabado, eliminando todas as etapas tradicionalmente 

necessárias na confecção de artigos do vestuário, como explica o próprio Miyake 

(2001): “um fio entra em uma máquina que, por sua vez, gera roupas acabadas 

utilizando a mais recente tecnologia computadorizada, eliminando as 

necessidades usuais de cortar e costurar o tecido” (p. 68). 

Nesse processo, o consumidor adquire não uma peça de roupa, mas um longo 

tubo de altíssima elasticidade, no qual estão “embutidas” peças de diversos tipos 

(vestido, camiseta, calça, underwear, bolsa etc. – Figura 17). Para finalizar as 

roupas, não é necessário qualquer tipo de costura: “tudo o que você precisa fazer 

é pegar uma tesoura e cortar seguindo os contornos predispostos – e eis que 

surge a roupa, pronta para usar” (p. 117)13, esclarece Miyake (apud Sato, 2000).  

 
Figura 17. O tubo de A-POC, com diversas peças incluídas, prestes a ser cortado. 

Tal inserção do consumidor no processo criativo tem dois objetivos: o primeiro 

deles é universalizar a roupa, ou seja, permitir que um mesmo padrão seja 

vendido para lugares de culturas bastante distintas, como África e Oriente Médio, 

já que as pessoas poderão adequar a roupa à sua cultura. O segundo propósito é 

o de permitir a customização, a diferenciação das roupas, de modo que cada 

                                                 
13 SATO, Kazuko. Abiti viventi. Domus, Milão, n.828, jul./ago. 2000 
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consumidor – independente da cultura em que esteja inserido – possa modificar a 

roupa para que ela se adapte com suas preferências pessoais e seu estilo de 

vida. A produção industrial, para Miyake, não significa padronização, como 

podemos verificar na declaração dada por ele na ocasião da exposição “Issey 

Miyake Making Things”, realizada na Fondation Cartier em 1998: 

 

Eu nunca pretendi fazer produtos uniformes. Assim como cada pessoa 

possui um rosto diferente, é correto e apropriado que cada produto 

possua suas próprias características. Funcionalidade é essencial, claro, 

mas humor, emoção e originalidade também são indispensáveis. (p. 55)  

 

Em consonância com esse desejo, o tecido14 desenvolvido para o A-POC possui 

uma característica que permite grande liberdade na customização das roupas: 

não desfia após ser cortado – em qualquer lugar, não apenas nas demarcações. 

Ou seja, não apenas o consumidor participa da produção da roupa, mas esta 

pode ser modificada sucessivas vezes, evoluindo conforme os desejos de seu 

dono. Com um simples corte de tesoura, uma calça pode se transformar em uma 

bermuda ou mesmo em um shorts, por exemplo. 

A inovação que o A-POC representa foi reconhecida pelo Museu de Arte Moderna 

(MoMA) de Nova York que, em 2005, passou a integrar o modelo Queen (Figura 

18) à sua coleção permanente. “Sinto-me especialmente honrado, já que esta é a 

primeira peça de roupa a ser incluída na coleção permanente do MoMA”, revelou 

Miyake em 200615. 

                                                 
14 Originalmente uma mescla de lã, náilon e poliuretano, o material posteriormente depois evoluiu 
para um tecido de algodão com elástico tramado em camadas, para lhe dar maior elasticidade. 
15 The 2006 Kyoto Prize Commemorative Lectures: “One Life, One Thread, and One Piece of 
Cloth: The Work of Issey Miyake”. Fonte: <http://www.inamori-f.or.jp/laureates/ 
k22_c_issey/img/lct_e.pdf>. Acesso em 28 jun. 2007. 
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Figura 18. Modelo Queen da linha A-POC. 

 

Tão fascinante quanto a liberdade que o A-POC proporciona é seu processo de 

fabricação. O produto é fabricado em máquinas que originalmente eram utilizadas 

para produzir meias. Controlado por computador, tal equipamento permite variar a 

densidade e o tipo da trama utilizada em diferentes áreas da roupa – é possível 

determinar, por exemplo, que os punhos de uma camisa sejam mais elásticos do 

que a área da gola. 

Ao final do processo, tubos achatados emergem da máquina, cada um contendo 

as peças de roupa já acabadas, as quais apenas precisam ser cortadas ao longo 



53 
 

do sutil contorno já demarcado no tecido por espaços nos quais os fios da 

urdidura16 não estão conectados uns aos outros (Figura 19).  

 
Figura 19. Detalhe de um dos “contornos” indicados para o corte das roupas no A-POC. 

Os detalhes do processo produtivo não são revelados por Miyake e Fujiwara, mas 

o funcionamento da máquina é conhecido graças à repórter Jessie Scanlon 

(2004) que, em matéria para a revista Wired, descreve, impressionada: 

 

A máquina em si é estupenda: alavancas controladas por computador 

movem os fios da urdidura para cima ou para baixo conforme as 

instruções do padrão digitalizado, e uma lançadeira automática puxa os 

fios da trama em um atordoante ritmo de 200 vezes por minuto. Os olhos 

acompanham com dificuldade as lançadeiras à medida que elas voam 

para a frente e para trás, acompanhadas pelas marteladas de um 

exército de agulhas. Fios em amarelo e rosa brilhantes – 12.280 

filamentos – escapam de um grande carretel em direção às agulhas, que 

vão para cima e para baixo como marionetes. E Miyake descobriu como 
                                                 
16 Definição de urdidura, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “conjunto de fios 
dispostos longitudinalmente no tear e pelos quais passa o fio da trama”. 
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usá-la [a máquina] para tecer roupas acabadas em vez de tecidos. A 

chave para todo o processo é o Jacquard machine overhead, um 

acessório para o tear que automatiza a tecedura de padrões. Em vez de 

usar a máquina como ela deveria ser, a equipe do A-POC aliciou-a para 

criar as costuras embutidas que tornam as roupas possíveis. 

 

Com o A-POC, Miyake e Fujiwara desafiam as concepções tradicionais da 

produção de roupas, cuja ordem estabelecida é: fazer o tecido, cortá-lo em partes 

e então costurar estas para dar forma à peça. A tecnologia do A-POC – o 

processo de transformar o fio diretamente em roupa, dispensando as fases 

intermediárias – revoluciona a confecção tradicional e, ao automatizar 

completamente a produção, dispensando qualquer tipo de mão-de-obra humana 

durante o processo, aproxima-se claramente da dinâmica característica do design 

de produto. Tal fato é apontado por Scanlon (2004) em sua matéria ao afirmar 

que o método do A-POC “tem menos a ver com as agulhas e carretéis de uma 

fábrica de artigos de vestuário do que com os métodos de prototipagem rápida 

utilizados na indústria”. Para fazer essa associação, a jornalista deve ter sido 

motivada por dois fatores, presentes tanto no processo A-POC quanto nos 

métodos de prototipagem rápida: o primeiro deles diz respeito à criação e 

produção do produto diretamente vinculadas aos processos informatizados 

(CAD/CAM17); e o segundo, à característica “single step” da fabricação da peça, 

ou seja, a passagem direta da matéria-prima ao produto acabado. 

O designer israelense radicado em Londres Ron Arad (2002) também avista essa 

proximidade, mas a partir de outro ângulo: para ele, Miyake “conseguiu extrudar a 

roupa” (p. 99). Dessa forma, estabelece uma comparação direta entre o processo 

                                                 
17 Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing. 
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de fabricação do A-POC e o processo de extrusão18, amplamente utilizado na 

produção industrial de objetos das mais diversas naturezas. Nesse caso, a 

essência de um processo produtivo típico do desenho industrial se transporta para 

o campo da moda. 

A admiração de Arad pela abordagem inovadora de Miyake na criação de novos 

materiais e processos e, especialmente, pelo A-POC, levou-o a propor ao 

designer japonês a concepção conjunta de um produto utilizando esse processo. 

Curiosamente, o próprio Arad (apud Jana, 2006) se revela indiretamente 

influenciado por Miyake na criação da cadeira Ripples: “Eu fiz a cadeira Ripples, 

em vez de fazer uma poltrona normal. E, devo dizer, quando qualquer pessoa faz 

algo com pregas, lhe faz pensar no trabalho de Issey Miyake!”, afirma ele. A 

parceria com Miyake, portanto, parecia-lhe um caminho natural, conforme revela 

ainda à revista Business Week: “A influência estava lá antes de colaborarmos, 

então eu pensei, porque não chamar o A-POC?”. 

Assim, no Salão do Móvel de 2006, Arad, Miyake e Fujiwara apresentaram ao 

público Gemini, Circle e Trampoline, peças criadas com A-POC e que possuíam 

dupla função: podiam “vestir” a cadeira Ripples (criada por Ron Arad e lançada no 

Salão do Móvel de 2005 pela empresa Moroso) ou seu proprietário – capas e 

estofamentos se transformam em blusas e coletes, respectivamente.  

A extensão da técnica A-POC para a concepção de produtos voltados a outros 

universos além da moda não era algo previsto por Miyake no princípio, como 

declarou à revista Business Week em 2006 (Jana, 2006), por ocasião do 

lançamento dos produtos: 

                                                 
18 Definição de extrusão, segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “passada forçada, 
através de um orifício, de uma porção de metal ou de plástico, para que adquira forma alongada 
ou filamentosa”. 
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Quando começamos o A-POC, não tínhamos idéia de qual poderia ser 

seu potencial. Era uma nova forma de fazer coisas utilizando um novo 

processo. [...] Hoje, sentimos que o potencial para suas aplicações pode 

se estender às muitas áreas do design. O desafio é encontrar materiais 

que sejam adequados ao processo. 

 

No caso específico de Gemini, Circle e Trampoline, mais do que ampliar o 

alcance do A-POC além dos domínios da moda, o rompimento de fronteiras 

acontece também em outro sentido: trata-se de peças híbridas, nas quais as duas 

funções – envolver o corpo ou acolhê-lo, em conjunto com a cadeira – estão 

presentes o tempo todo na mesma peça, o que define qual função será usada é 

apenas a escolha do usuário. 

 
Figura 20. Trampoline: de capa a casaqueto em um só golpe. 

Trampoline pode funcionar como uma capa para a cadeira Ripples ou um 

elegante casaqueto (Figura 20), enquanto Gemini e Circle podem ser utilizados 

como assento estofado ou jaqueta-colete (Figura 21). É relevante ressaltar que, 

ao olhar uma dessas peças durante determinado uso, não se imagina que exista 
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outra aplicação para ela, ou seja: quando vemos alguém vestindo Gemini ou 

Circle como roupa, sequer imaginamos que essas peças também funcionem, com 

a mesma desenvoltura, como capa para uma cadeira. E este é justamente um dos 

fatores que lhe define como uma peça híbrida por natureza, assim delimitada 

desde sua concepção. 

