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1. Introdução 
1.1 Introdução ao projeto 
 

O presente trabalho é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto, 

com vista à conclusão da Licenciatura em Design de Moda e Têxtil, da Escola 

Superior de Artes Aplicadas, do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

O trabalho está construído numa metodologia de trabalho de projeto, onde 

se pretende apresentar e reforçar todos os procedimentos a serem adotados na 

elaboração de uma coleção de moda de acessórios, neste caso, de malas e 

mochilas. Contém uma descrição clara e detalhada das etapas necessárias: a 

explicação do conceito, mood-boards, público-alvo, ilustrações, fichas técnicas, 

modelagem bidimensional, e os respetivos acessórios a serem prototipados e 

executadas em matéria prima final. 

Este projeto tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos em 

âmbito académico, bem como a sua execução em contexto mais independente, 

onde será executada uma mini-coleção de acessórios, para acompanhar a 

coleção final. 

Com esse propósito, o processo do desenvolvimento implica a explicação do 

conceito da coleção, que consiste num panorama histórico do movimento punk, 

que pretende uma abordagem, para localizar os elementos específicos expressos 

por imagens (mood-boards, painéis de inspiração e escolha do público-alvo). A 

estética do rasgão, os cabelos espetados e coloridos, as roupas mal-acabadas, os 

alfinetes espetados no rosto, peças femininas vestidas em homens e vice-versa, 

o comportamento do movimento são componentes importantes para 

compreender essa pesquisa, pois são elementos que serão de certa forma 

transferidos para um outro cenário. 

 A definição da matéria-prima utilizada, que está interligada com o conceito/ 

tema, sendo uma das matérias primas característica da indumentária do 

movimento. 

Numa seguinte etapa, serão definidos os desenhos da coleção, que consiste 

no próprio desenho/ esboço efetivados, com inspiração no tema da coleção, a 

seguir as diretrizes do conceito, com possíveis restrições/modificações durante 

o processo de confeção. 

Numa outra fase, serão elaboradas as fichas técnicas, projetados os moldes 

dos acessórios, cortados, manufaturados os protótipos e, caso sejam 

necessárias, executadas as modificações tanto nos produtos como nas fichas 

técnicas. 



Tatiana Cirja 

2 

Execução e descrição do processo do corte e produção, através de imagens e 

texto, das peças finais. 

Analisar numa fase final, os custos e os gastos dos produtos, quanto a sua 

viabilidade. A importância do conhecimento dos custos contribui para a geração 

do preço de venda. 

 

 

 

1.2. Identificação do Projeto 
 

A moda, assim como os seus acessórios, surgem com a constante necessidade 

que o ser humano tem de se diferenciar. 

O acessório de moda, é definido como um item que complementa o visual de 

um “look” e, na atualidade, é mesmo considerado o verdadeiro fundamento de 

um determinado estilo. 

Ao contrário de muitos elementos da moda que podem ser facultativos, 

dependendo da estação do ano, ocasião ou mesmo estilo de uma pessoa, as malas 

de mão e as mochilas, tem um papel essencial na vida das pessoas, desde há 

muitos séculos. São objetos que pertencem ao grupo dos acessórios de moda, 

porém, são considerados como uma necessidade indispensável, que por dentro 

contém e transporta um pouco da vida íntima, diversos objetos de vários 

tamanhos, essenciais no dia-a-dia, enquanto que por fora pode ser visto como 

um complemento do estilo pessoal. 

Para responder a este problema, a nível funcional, o objetivo do projeto seria 

criar uma minicolecção de acessórios (malas de mão e mochilas), com divisões 

e tamanhos adaptáveis, para colocar vários objetos. 

A nível estético, com carácter inspirado na época dos anos 80, que não foge 

às novas tendências visuais da atualidade, que completarão a coleção final, no 

desfile. 

Os acessórios têm aspetos mutáveis e personalizáveis, através da utilização, 

de partes, que através de fechos se encaixam e retiram permitindo colocar várias 

capas com cores diferentes. O objetivo é ter várias malas numa só, dispensando 

a necessidade de estar sempre a adquirindo novas malas, comprando-se assim 

somente novos “designs”. 
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1.3 Objetivos 
 

 Identificar e analisar imagens que exemplificam a estética do punk, do 
período de 1974 até o início da década de 1980, época de uma maior 
expansão do movimento em Londres. 

 Descrever as principais características visuais das indumentárias e 
também dos acessórios da época, apontando a similaridade com as peças 
contemporâneas, que facilitara a execução da coleção. 

 A partir da pesquisa efetuada, definir o(s) conceito(s) para a coleção. 
 Identificar e caracterizar o público-alvo e as marcas concorrentes, 

ilustrando-os através de painéis. 
 Explorar, através do desenho, o processo criativo e projetual do design de 

moda. 
 Usar a criatividade através de pesquisa e experimentação dos materiais 

têxteis. 
 Selecionar e identificar matérias-primas adequados ao uso em acessórios, 

nomeadamente e malas e mochilas. 
 Desenvolver uma coleção de acessórios, com base na pesquisa realizada, 

definido e seguindo todo o processo projetual: desenvolvendo 
sketchbook, painéis, croquis, desenhos planos, fichas técnicas e 
ilustrações. 

 Realizar a modelagem e confeção dos protótipos. 
 Realizar o orçamento do projeto e com base nele perspetivar a sua 

viabilidade económica. 
 Organizar o trabalho de forma a cumprir prazos. 
 

 