 
Figura 21. Gemini (à esquerda) e Circle (à direita) nas duas situações propostas. 

Outro aspecto que merece atenção é a transformação que a cadeira sofre quando 

“vestida”. Nas duas imagens acima, a mesma cadeira (Ripples) assume outra 

presença quando vestida com os trajes-capa em A-POC. Nesse sentido, é 

inevitável que façamos uma relação desse fato com o potencial que as roupas 

possuem de transformar a maneira como aquele que as veste é percebido pelos 

outros. Essa qualidade, tão típica do universo da moda, aqui se transporta para o 

universo do design. 

Por tudo isto, o caso A-POC constitui um excelente exemplo de cross-fertilization 

entre moda e design, ou seja, a influência mútua de modo a favorecer a inovação 
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em ambos os setores, como descreve a pesquisadora Paola Bertola (2006), do 

Istituto Politecnico di Milano:  

 

Por processo de ‘cross-fertilization’ se entendem todos os processos de 

transferência de conhecimento – e de suas aplicações – de um setor 

produtivo e mercadológico a outro. Tais processos [...] têm estado 

freqüentemente na base dos mais significativos ‘saltos’ de inovação que 

têm caracterizado os diversos setores industriais e parecem 

progressivamente adquirir maior importância. (p. 5) 

 

A expansão do A-POC para o campo do design de mobiliário por si só já pode ser 

considerada uma inovação. No entanto, essa migração pode, no futuro, chegar ao 

móvel em si: um cenário possível é o da utilização do A-POC para a fabricação de 

estofados (como sofás), por exemplo, gerando transformações significativas tanto 

no processo produtivo quanto na própria concepção das peças. 

Esse, contudo, é ainda apenas um cenário. Entretanto, as contaminações entre 

moda e design já possuem resultados concretos, que podem ser vistos em 

móveis disponíveis no mercado, muitos dos quais carregam a inovação que Paola 

Bertola relaciona à cross-fertilization. O próximo capítulo propõe uma reflexão 

sobre como essas relações se estabelecem. 
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4. FORMAS DE APROXIMAÇÃO ENTRE MODA E DESIGN 

 

Nos capítulos anteriores, vimos que a proximidade entre a moda e o design se 

intensificou nos últimos anos: as duas atividades, que já possuíam diversas 

afinidades, passam a contaminar-se mutuamente em diversos campos, num 

processo de esmaecimento das fronteiras, característico da pós-modernidade. 

Assim, a aproximação entre moda e design, que teve início por caminhos 

aparentemente mais óbvios e superficiais – ambos compartilhavam cores, 

tramados, geometrias, construíam-se por meio do acúmulo ou da repetição –, 

intensificou-se e atingiu a essência dos produtos. 

Este capítulo dedica-se a analisar as diferentes formas de convergência entre a 

moda e o design em produtos específicos: móveis e objetos para a casa, 

apresentados no Salão do Móvel de Milão entre os anos de 1997 e 2007. Durante 

a análise que se segue, serão citados alguns casos de criações de moda 

contaminadas pelo design. O objetivo, nesse caso, é o de estabelecer um 

contraponto, demonstrando que se trata de uma via de duas mãos: ambos 

influenciam-se mutuamente. O foco deste trabalho, no entanto, é a influência 

exercida pela moda e suas manifestações no campo do design. 

O resultado da tensão dinâmica entre o design e a moda foi sistematizado em 

seis categorias, que são apresentadas a seguir, ordenadas da interação mais 

suave (referências criativas) para a mais intensa (hibridismo total). 

Se, por um lado, a contaminação entre os dois campos pode ser branda, atendo-

se à utilização de referências e influências criativas, por outro, pode ser bastante 
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intensa, dando origem a objetos híbridos, resultantes, como assinala Benjamin 

Abdala Junior (2004), de um “grande processo de deslocamentos e de 

justaposições que rompem com as concepções fixas, sedentárias” (p. 11).  

Esses novos objetos não são simplesmente a soma de outros dois, mas sim um 

terceiro elemento, algo totalmente novo. A hibridação, como nos esclarece Néstor 

Canclini (2001), é um processo no qual “estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (p. 14). 

E é nesse contexto, das contaminações, justaposições, transferências e fusões 

entre objetos pertencentes a universos distintos, que se procedeu à seleção, 

análise e classificação dos objetos apresentados a seguir. 

 

 

4.1. Interações concretizadas: a materialização da convergência entre 

moda e design 

 

4.1.1. Referências e influências criativas 

Esse tipo de aproximação acontece quando o designer procura, conscientemente, 

estímulos no universo da moda ou quando o estilista busca subsídios no universo 

do design de móveis e objetos para a casa. Tais ações podem trazer resultados 

claramente visíveis ou que se restrinjam à esfera conceitual, não sendo, nesse 

caso, identificáveis de maneira tão imediata. 
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Figura 22. Moooi Boutique – o sofá “nu”, durante a colocação da roupa e já vestido. 

No campo do design, um caso importante de transferência conceitual é o da linha 

Moooi Boutique (Figura 22), apresentada no Salão do Móvel de Milão em 2006 e 

introduzida no mercado europeu no início de 2007. Seu criador, o designer 

holandês Marcel Wanders, deslocou para a esfera do design a experiência de se 

comprar – e experimentar – uma roupa. Para tanto, propôs uma linha de sofás 

que pode ser vestida com diversas versões de “roupas”. O sofá é exposto “nu”, 

somente em sua estrutura básica, “esperando para ser vestido”, tendo, a seu 
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lado, a coleção de “roupas” penduradas em cabides. Fotos dos diversos modelos 

acompanham o sofá e ilustram seu uso, mas o próprio cliente poderá vestir a 

roupa no sofá, para “vê-la, senti-la, testá-la e entendê-la”1, explica Wanders. 

Segundo ele, a linha Moooi Boutique terá grande variedade de modelos (já eram 

14 no lançamento – vide Anexo 3) e será constantemente renovada, exatamente 

como ocorre com as coleções de moda. 

Um prenúncio dessa coleção – e provavelmente a primeira aproximação mais 

explícita e consciente de Wanders com a moda – foi a linha Bottoni de sofás, 

criada em 2003 também para a Moooi, que dispunha de uma linha de “xales”, 

peças criadas sob medida para serem colocadas sobre o encosto, integrando-se 

visualmente ao sofá (Figura 23). Esses acessórios eram vendidos 

separadamente, e o fato de serem trocados com facilidade permitia renovar a 

aparência do sofá com freqüência. “Um look novo a cada estação ou em qualquer 

outra ocasião. Você pode mudar seu interior trocando seu ‘xale’”, anuncia a 

empresa em seu website2. 

 
Figura 23. Sofá e xales da linha Bottoni. 

                                                 
1 Expressões utilizadas por Wanders ao descrever a coleção em seu website, disponível em 
<http://www.marcelwanders.nl/wanders/pages/new-moooi_3_4_grouppage.shtml>. Acesso em 18 
jun. 2006. 
2 <http://www.moooi.nl/content/collections/collection.php?unid=27>. Acesso em 06 jul. 2007. 
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O caso da linha Antibodi (Figura 24), criada pela espanhola Patricia Urquiola e 

lançada em 2006, também merece menção. Seu revestimento tridimensional foi 

criado com base em uma estampa concebida por Valentino. “A moda é um 

elemento essencial no meu processo criativo”, afirmou a designer em entrevista a 

um jornal brasileiro3. De fato, as influências da moda são bastante visíveis em seu 

trabalho, como poderemos observar mais adiante. 

 
Figura 24. Chaise-longue Antibodi. 

A referência pode, ainda, gerar uma citação explícita, como no caso da linha de 

armários Zip (Figura 25), lançada pela empresa espanhola Requem em 2007. 

Seus criadores, os designers Herme Ciscar e Monica Garcia, criaram um sistema 

de fechamento para as portas que remete diretamente ao zíper, embora não 

reproduza seu funcionamento. Trata-se de uma evocação estritamente formal, 

                                                 
3 LIMA, Marcelo. De volta ao futuro. Suplemento Casa &. O Estado de São Paulo, São Paulo, p. 
17, 06 maio 2007. 
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pois dissociada da função. Aqui, portanto, encontram-se três figuras retóricas 

essenciais na pós-modernidade: a citação, a ironia e a paródia (Jencks, 2002). 

 
Figura 25. Linha Zip. 

É importante observar que a referência criativa aparecerá também nas demais 

categorias (Itens 4.1.2 a 4.1.6). A diferença é que, enquanto nos exemplos citados 

acima a relação entre moda e design está restrita a essa influência, nos casos 

apresentados a seguir, esse é apenas o ponto de partida para transformações 

mais profundas no objeto final. 

 

4.1.2. Transposição estética entre moda e design 

Nesse segundo nível de convergência, características e elementos típicos de um 

universo são incorporados pelo outro, mas com uma abordagem que privilegia o 

aspecto estético em detrimento do funcional. Os itens apropriados podem ser os 

mais diversos, desde os materiais até as formas (bi ou tridimensionais), passando 

pelos elementos construtivos, conforme veremos nos casos mostrados a seguir.  
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No universo do design, o deslocamento mais evidente, em virtude de sua relação 

direta, é o das estampas em tecidos. Nesse caso, móveis como sofás, poltronas e 

cadeiras estofados incorporam tecidos com estampas originalmente criadas para 

o universo da moda. Um exemplo bastante conhecido é o da poltrona Rive Droite 

(2001), design de Patrick Norguet, que ostenta tecidos com as célebres estampas 

de Emilio Pucci, gráficas e multicoloridas (Figura 26).  

 
Figura 26. Poltrona da linha Rive Droite. 

Mais recentemente, no início de 2007, as cadeiras Mademoiselle, criadas por 

Philippe Starck em 2004, foram relançadas na versão Mademoiselle à la Mode 

(Figura 27), projeto no qual os acabamentos – tecidos, sobretudo – eram 

propostos por sete marcas de moda, dentre as quais Dolce & Gabbana, Missoni, 

Moschino, Burberry e Valentino.  

 
Figura 27. Cadeiras da linha Mademoiselle à la Mode com estampa Missoni 
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Além dessas versões “assinadas”, tecidos típicos da moda – como o cetim e a 

microfibra – também migraram para o design de mobiliário. É o caso do sofá 

Chantilly (Figura 28), criado em 2007 pela designer francesa Inga Sempé, que 

também utiliza um tecido consagrado no universo da moda – o cetim –, mas vai 

além: explora a plasticidade das pregas, recurso técnico intimamente ligado à 

moda, especialmente no que diz respeito à alta-costura e à alta moda. Essa 

relação é intencional e valorizada pela empresa no momento do lançamento do 

sofá, pois esta afirma que “as pregas e o brilho elegante remetem aos vestidos de 

Valentino ou Madeleine Vionnet”4.  

 
Figura 28. Sofá Chantilly. 

A utilização desse tipo de recurso, já consolidado no universo da moda, também 

ocorre em outras peças como a luminária Ysmen (1998), de Ingo Maurer, que se 

destaca pelo uso de um plissé delicadíssimo, que se enrola em torno de uma fina 

estrutura metálica, praticamente imperceptível. Embora a peça seja executada em 

papel, o uso do plissado e o movimento – ou “caimento” – com ele obtido geram a 

imediata associação com o tecido (Figura 29). A técnica para a transformação do 
                                                 
4 Extraído do release de lançamento distribuído pela empresa Edra durante o Salão do Móvel de 
Milão, abril 2007. 
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papel, desenvolvida por Dagmar Mombach especialmente para esse projeto, era 

toda executada à mão, segundo a tradição japonesa: as folhas planas de papel 

eram esticadas e dobradas e até oito tratamentos separados podiam ser 

necessários para criar o efeito desejado5. 

 
Figura 29. Luminária Ysmen. 

O uso do plissado no mobiliário, no entanto, não se restringe à aplicação 

artesanal. Em 2005, a linha de poltronas e sofás Boing (Figura 30), criada por 

Tokujin Yoshioka para a Driade, utilizou-se do plissado em escala industrial. 

Novamente aqui o material é outro que não o tecido: trata-se somente da 

reprodução da plasticidade permitida pelo plissado, mas em outro suporte – o 

couro. Para tanto, foi necessária a utilização de “máquinas especiais que 

permitem a continuidade de textura ao longo de toda a largura do sofá”, informa o 

fabricante6. 

                                                 
5 Informação obtida no website da exposição Projects 66, realizada em 1998 pelo Museum of 
Modern Art (MoMA) de Nova York, disponível na página 
<http://www.moma.org/exhibitions/1998/projects66/index.html>. Acesso em 04 jul. 2007. 
6 BOING. Domus, n. 884, set. 2005, Rassegna. p.135 
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Figura 30. Sofá Boing. 

Um sofá e uma poltrona criados pela designer Patricia Urquiola para a empresa 

italiana Moroso em 2005 também exploram a estética das técnicas típicas do 

vestuário. As peças tiram partido do ponto smock (ou casa de abelhas), usado 

nas laterais. Os recursos escolhidos dialogam com a forma de cada móvel: a 

poltrona Smock (Figura 31), com formas arredondadas, combina o smock nas 

laterais com drapeados centrais, enquanto o sofá Lukum (Figura 32), 

caracterizado por linhas retas, combina o smock fora de escala – bastante 

ampliado – nas laterais com uma série de pregas no centro da peça. 

 
               Figura 31. Poltrona Smock.                Figura 32. Detalhe do sofá Lukum. 
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As tramas manuais características da moda, além de constituírem uma referência 

de criação, conforme citado no item anterior, também são transpostas para as 

peças de mobiliário de dois modos. O primeiro deles restringe-se ao aspecto 

formal: trata-se de transferir o apelo visual da renda para o móvel, independen-

temente das matérias-primas utilizadas. É o caso da cadeira Miss Lacy (2007), de 

Philippe Starck, que é executada em alumínio, mas reproduz as formas da renda 

(Figura 33).  

 
Figura 33. Cadeira Miss Lacy e detalhe. 

O segundo modo de transposição das tramas manuais é uma “intensificação” do 

primeiro, pois as rendas são transferidas integralmente para as peças de 

mobiliário. Um precursor desse tipo de trabalho é o designer Marcel Wanders, que 

criou, já em 1997, o protótipo da mesa Lace7 (vide Figura 6, página 29), 

totalmente composta em renda resinada, para a Droog Design. Em 2006, 

Wanders passou a explorar os atributos do crochê e criou a poltrona Crochet 

(Figura 34), executada com cordas crochetadas resinadas. O caráter estético da 

ornamentação reside no fato de que, ao serem embebidos em resina, a renda e o 
                                                 
7 Também é importante citar o trabalho do designer italiano Gaetano Pesce que, em 1987, já 
propunha uma cadeira de tecido (feltro) impregnado com resina de poliéster para a empresa 
italiana Cassina (veja imagem nos Anexos). O experimentalismo de Pesce com a resina abriria os 
caminhos que viriam a ser explorados, anos mais tarde, por Wanders de forma mais intensa, 
quando propõe o uso específico da renda (mesa Lace e poltrona Crochet) e do macramé (poltrona 
Knotted) como matérias-primas a serem enrijecidas com a resina. 
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crochê estavam afixados em um molde, para dar forma à peça: é como se a 

renda e o crochê fossem o revestimento da mesa e da cadeira, respectivamente. 

O elemento estrutural é o termoplástico que, tendo ocupado os vazios das fibras, 

não é visível no produto acabado. 

 
Figura 34. Poltrona Crochet. 

Por seu alto teor de inovação, a técnica desenvolvida por Wanders gerou uma 

série de reflexos no design de mobiliário, estimulando outras criações, como a 

poltrona Pause (2005), desenvolvida pelo designer israelense Ofri Sat. O princípio 

é o mesmo, do enrijecimento de um tecido maleável com o uso de material 

termoplástico, mas dessa vez o material utilizado é um tricô de algodão. A 

sensação visual é de que o tecido tenha adquirido a forma do usuário, e essa 

forma tenha sido, então, “congelada” pelo termoplástico (Figura 35).  

 
Figura 35. Poltrona Pause. 
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É importante observar que a apropriação de recursos da moda com fins estéticos 

não se resume aos itens superficiais e/ou decorativos (como estampas e 

adornos), mas inclui elementos que no âmbito do vestuário têm papel construtivo 

e/ou estrutural, como é o caso da chaise-longue Hal (1997), criada por Marc 

Sadler para a Cassina (Figura 36). A aplicação de tecidos com cores diferentes 

em certas partes da poltrona remete às peças utilizadas como reforços em calças 

e casacos, nas áreas mais sujeitas a atritos e desgastes, como joelhos e 

cotovelos. No caso dos braços da poltrona, é possível estabelecer um paralelo 

com as cotoveleiras dos casacos. 

 
Figura 36. Chaise-longue Hal. 

A utilização da linguagem construtiva da costura é explorada de forma ainda mais 

explícita na linha de estofados Volant (2007), criada por Patricia Urquiola para a 

empresa Moroso. O tecido de revestimento é o elemento-chave desta linha, pois é 

ele que dá forma aos produtos; sua aparência remete ao processo de confecção 

da roupa, como se a mesma ainda não estivesse finalizada, já que a designer 

manteve propositalmente os “excessos”, e deles tirou partido estético (Figura 37).  
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Figura 37. Sofá e poltrona da linha Volant. 

Novamente Urquiola cita a moda como referência de seu processo criativo, ao 

declarar que a linha Volant “se situa entre um vestido de Balenciaga ou o quimono 

de um Shogun. Que usa o corpo como base a ser transformada. Que esconde as 

pernas. [...] Um elegante vestido de noite.”8 

O vestido a que a designer se refere, no entanto, não é a única alternativa 

disponível: sofá e poltrona também podem trajar uma roupa mais curta, que deixe 

entrever sua estrutura, como ilustra a imagem da direita na Figura 37. 

No âmbito das transposições estéticas, até mesmo os botões são colocados em 

foco. É o caso do sofá Polder (2005), criado por Hella Jongerius, que promove a 

releitura do capitonê, tradicional recurso de estofaria, ao substituir os botões 

usuais, discretos e espaçados de maneira eqüidistante, por botões de diversas 

formas, tamanhos e tipologias. A possibilidade de escolha tanto da posição 

quanto das cores e formas dos botões escolhidos fazem com que esses 

elementos assumam papel fundamental na composição visual do sofá (Figura 38). 

                                                 
8 Fonte: <http://www.moroso.it/home_moroso.php?n=products&model=167&l=it>. Acesso em 18 
mar. 2008. 
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Figura 38. Sofá Polder e seus botões; furos permitem “bordado” aleatório. 

Nos domínios da moda, a transposição estética de elementos se expressa 

principalmente nas esferas formal e matérica, uma vez que os elementos 

construtivos do design não parecem ser utilizados com fins estéticos de forma 

significativa. 

No âmbito formal, essa transposição pode ser observada na linha de sandálias 

criadas pelos designers Fernando e Humberto Campana para a Melissa, que 

reproduzem com exatidão as formas de duas linhas de móveis criadas pelos 

próprios designers: Zig Zag (Figura 39) e Favela (Figura 40), lançadas no Salão 

do Móvel de Milão em 2001 e 2003, respectivamente. As sandálias foram 

lançadas em 2005 (Zig Zag) e 2006 (Favela) e continuam em produção. 

 

Figura 39. Biombo Zig Zag e sandália Melissa inspirada na linha Zig Zag. 
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Figura 40. Cadeira Favela e sapatilha Melissa inspirada na cadeira Favela. 

É relevante observar, contudo, que a transposição formal nem sempre 

corresponde à transferência matérica. No caso da sandália Zig Zag, como as 

peças originais (mesas e biombo) tinham o plástico como principal material, essa 

característica se mantém no calçado, embora o processo produtivo tenha se 

modificado. A produção dos móveis envolvia uma fase artesanal (os “spaghettis” 

plásticos eram tramados à mão na estrutura metálica), enquanto a produção das 

sandálias é completamente industrializada (feita em máquinas de injeção de 

plástico). Na sandália Favela, no entanto, há também uma alteração de matéria-

prima: a plasticidade que era típica das lascas de madeira que constituíam a 

poltrona se transfere para o calçado, mas agora em PVC9. 

No que diz respeito à esfera matérica, destaca-se o caso da coleção Ventriloquy 

(2001), na qual Hussein Chalayan propôs vestidos em vidro – ainda que falso, 

como os usados em cenografia –, que eram estilhaçados ao final da apresentação 

(Figura 41). Esse gesto vinha ao encontro dos temas centrais da coleção: 

violência, vulnerabilidade e reencarnação (Hussein, 2005). 

                                                 
9 PVC: sigla para policloreto de vinila, um tipo de resina termoplástica. 
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Figura 41. Coleção Ventriloquy. 

4.1.3. Transposição funcional entre moda e design 

Outra questão que observamos é que alguns móveis, mais do que incorporar 

certos subsídios da moda com fins estéticos, utilizam esses recursos de forma 

funcional e, em alguns casos, até mesmo estrutural – ou seja, a peça não poderia 

ter sido concebida sem aquele elemento. 

A importância funcional desses itens de moda não significa que eles não tenham 

apelo estético no objeto – em grande parte das vezes, esse aspecto está 

presente, embora em outros momentos haja uma diluição desse interesse visual. 

Os elementos utilizados vão desde detalhes construtivos, como dobras e recortes, 

até materiais e peças funcionais, como os aviamentos. Em alguns casos, essa 

transposição vai além: o que se desloca é o pensamento construtivo da moda, 

que passa a interferir na concepção geral dos móveis, chegando até mesmo a 

eliminar completamente a tradicional estrutura rígida que caracteriza o mobiliário. 
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No entanto, a utilização de elementos da moda em peças de mobiliário também 

pode acontecer de forma mais sutil como no caso da cadeira Marsina (1997), da 

designer israelense Tamar Ben David, cuja capa tipo origami, presa apenas por 

um laço na parte de trás, além de dar forma ao assento e ao encosto da peça, 

permite a retirada para lavar, tornando a peça mais funcional (Figura 42). Ou a 

chaise-longue Pororoga (2001), de Flavia Alves de Souza, cujo “estofamento” é 

formado simplesmente por uma espécie de plissado de plástico (Figura 43). Em 

ambos os casos, o que se transporta funcionalmente para o design é a 

manipulação do tecido, recurso tradicional no campo da moda para a criação de 

pregas, babados, drapeados, plissés e outros detalhes. 

 
       Figura 42. Cadeira Marsina.        Figura 43. Chaise-longue Pororoga. 

Os recortes, normalmente utilizados nas criações de moda para ajustar as 

criações ao corpo ou com fins ornamentais, também são reinterpretados, como na 

poltrona Loom (2006), criada por Franco Poli. Ao ser vazado pelo laser, o couro 

espesso se transforma em uma estrutura tridimensional bastante flexível (uma 

espécie de tela), que além de se adaptar ao desenho do corpo permite que este 

“respire” através da membrana recortada (Figura 44). Recurso semelhante, 

embora com outra escala, foi utilizado em um vestido da coleção primavera/verão 
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2007 da grife italiana Fendi (Figura 45: recortado a laser, o couro tornava-se mais 

leve10 e flexível, adequando-se, então, à confecção de um delicado vestido). 

Na Loom, contudo, além do papel estético, da leveza e da respirabilidade, o couro 

recortado precisa atender a uma função adicional: a de suportar com eficiência o 

peso do corpo. O desenho criado por Poli permite que a membrana vazada 

suporte 350 quilos sem romper ou se deformar. 

 
                         Figura 44. Poltrona Loom.       Figura 45. Fendi primavera/verão 2007. 

Menos tecnológica, a cadeira Party (2005), criada pelo escritório tcheco Taione 

Design, incorpora a efemeridade da moda ao oferecer, como revestimento, 

diversas camadas de feltro sobrepostas, que podem ser trocadas conforme o 

estado de espírito do usuário (mudança de cor) ou de acordo com o 

desgaste/sujeira de cada camada (Figura 46). 

 
Figura 46. Cadeira Party. 

                                                 
10 “O couro prateado foi cortado a laser para parecer tecido esportivo (athletic mesh)”. Fonte: 
<www.style.com/fashionshows/collections/S2007RTW/review/FENDI>. Acesso em 29 out. 2007. 
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O emprego de aviamentos com finalidade construtiva é outro fator que denota a 

convergência entre moda e design, e tem resultado em produtos interessantes. 

Um caso mais antigo é o da poltrona Airbag (1998), criada pelo designer  

finlandês Ilkk Suppanen, na qual prendedores em plástico originalmente criados 

para bolsas e mochilas fazem o travamento entre encosto e assento, permitindo 

ajustar a inclinação deste conforme o desejo do usuário (Figura 47). 

   
Figura 47. Poltrona Airbag. 

O zíper, criado em 1913 na Suécia e responsável por um grande avanço funcional 

no vestuário, também migrou para o campo do design com resultados 

surpreendentes. No Running Sofa (2001), por exemplo, o designer Fréderic 

Ruyant utilizou os zíperes para integrar suas diversas partes (Figura 48) e permitir 

a mudança de configuração, de acordo com a situação de uso. 

Dessa forma, as partes podem ficar separadas (simples almofadões), unidas 

linearmente (colchão), ligadas entre si e depois linearmente (seqüência de pufes) 

ou conectadas parcialmente entre si (poltrona). A engenhosidade e a simplicidade 

dessa criação contribuíram para que o designer recebesse a Carte Blanche 2003, 
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prêmio outorgado anualmente pelo Instituto de Valorização do Design de 

Mobiliário francês, o VIA. 

 
Figura 48. Running Sofa. 

O zíper também assume papel fundamental na concepção da mesa baixa Miss 

Folding (2007), de Pierre-Léon Luneau. A mesa é formada por peças planas que, 

após montadas, são unidas por zíperes nas arestas. É a ação do zíper que dá 

estabilidade ao conjunto (Figura 49), além de trazer mais versatilidade à peça, 

pois permite que ela seja desmontada para armazenagem e transporte. 

 
  Figura 49. Mesa baixa Miss Folding. 
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Há outros casos em que a peça pode ser inteiramente constituída por aviamentos, 

como a luminária Face to Face (2006), de Luis Eslava, uma peça que seduz pela 

simplicidade da concepção e da execução. Sua cúpula é totalmente composta por 

pedaços de velcro (Figura 50) que, além de atuarem como elemento construtivo, 

têm a função de suavizar a luz emitida. 

 
Figura 50. Luminária Face to Face e detalhe. 

No que diz respeito à utilização construtiva dos elementos originários da moda, 

um dos casos mais instigantes é a cadeira Knotted (Figura 51), que tem na 

técnica do macramé seu ponto de partida. Criada pelo designer Marcel Wanders 

em 1996, essa peça introduziu uma forma construtiva inédita no universo do 

mobiliário: após tramar as cordas (composta de aramid11 e fibra de carbono) no 

formato da cadeira, o conjunto é mergulhado em resina epóxi e pendurado em 

uma estrutura para secar e, assim, endurecer. “Gaudí revisitado: a gravidade cria 

a forma final”12, explica o designer. O banho de resina, nesse caso, constitui uma 

                                                 
11 Fibra sintética altamente resistente, e que é, por seu peso, mais forte do que o aço; 
comercialmente conhecida como Kevlar e Twaron. Fontes: 
<http://www.tensiontech.com/tools_guides/glossary_terms.html> e <http://www.tire-information-
world.com/tire-glossary.html>. Acessados em 05 jul. 2007. 
12 Fonte: <http://www.marcelwanders.nl/wanders/pages/seaters-knotchair_1_8_grouppage.shtml>. 
Acesso em 27 jun. 2007. 
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linha divisória: antes dele, por ainda estar maleável, a peça se assemelhava muito 

mais a uma roupa do que a um móvel.  

 
Figura 51. Cadeira Knotted. 

É importante ressaltar a diferença dessa peça para outras duas já citadas, 

também criadas por Wanders: a mesa Lace (1997) e a cadeira Crochet (2006). 

Todas são confeccionadas utilizando tramas manuais clássicas, mas a produção 

de Lace e Crochet empregam moldes, responsáveis pela forma final da peça. No 

caso da cadeira Knotted, a forma final já está definida – ainda que latente – 

quando o tramado é concluído, e é revelada com a gravidade, após o banho de 

resina.  

As três peças, contudo, têm em comum uma característica significativa: 

dispensam as estruturas mais tradicionais ligadas ao design de mobiliário, como a 

madeira e o metal. Contudo, esses três produtos continuam utilizando uma 
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estrutura rígida – a resina, matéria-prima associada ao design desde meados do 

século XX –, embora o processo produtivo aqui seja inovador e tenha impactado 

positivamente o campo do design. 

 
 Figura 52. Cadeira Pack e detalhe do interior do tecido tridimensional. 

Outra situação que merece destaque é a da cadeira Pack (2000), de François 

Azambourg, na qual o próprio tecido utilizado tem papel fundamental na 

estruturação da peça (Figura 52). Trata-se de um tecido tridimensional – 

desenvolvido pelo designer em conjunto com a companhia têxtil francesa Tissavel 

–, no qual duas camadas de tecido são interligadas por uma trama. A partir dele, 

então, Azambourg pôde desenvolver Pack que, por não ter estrutura rígida, é 

vendida em um pequeno pacote, assumindo sua forma final após ser 

desembalada. O segredo está em um recipiente aerossol localizado em seu 

interior (entre as duas camadas que compõem o tecido 3-D), que contém uma 

emulsão em duas partes e é acionado ao girar um botão: basta, então, sacudir a 

cadeira para que a emulsão se espalhe, e a forma final da cadeira esteja fixada13. 

Cabe frisar que o uso de uma pequena quantidade de aditivo para o enrijecimento 

                                                 
13 Informação disponível na página <http://www.xymara.com/inmyx/index/cu-200701-index/cu-
200701-33francoiseazambourg.htm>. Acesso em 07 jul. 2007. 
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da estrutura só foi possível em virtude da constituição estrutural específica desse 

tecido. 

No entanto, há outras situações em que a utilização construtiva dos elementos 

originários da moda acontece de forma ainda mais vigorosa, chegando a 

dispensar o uso de qualquer estrutura rígida, seja ela convencional ou não. É o 

caso da poltrona Sushi (2002), criada pelos brasileiros Fernando e Humberto 

Campana e produzida pela empresa italiana Edra, (Figura 53). Sua sustentação 

provém da própria maneira como é construída: tiras de tecido dos mais diversos 

tipos são enroladas e fixadas por uma cinta elástica. A proximidade com a moda é 

ainda mais acentuada com o lançamento de uma versão limitada, executada com 

paetês, em 2005. 

 
Figura 53. Poltrona Sushi original (à esquerda) e versão com paetês. 

Outro caso instigante é o do sofá Boa (2002), também criado pelos irmãos 

Campana para a Edra. Diferentemente da poltrona Sushi, ele não possui qualquer 

tipo de estrutura: consiste em um longo tubo de veludo com preenchimento 

macio, o qual é tramado para criar um grande “ninho”, que pode ser usado por 

uma ou mais pessoas, sentadas ou deitadas (Figura 54). Sua trama larga e 

irregular permite que o usuário “penetre” no sofá e seja recebido pela maciez do 
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veludo – matéria proveniente do universo da moda, vale destacar. Não apenas a 

concepção do móvel dispensa as estruturas tradicionais do design, mas os 

designers tiram partido das características oferecidas por uma matéria-prima 

associada à moda – o veludo. 

 
Figura 54. Sofá Boa. 

No que tange ao universo da moda, a transposição funcional de elementos 

oriundos do campo do design também acontece de maneiras variadas, indo 

desde a transferência de materiais e elementos isolados até a incorporação dos 

processos produtivos do design. 

Novamente é o trabalho de Hussein Chalayan que nos traz os exemplos mais 

evidentes dessa fusão rumo ao hibridismo. Em sua coleção Echoform (outono/ 

inverno 1999), a gola de algumas peças foi substituída por um elemento estofado, 

que envolvia todo o pescoço e dava suporte à cabeça (Figura 55). Era como se o 

encosto superior de uma poltrona (como a conhecida Lounge Chair de Charles e 

Ray Eames – Figura 56) tivesse sido incorporada à roupa. Quem veste essa peça 

pode se recostar confortavelmente em qualquer lugar (e até mesmo cochilar...). 
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            Figura 55. Coleção Echoform.                        Figura 56. Lounge Chair Eames. 

Na coleção seguinte (Before Minus Now, primavera/verão 2000), Chalayan 

apresenta algumas peças executadas em fibra de vidro – vestidos rígidos, que se 

transformavam por controle remoto, revelando uma espécie de anágua em tule, 

bastante generosa, e cuja visão contrastava com a do vestido “casca” (Figura 57). 

Nesse modelo, o estilista não apenas emprega um material associado ao universo 

do design14, mas também utiliza suas peças construtivas – como as dobradiças 

que permitem a abertura do vestido – que aqui atuam como aviamentos. 

 
Figura 57. Coleção Before Minus Now. 

                                                 
14 Especialmente nas décadas de 1950 e 1960, a fibra de vidro era um material bastante utilizado 
no design de mobiliário, como nas emblemáticas cadeiras criadas pelos norte-americanos Charles 
e Ray Eames e pelo finlandês Eero Saarinen. 
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4.1.4. Combinação sinérgica entre moda e design 

Essa forma de aproximação acontece quando elementos da moda e do design 

são combinados, mas sem qualquer alteração significativa em sua configuração 

original. Ambos permanecem intactos, mas têm sua leitura modificada quando 

apresentados juntos. 

Um exemplo é a luminária criada por Hector Serrano para a Droog Design em 

2002, formada por um cabide à espera de uma roupa que a complete (Figura 58). 

Ao “vestir” as roupas do usuário, a luminária passa a se identificar com este, 

assumindo uma identidade. Dessa forma, pode se adequar ao humor do 

proprietário, que pode mudar constantemente a roupa escolhida, ou exibir de 

forma mais duradoura sua roupa favorita. Essa proposta valoriza a customização 

do objeto de design, e associa essa customização diretamente com o vestuário, 

pois esse é o meio para realizá-la. 

 
Figura 58. Luminária Clothes Hanger. 
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Ainda mais provocativa, a Personal Public Chair (2006), criada pela designer 

japonesa Kaoru Tsukamoto (Co/Ex Design), é um misto de cadeira e mancebo, 

que se transforma conforme quem nela senta, em analogia à mudança que as 

roupas podem produzir em uma pessoa. O casaco do usuário, pendurado na 

parte de trás da cadeira, é destacado por uma moldura, como se estivesse a 

ressaltar o papel da roupa como elemento comunicador e a conseqüente 

importância que esta possui no modo como percebemos as pessoas (Figura 59). 

 
Figura 59. Personal Public Chair. 

 

4.1.5. Hibridismo parcial 

Na maioria dos casos, trata-se de uma interpenetração entre peças de moda e 

design, na qual ainda é possível identificar todos os elementos da composição, 

embora eles se encontrem em um estado de “fusão”. Na peça que resulta dessa 

integração, a função original de um dos elementos normalmente se sobrepõe à do 

outro. 
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Embora os elementos se encontrem em um estado de “fusão”, essa união pode 

ser temporária ou permanente. No primeiro caso, é possível desfazer a fusão e 

utilizar as peças separadamente; no segundo, a junção dos elementos é 

permanente, pois não pode ser desfeita sem prejuízo. A seguir, citamos alguns 

exemplos que ajudarão a esclarecer essa mecânica. 

O caso mais antigo – que se encontra fora de nosso recorte temporal, mas que 

optamos por incluir nessa análise devido à sua força e significância – 

provavelmente é o da Rag Chair (Figura 60), criada por Tejo Remy para o grupo 

holandês Droog Design em 1991. Formada por diversas peças de roupa 

empilhadas e fixadas por uma percinta elástica, é um dos primeiros sinais que 

aponta para a convergência entre moda e design. As roupas são a própria 

poltrona, e a percinta elástica apenas as mantém em seu lugar. Aqui, se o usuário 

desejar, pode desatar as percintas e recuperar suas roupas, recolocando-as em 

uso (fusão temporária). Por outro lado, uma vez que a peça esteja montada, a 

função “sentar” sobrepõe-se à de “vestir”. 

 
Figura 60. Rag Chair. 
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Mais recentemente, uma criação do estúdio holandês WAT Design (2006), em 

parceria com a estilista Andrea Schrijen (Randomactions), também propõe uma 

fusão temporária, dessa vez entre dois elementos bem definidos: um sofá e um 

casaco, ambos com estampa do estilista inglês Paul Smith (Figura 61). “É um 

experimento. Como as pessoas irão interpretar a peça? É moda ou é mobiliário?”, 

provoca Schrijen15. Ao contrário do que acontece com a Rag Chair, aqui a função 

“vestir” sobrepõe-se à de “sentar”, pois o casaco sempre pode ser vestido, esteja 

o usuário sentado no sofá ou não. Para vestir o casaco sem estar sentado, 

contudo, é necessário removê-lo do sofá juntamente com a capa que o reveste, já 

que as duas peças são unidas de forma permanente; e neste momento a função 

“sentar” fica prejudicada. O desenho do casaco, quando usado fora do sofá, não 

corresponde exatamente ao de um casaco convencional: uma espécie de “cauda” 

corresponde à parcela de tecido utilizada para revestir o sofá, denunciando sua 

dupla identidade. 

 
Figura 61. Couch-with-a-coat em dois momentos. 

                                                 
15 FORTINI, Amanda. Shedding skins. I.D., N. York, v. 54, n.2, mar./abr. 2007, p.67. 
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A sobreposição de funções se manifesta de maneira ainda mais intensa na 

poltrona antropomorfa Mobile, criada por Issey Miyake em 2000 a partir do 

sistema A-POC (Figura 62). O fashion designer japonês constrói a poltrona a 

partir das peças preexistentes no A-POC: a roupa literalmente se transforma em 

móvel, sendo somente preenchida por um material macio. Com essa peça, 

Miyake testa os limites existentes entre o móvel e seu usuário: a cadeira, que 

normalmente recebe o corpo, aqui se torna o próprio corpo. É essencial notar, 

também, que a função “sentar” anula a função “vestir”: após criado o elemento 

híbrido, a fusão é irreversível, e não há possibilidade de recuperação da função 

“vestir”. 

 
Figura 62. Poltrona Mobile. 

A inserção direta de uma peça de roupa modificada no universo do mobiliário 

também foi explorada na instalação Happy Ever After (vide Figura 9, na página 

37). As capas-roupas, além de conferirem características diversas a cadeiras que 

são praticamente iguais, faz com que as proporções da cadeira se assemelhem 

às do corpo humano. 
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Para fins de análise e comparação com os outros elementos, é como se roupas 

normais tivessem sido modificadas para “servir” nos móveis – afinal, a roupa é o 

cânone no qual Boontje se baseia para a concepção das capas. Dessa forma, a 

fusão é irreversível, pois as roupas não poderão ser usadas normalmente depois 

dessa transformação. Verifica-se, ainda, no que diz respeito à peça híbrida, a 

sobreposição da função “sentar” sobre a função “vestir”. 

Outro caso emblemático, que ganhou notoriedade a partir da esfera da moda, é o 

das roupas-móveis de Hussein Chalayan, apresentadas em sua coleção 

Afterwords (outono/inverno 2000). Durante o desfile, diversas cadeiras 

transformavam-se em valises e suas capas, em vestidos. A peça de maior 

impacto, contudo, era uma mesa de centro que, ao ser vestida pela modelo, 

assumia a forma de uma saia rodada (vide figura 66, na página 101).  

Se na poltrona Biomorfa de Miyake a roupa transformava-se em móvel, aqui 

ocorre o inverso: Chalayan metamorfoseia o móvel em roupa. Contudo, em 

ambos os casos, é a função do móvel que predomina sobre a da roupa. Nesse 

caso, esse predomínio ocorre em função do material utilizado – a madeira, 

matéria-prima clássica do mobiliário que, por sua rigidez, não permite que a 

função “vestir” seja executada em sua plenitude (a modelo está impedida de 

sentar, por exemplo). 

 

4.1.6. Hibridismo total 

No hibridismo total, não existe a junção de dois elementos para formar uma nova 

peça: o “híbrido total” consiste de uma peça única, que pode servir com a mesma 

desenvoltura a dois propósitos diferentes: um relacionado à moda e outro ao 
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design. Nesse caso, não há uma função dominante: as duas se encontram em 

equilíbrio, ou porque a alternância entre elas ocorre de forma simples e rápida ou 

porque ambas as funções são realizadas simultaneamente. 

Um exemplo icônico do hibridismo total entre moda e design é uma peça criada 

por Moreno Ferrari em 2001, para a série I Trasformabili, lançada pela empresa 

italiana CP Company. Trata-se de uma capa de chuva que, ao ser inflada, 

transforma-se em poltrona (Figura 63). Um simples gesto modifica completamente 

a função da peça: a roupa se converte em móvel. 

 
Figura 63. Peça da série I Trasformabili. 

Enquanto o produto mencionado acima trabalha com a alternância entre as 

funções desempenhadas pela mesma peça, há outros exemplos em que as duas 

funções podem ser exercidas ao mesmo tempo. É o caso do Stoolpants (c. 2006), 

que integra a coleção Homewear, criada pelo estúdio japonês Ixilab. O short traz 

embutido, em sua parte posterior, um “assento estofado” que pode ser inflado a 

qualquer momento, permitindo que o usuário sente-se confortavelmente em 

qualquer lugar (Figura 64). A intenção da linha Homewear fica explícita no modo 

como os designers a sintetizam em seu website: “mobiliário prêt-à-porter”. 
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Figura 64. Shorts Stoolpants. 

Intensificando ainda mais as relações de hibridismo entre moda e design – 

especialmente no que diz respeito à simultaneidade das funções –, o mesmo 

Ixilab propôs, também na coleção Homewear16, o High Tension (c. 2006). Trata-se 

de um traje unissex que estrutura o corpo por meio de tiras que podem ser fixadas 

em diversos pontos da peça, fornecendo apoio para o usuário de modo a permitir 

seu descanso enquanto dispensa o uso de qualquer móvel (Figura 65). Nesse 

caso, a roupa não tem nenhum vestígio que denuncie sua “faceta-mobiliário”, 

entretanto a função que seria cumprida pelo móvel se manifesta de forma plena.  

 
Figura 65. Macacão Hightension. 

                                                 
16 Coleção completa disponível em <http://www.ixilab.com/>. 
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É importante notar que parece haver uma relação entre o caráter da 

funcionalidade das peças e sua inserção (ou não) no circuito comercial. Enquanto 

as peças que alternam o desempenho de cada uma das funções são produzidas 

industrialmente – embora não em larga escala – e integram o circuito comercial, 

as peças que permitem que as duas funções sejam exercidas ao mesmo tempo 

são marcadas pelo experimentalismo e participam de um circuito paralelo, quando 

não estão totalmente excluídas dele. De qualquer modo, isso não indica que as 

peças experimentais sejam mais inovadoras do que as industriais, mas 

seguramente elas podem apontar novos caminhos na construção de peças 

híbridas e multifuncionais. 

 

 

4.2. Compreendendo as interações entre moda e design a partir do universo 

pesquisado 

 

Como vimos, a convergência entre a moda e o design pode ocorrer de diversas 

maneiras, desde a simples referenciação até a hibridização. Após a análise 

individual das peças citadas no item anterior e também de outros produtos, foi 

possível compreender como se manifestava a influência da moda em cada caso. 

A partir dessa reflexão, as peças foram organizadas em seis grupos, conforme a 

intensidade da confluência entre moda e design que, como visto, pode se limitar à 

simples referência, avançar pelos caminhos da transposição de elementos e da 

combinação, até chegar ao hibridismo. 

Nas três primeiras categorias apresentadas anteriormente, o que se observa é 

uma convergência mais branda, que pode ocorrer a partir de influências entre os 
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dois campos ou mesmo de deslocamentos (elementos que normalmente são 

associados a um campo são transferidos a outro). Nas três últimas categorias, no 

entanto, é possível observar uma aproximação mais intensa, que permitiu um 

aprofundamento da análise segundo fatores específicos. 

Nos estudos das hibridações, durante muito tempo, os aspectos externos 

(fisionômicos e cromáticos) foram estudados com mais intensidade, mas 

atualmente a dimensão cultural das combinações identitárias tem merecido mais 

atenção, como aponta Néstor García Canclini em seu livro Culturas Híbridas 

(2001). No presente estudo, desde o início, considerou-se fundamental englobar, 

na análise da hibridização entre moda e design, não apenas as características 

visuais das peças (suas formas, cores, texturas etc.), mas também a função que 

exercem – característica ligada, em nosso entender, à própria identidade do 

móvel. Por essa razão, nossa análise é realizada a partir de três prismas: o 

aspecto visual, a constituição física e o desempenho funcional de cada peça. 

A análise visual consiste em examinar como os dois elementos (o móvel e a 

roupa) se apresentam: é possível identificar cada um dos itens que compõem a 

peça? Ou esses elementos já não são claramente visíveis? 

A análise física, por sua vez, diz respeito à interação matérica dos elementos: 

encontram-se fundidos ou apenas combinados? Caso haja fusão, esta é 

reversível ou permanente? 

A análise funcional, por fim, leva em consideração a forma como as funções se 

organizam nesse novo objeto: há o predomínio de uma das duas funções (a 

função “sentar” prevalecendo sobre a função “vestir”, por exemplo)? Ou ambas 

estão em equilíbrio, sendo igualmente atendidas e sem prejuízo da performance 

original? 
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Esse raciocínio pode ser sintetizado na tabela abaixo: 

 

No caso da Combinação Sinérgica, os elementos são claramente identificáveis, 

pois não existe fusão entre eles e há o claro predomínio de uma função sobre a 

outra. No caso da luminária de Hector Serrano (Figura 58, página 87), por 

exemplo, é possível identificar, à primeira vista, os dois itens – o cabide-luminária 

e a camisa –, que mantém sua independência (não-fusão). Quando as duas 

peças estão combinadas, no entanto, a função da camisa – vestir – é anulada, e a 

função que predomina é a do cabide-luminária em si: iluminar. Nesse estado, a 

camisa não apenas perde sua função original como assume outro papel: o de 

difusor da luz. 

Nas situações em que se verifica o Hibridismo Parcial, os elementos também são 

claramente identificáveis, mas se encontram em estado de fusão, que pode ser 

reversível (situação observada na Rag Chair – Figura 60, página 89) ou 

permanente (como no caso da poltrona antropomorfa de Issey Miyake – Figura 

62, página 91). No aspecto funcional, à semelhança do que ocorre com a 

Combinação Sinérgica, também há o predomínio de um dos elementos (nos dois 

exemplos acima mencionados, a função “sentar” sobrepõe-se à função “vestir”). 

Nos casos de Hibridismo Total, por outro lado, não é possível identificar os 

elementos (também amalgamados) nem reverter essa fusão, que tem caráter 

permanente. As funções, por sua vez, encontram-se em equilíbrio: uma não se 



97 
 

sobrepõe à outra, de modo que ambas podem ser executadas em sua plenitude 

(a execução pode ocorrer de maneira simultânea ou alternada). No caso da peça 

criada por Moreno Ferrari para a CP Company (Figura 63, página 93), por 

exemplo, não é possível identificar ambos os elementos, pois quando desinflada, 

a peça aparenta ser uma capa de chuva normal; por outro lado, ao ser inflada e 

assumir a configuração de uma poltrona, não denuncia seu outro papel. As duas 

funções são executadas de forma alternada, mas nenhuma das duas tem seu 

desempenho prejudicado em razão da fusão. A integração entre as duas peças é 

permanente, pois não há a possibilidade de as duas peças serem “separadas” 

sem destruir o produto ou mesmo mantendo a integridade de um dos dois 

elementos. O resultado seria o aniquilamento do produto e de ambos os 

componentes que lhe deram origem no plano das idéias. Por todos esses fatores, 

fica evidente que esse produto já foi concebido como um híbrido, levando-se em 

consideração todos os aspectos, formais e funcionais, relativos a essa 

constituição miscigenada. 

Os conceitos acima instituídos podem ser condensados graficamente para a 

compreensão mais imediata dos fatores que diferenciam a Combinação Sinérgica, 

o Hibridismo Parcial e o Hibridismo Total, conforme segue: 
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Tais procedimentos de análise e sistematização, com o estabelecimento das 

categorias anteriormente descritas, permitiram-nos visualizar de maneira mais 

clara as diversas interações entre moda e design, especialmente nos casos em 

que essa aproximação é mais intensa. 

Essa leitura é o resultado de um processo específico de análise, combinado às 

particularidades do meu olhar e, portanto, não se pretende como única maneira 

de sistematização das inter-relações entre moda e design. Acredito, no entanto, 

que os resultados aqui obtidos possam contribuir de forma efetiva para facilitar o 

entendimento geral da convergência entre os campos da moda e do design – 

representados, neste estudo, pelo vestuário feminino e pelo mobiliário doméstico. 



100 
 

5. EXPLORANDO A MATERIALIZAÇÃO DO HIBRIDISMO 

MODA/DESIGN 

 

 

5.1. O processo e as questões envolvidas 

 

No intuito de contribuir para a reflexão sobre as relações de proximidade e 

convergência entre a moda e o design, realizou-se, paralelamente à pesquisa e 

análise preliminar das peças que compõem o campo de estudo desta dissertação, 

uma experimentação prática.  

A proposta foi a de criar uma peça híbrida que, por sua natureza, extremasse as 

relações entre moda e mobiliário, propondo a fusão total entre ambos, tanto no 

que diz respeito à forma quanto à função. “Vestir o móvel; sentar na roupa” foi o 

conceito inicial do projeto. 

A partir daí, diversas questões precisavam ser levadas em consideração. Uma 

delas é a materialidade, aspecto tão relevante na moda quanto no design. 

Enquanto os móveis são executados principalmente com materiais rígidos, o 

material central da moda é o tecido, que tem na maleabilidade uma de suas 

características essenciais.  

Os materiais “duros”, contudo, já tiveram participação em criações de moda, como 

é o caso das pastilhas plásticas e metálicas utilizadas por Paco Rabanne na 

década de 1960 (vide página 43). Outro exemplo mais recente é o do estilista 

cipriota radicado em Londres Hussein Chalayan, que apresentou, em 2000, uma 
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coleção formada por móveis que se transformavam em roupas. A peça mais 

conhecida é uma mesa de centro em madeira que, ao ser “vestida”, se converte 

em uma saia rodada (Figura 66).  

No entanto, é importante frisar que todas essas criações são de caráter 

experimental e/ou conceitual, uma vez que roupas executadas com materiais não 

flexíveis são, por questões funcionais óbvias, impraticáveis. A falta de conforto, a 

limitação dos movimentos e o peso excessivo do traje são alguns dos fatores que 

impedem seu uso cotidiano e por um período prolongado.  

 

 
Figura 66. Desfile Hussein Chalayan, coleção Afterwords, inverno/2000. 

Voltando à questão da materialidade, se as matérias típicas do design já deram 

forma a criações de moda, o tecido – matéria-prima do vestuário por excelência – 

também é utilizado no universo do mobiliário, embora em ocasiões específicas. O 

caso da Rag Chair (Figura 60, p. 89), criada pelo designer holandês Tejo Remy 

em 1991, é emblemático: construída com roupas usadas empilhadas e unidas por 

cintas, a poltrona é essencialmente constituída por tecido.  



102 
 

Normalmente, entretanto, os têxteis são utilizados para o revestimento de 

cadeiras, poltronas e sofá, consistindo em mero acabamento, enquanto que no 

âmbito da moda o tecido consiste em ambos, estrutura e acabamento, 

simultaneamente. No domínio do mobiliário, essa mesma situação pode ser 

verificada em uma peça bastante brasileira: a rede1. O tecido é a “alma” da rede, 

assim como do vestuário. Essa foi a principal razão que determinou a escolha da 

rede como a peça de mobiliário explorada neste trabalho. 

A flexibilidade da rede também é outro fator importante, pois permite que esta se 

transforme em uma roupa usável. A proximidade entre a rede e o corpo também 

favorece essa transformação, como pode ser observado no trecho a seguir, em 

que o folclorista nordestino Câmara Cascudo (apud Naddaf, 2006) compara a 

rede ao mobiliário tradicional – nesse caso, a cama. 

 

O leito obriga-nos a tomar seu costume, ajeitando-se nêle, procurando o 

repouso numa sucessão de posições. A rêde toma o nosso feito, 

contamina-se com os nossos hábitos, repete, dócil e macia, a forma do 

nosso corpo. A cama é hirta, parada, definitiva. A rêde é acolhedora, 

compreensiva, coleante, acompanha, tépida e brandamente, todos os 

caprichos da nossa fadiga e as novidades imprevistas do nosso sossêgo. 

Desloca-se, encessantemente renovada, à solicitação física do cansaço. 

Entre ela e a cama, há a distância da solidariedade à resignação.  

 

Outro aspecto considerado no desenvolvimento da proposta prática foi a 

provocação quanto aos limites da “vetorização” do objeto a uma função. O design 

dialoga com a arte, mas a função estabelece os limites entre ambos: enquanto a 

                                                 
1 Originalmente feitas pelos indígenas com a fibra do tucum, as redes passaram a ser executadas em 
algodão pelas esposas dos colonos portugueses. 
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“obra de arte permite várias leituras, objeto de design é dirigido a uma função 

específica”2. O objeto proposto terá duas funções, portanto permitirá duas leituras, 

mas essas serão independentes entre si: quando for usado como móvel (rede), 

não estará claro que pode ser usado como roupa e vice-versa. Permanecerá, 

contudo, como objeto de design, vetorizado a uma função, embora em dois 

momentos diferentes. É relevante observar que, nesses dois momentos, a relação 

da peça com o corpo do usuário será bastante diversa: como rede, dará suporte 

ao corpo; como roupa, será suportada por ele.  

Outro fator explorado na peça proposta, e que também se relaciona com o 

aspecto funcional, é a versatilidade, característica cada vez mais valorizada na 

moda e no design – e uma exigência da vida contemporânea, na qual imperam a 

alta velocidade e as sobreposições. Nos móveis e objetos, em especial, é 

crescente a busca por funções “adicionais”. A pergunta diante de um novo 

produto é: “o que ele faz”? Desdobra-se e assume outra função (como uma 

poltrona que se transforma em mesa 

3)? Incorpora gadgets tecnológicos (como um 

sofá que integra um sistema de alto-falantes, subwoofer e controles para home 

theater 
4)? 

Buscou-se, também, estabelecer um discurso implícito que remeta o observador 

da peça, enquanto utilizada como roupa, à esfera do mobiliário. Para isso, 

                                                 
2 Afirmação do prof. Dr. Ernesto Giovanni Boccara, extraída do caderno de anotações da disciplina 
“Teoria e Princípios do Design”, aula do dia 15/02/2006. 
3 Seattable, criada por Ilian Milinov e produzida pela empresa búlgara Ort, recebeu o prêmio Top Ten na 
Promosedia 2002, feira anual realizada em Udine, Itália. Imagens do produto disponíveis no site do 
designer: www.ilian-milinov.com  Acesso em 08 out. 2007. 
4 M.I.S.S. (Music Image Sofa System), criado por Philippe Starck para a empresa italiana Cassina, em 
parceria com a Sony. O protótipo foi apresentado no Salão do Móvel de Milão de 2002.  



104 
 

recorreu-se ao o uso de tecidos típicos de estofaria5, que estarão presentes no 

móvel, mas se farão ainda mais visíveis na roupa vestida. Optou-se, contudo, por 

estampas que fazem uma referência sutil, não explícita, ao universo do mobiliário. 

São estampas que poderiam ter sido originalmente concebidas para tecidos de 

moda – e aí é possível perceber novamente que as fronteiras entre moda e 

mobiliário são cada vez mais elásticas. Reforçando essa indefinição entre os 

limites, o objeto proposto une dois tecidos criados com finalidades distintas 

(vestuário e decoração) por meio do matelassê6, um processo utilizado tanto na 

confecção de roupas quanto na decoração.  

Outra característica da peça é a combinação de itens executados artesanalmente 

(as alças ou os elementos periféricos) a outro que pode ser executado em série (o 

elemento central), remetendo a uma discussão bastante atual nas searas da 

moda e do design. O elemento artesanal tem sido fortemente valorizado, como 

afirma Cara McCarty (1998), curadora para design e artes decorativas do Saint 

Louis Art Museum: “A abundância de objetos lisos e produzidos em massa e a 

escassez da sensação táctil em nossas vidas nos fazem almejar objetos únicos, 

que carreguem a marca poética e significativa da mão” (p. 14). 

No campo da moda, reflexos dessa valorização podem ser observados, por 

exemplo, na coleção primavera/verão 2006 de Dolce & Gabbana, que se 

caracteriza pela aplicação generosa de detalhes artesanais como rendas e 

bordados (Figura 67). No âmbito do mobiliário, um exemplo é a cadeira Inkuku, do 

                                                 
5 Definição de “estofaria” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: tecido encorpado, 
frequentemente bordado, próprio para adornar e/ou forrar móveis, assoalhos, paredes ou janelas; 
alcatifa, estofo, tapete (Rubrica: decoração). 
6 Definição de “matelassê” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: trabalho feito com 
pespontos num tecido previamente dobrado ou acolchoado, o que forma, no conjunto, um desenho em 
relevo. 
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designer Ryan Frank, lançada em 2006 pela marca inglesa Hidden Art, cujo 

“estofamento” é feito com uma espécie de fuxico de sacolas plásticas (Figura 68).  

 
Figura 67. Coleção primavera/verão 2006 Dolce & Gabbana.            Figura 68. Cadeira Inkuku. 

 

 

 

5.2. Transformafunção: a rede-roupa 

 

A peça que surge como resultado desse processo investigativo a respeito das 

fronteiras entre moda e design é composta por um elemento central (corpo da 

rede) e dois complementares (alças de suporte), sendo assim utilizada como rede 

de dormir (Figura 69). Para seu uso como roupa, simplesmente desconectam-se 

os elementos complementares e veste-se a parte central. 
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Figura 69. O conjunto e suas três peças. 

O elemento central é formado por dois tipos de tecido: de um lado, tecido 

estampado de estofaria e, do outro, brim lisa. Esses tecidos são entremeados por 

uma camada de manta acrílica e o conjunto é unido por um sistema de costuras 

pespontadas (matelassê). O pesponto é realizado não da maneira tradicional, em 

losangos, mas em linhas paralelas eqüidistantes, para remeter a uma 

padronagem clássica da alfaiataria: a risca-de-giz.  

Os elementos periféricos, ao contrário da peça central, são construídos a partir de 

alças originais de uma rede convencional, preservando a memória desse artefato 

tradicional da cultura brasileira.  

Um viés de poliéster reforçado – ao qual são aplicados ilhoses – percorre as duas 

extremidades da peça central, assim como um dos lados de cada elemento 

periférico. A conexão entre os três componentes (Figura 70) é realizada por meio 

de cordões de algodão com seção circular (um dos quais é utilizado também 

quando a peça atende à função de roupa). 
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Figura 70. Detalhe da ligação entre o elemento central e um dos periféricos. 

É importante ressaltar que embora o processo de transformação da rede em 

roupa envolva uma mudança física no produto (destacar os elementos periféricos 

para a utilização apenas da porção central da rede), o principal mecanismo 

transformador é o gesto de vesti-la. Neste momento, a peça tem sua função 

modificada e assume uma nova relação com o corpo do usuário: se antes ela o 

recebia e suportava, agora é o corpo que fornece o suporte necessário à 

configuração da nova função do objeto – a de roupa.  

Ao longo do processo de criação, a peça sempre foi pensada simultaneamente 

como rede e como roupa, partindo do princípio que as opções projetuais deveriam 

trazer benefícios para a peça nas duas situações. A inserção do matelassê, por 

exemplo, confere maior conforto à peça quando rede, ao mesmo tempo em que 

estrutura o bouffant da roupa (Figura 71). 
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Figura 71. Vistas frontal e lateral dos estudos da peça proposta. 

Os dois orifícios existentes na parte central atuam como cavas, elementos 

essenciais para que a peça possa ser vestida. Além disso, fazem com que a rede 

possa ser utilizada confortavelmente na posição de bruços, ao permitir que os 

braços fiquem livres em vez de permanecerem presos sob o corpo – o que não 

deixa de ser uma forma de “vestir” a rede, mesmo estando ela em sua forma 

original. 

O uso dos ilhoses – associados aos cordões de seção circular – também obedece 

a uma lógica dupla: se por um lado eles têm a função de anexar os elementos de 

sustentação da rede, por outro, estabilizam a forma final da roupa, ao envolverem 

a cintura e permitirem a fixação com um dos cordões. 

As imagens a seguir ilustram o processo de transformação da rede em roupa, no 

momento em que esta é vestida pelo usuário. 

 

 



Figura 72. A porção central da rede, ao ser vestida, transforma-se em roupa.
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5.3. Algumas considerações sobre o experimento prático 

 

A inquietação com a convergência entre moda e design – nesse caso específico, 

a roupa e o móvel – resultou na criação de uma peça híbrida, que permitisse o 

aprofundamento das questões relacionadas a essa afinidade. 

Ao longo de todo o processo criativo, procurou-se explorar o cruzamento – e, em 

alguns casos, a fusão – entre características aparentemente opostas: estrutura e 

superfície, artesanal e industrial, tradição e novidade 
7. 

A postura projetual adotada foi sempre a de buscar soluções que atendessem aos 

dois usos – rede e roupa. Dessa forma, o processo foi definido por um caminho 

de idas e vindas constantes, fundamentais para a definição de um produto no qual 

uma função não se sobrepusesse à outra, mas houvesse a associação de ambas. 

Esse desejo parece ter sido atendido: não se pode dizer que a peça resultante é 

uma roupa que também pode ser usada como rede nem o contrário. Suas duas 

identidades estão em equilíbrio. 

A experimentação com os materiais foi um dos fatores decisivos na criação de 

uma peça híbrida, resultante da fusão entre elementos ligados à moda e ao 

design. A opção foi mesclar materiais de ambos universos, tendo em mente o 

desejo de estabelecer uma quantidade equivalente de cada um deles, mas 

sempre respeitando as demandas funcionais e estéticas. 

Outro ponto-chave a ser trabalhado era a versatilidade, característica valorizada 

de forma crescente na moda e no design. Nos móveis e objetos, em especial, a 

busca por funções “adicionais” é cada vez mais presente. 
                                                 
7 A rede, artefato tradicional, se transmuta em novidade ao ser transformada em roupa e permitir um 
uso adicional bastante diverso de sua função conhecida. 
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No design contemporâneo, verifica-se a valorização dos móveis performáticos, 

que se transformam e assumem mais de uma função – como a mesa Tablette, 

criada por Denis Santachiara e fabricada pela Campeggi 

8 – que, dotada de uma 

membrana e um mecanismo inflável, transforma-se em uma cama.  

Duas diferenças, no entanto, devem ser citadas entre a presente proposta e os 

exemplos já mencionados. A primeira – e mais evidente – é profunda, pois diz 

respeito à natureza do objeto: a peça passará de móvel a roupa. A segunda 

diferença, intimamente ligada à primeira, envolve o habitat do objeto: se nos 

casos já citados a peça permanece no mesmo local após a transformação, o 

mesmo não acontece com a “rede-roupa”. Ao contrário: ao ser convertida em 

roupa, ela não apenas muda de ambiente como ganha mobilidade, não mais 

estando presa a um espaço predefinido.  

 
Figura 73. A peça final nas duas situações propostas: como roupa e como rede. 

O principal objetivo dessa proposta prática foi o de criar uma peça que pudesse 

combinar elementos do universo da moda a outros do campo do design, da forma 

mais equilibrada possível. Um possível desdobramento desse processo, que 

                                                 
8 Imagens disponíveis em www.designboom.com/snapshots/milan_02/campeggi.html. Acesso em 25 
jun. 2006. 
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permitiria a comercialização dessa peça, seria o desenvolvimento de um modelo 

similar com materiais mais leves, mais adequados ao uso cotidiano. Um material 

que poderia ser vantajoso é o náilon, pois atenderia tanto à necessidade de 

sustentação da rede (uma rede em náilon pode suportar cerca de 150 Kg) quanto 

aos requisitos funcionais (leveza e frescor) e estéticos (por se tratar de um tecido 

fino, porém com certo grau de estruturação, o bouffant da roupa manteria seu 

volume de maneira harmônica) exigidos da peça no momento em que ela é 

utilizada como roupa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Moda e design compartilham, desde seu surgimento, certas afinidades, a começar 

pela própria natureza dessas atividades, ambas envolvendo a criação artística 

para satisfazer a necessidades e os desejos humanos. Outro ponto em comum 

existente entre o design e a moda é o fato de ambos, como produtos das artes 

aplicadas, refletirem o espírito do tempo (Zeitgeist) e, assim, contribuirem para a 

tradução da cultura de uma época. 

Ao longo do século XX, no entanto, tais afinidades deram lugar a uma 

aproximação efetiva, que se intensificou especialmente nos últimos anos, 

estabelecendo um vigoroso processo de interação entre os dois campos. Nesse 

processo de avizinhamento entre moda e design, observa-se que ambos 

inspiram-se mutuamente, seja por meio de diálogos que se estabelecem a partir 

de formas, materiais e funções, seja por meio de contaminações, deslocamentos 

e justaposições. 

Nesta leitura, a influência da moda no design foi observada a partir de dois 

prismas: o primeiro diz respeito à expansão, para o campo do design, da própria 

lógica da moda, marcada por fatores como a obsolescência e as mudanças 

cíclicas, a personalização dos produtos e a valorização da função simbólica sobre 

a função pragmática, por exemplo. 

O segundo aspecto que materializa essa convergência está relacionado aos 

produtos em si que, se outrora incorporavam elementos superficiais da moda 

(como cores e estampas), hoje interagem com o universo fashion de diversas 

maneiras. Em nossa leitura, pudemos distinguir seis níveis de proximidade, que 

vão desde a simples referência até o hibridismo total, com a criação de peças que 
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não podem ser definidas nem simplesmente como itens de moda nem 

simplesmente como itens de design. Esse fenômeno é inerente ao período em 

que vivemos, no qual as fronteiras perderam seu vigor, e o fluxo entre as áreas 

criativas e do conhecimento se torna cada vez mais intenso. 

O design também pode influenciar a moda de diversas maneiras, desde a 

migração de técnicas produtivas do desenho industrial para a produção de itens 

de vestuário e acessórios até outras contaminações que se refletem diretamente 

na esfera criativa. Se, por um lado, fashion designers como Hussein Chalayan 

podem desenvolver suas coleções a partir de um diálogo estreito com o design, 

por outro, também é possível utilizar o design como referência para a criação de 

métodos produtivos inovadores. Um caso que ilustra o pontencial dessa interação 

é o do A-POC, criado por Issey Miyake e Dai Fujiwara: ao absorver elementos do 

design na criação de moda, os designers criam novas possibilidades que 

extrapolam os campos da moda e do design. 

Da ação recíproca entre moda e design, portanto, podem resultar inúmeras 

possibilidades criativas, que vão desde a ampliação do repertório estético, formal 

e matérico dos criadores até o surgimento de peças híbridas nunca antes 

imaginadas. Evidentemente essa tendência ou possibilidade de convergência, de 

modo a gerar produtos híbridos, não se extende a todas as criações do campo do 

design – pelo contrário, abrange apenas uma pequena parcela desse universo. 

No entanto, as interferências entre as duas esferas – cada vez mais freqüentes e 

intensas, tendo em vista o afrouxamento das fronteiras que caracteriza nossa 

época, especialmente nas áreas ligadas à criação – certamente produzem um 

ambiente rico para experimentações e, por conseqüência, para a inovação.  
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Embora parte das aproximações verificadas aconteçam de forma experimental ou 

não-comercial, é revelador o fato de empresas comerciais reconhecidamente de 

vanguarda (como as italianas Driade e CP Company e a holandesa Droog 

Design) apresentarem peças que explorem a relação entre design e moda ou, em 

outros casos, apoiarem experimentos conceituais (como a instalação Happy Ever 

After, que foi apresentada ao público no showroom da Moroso em Milão). O fato 

de essa produção não se restringir à esfera experimental, mas se tratar de um 

trabalho que é produzido e efetivamente consumido (seja do ponto de vista 

pragmático ou daquele simbólico), é um claro sinal de que a indústria já descobriu 

o alto potencial de inovação presente nessa cross-fertilization entre o design e a 

moda. 
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ANEXO 1  

Anúncio publicado pela empresa Herman Miller por volta de 1953, mostrando 
as cadeiras com detalhes construtivos e os métodos produtivos (destaque para 

a cadeira em plástico moldado, produzida em 1949 por termoformagem). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: NEUHART, John; NEUHART, Marilyn; EAMES, Ray. Eames design: the work of the 
office of Charles and Ray Eames. New York: Harry N. Abrams, 1989. p.149 
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ANEXO 2 

Tabela resumida com os diversos tipos de prototipagem rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: <http://home.att.net/~castleisland/rp_int1.htm>. Acesso em 16 set. 2008. 



 Technology > > Stereo-
lithography

Jetted
Photopolymer

Selective Laser
Sintering

Single Jet
Inkjet

Laminated Object
Manufacturing

Fused Deposition
Modeling

Three
Dimensional

Printing

 Acronym > > SLA J-P SLS MM LOM FDM 3DP

 Representative
Vendor > > 3D Systems EOS GmbH Solidscape

Solido Ltd.
[sold in US by 3D

Systems]
Stratasys Z Corp.

General Qualitative Features - - - - -
 Maximum Build
 Chamber (inches)

20 x 20 x 24 11.75 x 7.3 x 8 27.5 x 15 x 23 12 x 6 x 9 6.29 x 8.26 x 5.31 24 x 20 x 24 20 x 24 x 16

 Speed average good average to good poor good poor excellent

 Accuracy very good good to very
good good excellent fair fair fair

 Surface Finish very good good to very
good

good to very
good excellent fair fair fair

 Strengths
large part size,
accuracy

accuracy and finish,
office OK

accuracy,
materials,

accuracy,
finish,
office OK

office OK,
price,
size

office OK
price,
materials

speed,
office OK,
price,
color

 Weaknesses
post processing,
messy liquids

size and weight,
post processing

size and weight,
system price,
surface finish

speed,
limited materials,
part size

limited materials,
finish and accuracy

speed limited materials,
fragile parts,
finish

 Typical
 Applications > >

Very detailed parts
and models for fit &
form testing

Trade show and
marketing parts &
models

Rapid manufacturing
of small detailed
parts

Fabrication of
specialized
manufacturing tools

Patterns for
investment casting

Very detailed parts
and models for fit &
form testing

Trade show and
marketing parts &
models

Patterns for
investment casting,
especially jewelry
and fine items

Patterns for urethane
& RTV molding

Slightly less
detailed parts and
models for fit & form
testing compared to
photopolymer-based
methods using
engineering plastics

Rapid manufacturing
of parts, including
larger items such as
air ducts

Parts with snap-fits
& living hinges

Parts which are
durable and provide

Most detailed parts
and models available
using additive
technologies for fit &
form testing

Patterns for
investment casting,
especially jewelry
and fine items,
especially medical
devices

Patterns for urethane
& RTV molding

Somewhat less
detailed parts and
models for fit & form
testing compared to
other methods

Patterns for urethane
& RTV molding

Larger patterns for
sand-casting

Detailed parts and
models for fit & form
testing using
engineering plastics

Detailed parts for
patient- and
food-contacting
applications

Plastic parts for
higher-temperature
applications

Trade show and
marketing parts &
models

Concept models

Parts for limited
functional testing

Color models for
FEA and other
engineering related
applications

Architectural &
landscape models

Color industrial
design models,
especially consumer
goods & packaging

1 de 2 01/11/2008 10:35



investment casting

Patterns for urethane
& RTV molding

durable and provide
the

Patterns for
investment casting

Rapid manufacturing
of small detailed
parts

Patterns for
investment casting

Fabrication of
specialized
manufacturing tools

Patterns for urethane
& RTV molding

Castings

 System Price Range $75K-800K $40K-85K $200K-1M+ $70K-80K $15K-240K $19K-300K $20K-70K

Materials - - - - -
     Available
     properties &
     characteristics
     include > >

Acrylics (fair
selection)

Clear and rigid

ABS-like

Polypropylene-like
(PP)

Flexible or
elastomeric

Water-resistant

Acrylics (limited
selection)

Elastomeric

Nylon, including
flame-retardant,
glass-, aluminum-,
carbon-filled and
others providing
increased strength
and other properties

Polystyrene (PS)

Elastomeric

Steel and stainless
steel alloys

Bronze alloy

Cobalt-chrome alloy

Titanium

Polyester-based
plastic

Investment casting
wax

Bonded PVC-based
plastic film

Bonded paper

ABS

Polycarbonate (PC)

Polyphenylsulfone

Elastomer

Bonded plaster /
plaster composite

Elastomeric

Investment & direct
casting
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ANEXO 3 

Os 14 modelos da linha Moooi Boutique apresentados  
no Salão do Móvel de Milão 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: <http://www.marcelwanders.nl/wanders/pages/new-moooi_4_4_grouppage.shtml>.  
Acesso em 13 nov. 2008. 



milano 2006
new designs for moooi

moooi boutique
the 14 dresses
presented in milano
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ANEXO 4 

Catálogo da linha Feltri, design Gaetano Pesce para a empresa italiana Cassina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaetano Pesce FELTRI

357

A23053_Cassina_357 Feltri Usa.qxp:Cassina_357 Feltri Usa  4/19/07  10:54 PM  Page 1



357 FELTRI Gaetano Pesce

High armchair and low armchair entirely made of thick wool felt. In the lower part, the felt is impregnated with thermosetting resin to
guarantee stiffness and resistance. The seat is fixed to the supporting frame by means of hempen strings, which trim also the soft
upper edge of the chair. The armchair is completed by mattress in quilted fabric, sewn together with the polyester padding, available in
various colours.

Cassina S.p.A. 1987

Structure wool felt

P
rinted

in
Italy

by
A

lecom
©

C
assina

S
.p.A

.I.2005

CENTRO DESIGN E COMUNICAZIONE

Cassina USA Inc.
200 McKay Road

Huntington Station
New York 11746

telephone 631 423 4560
telefax 631 423 5245

www.cassinausa.com
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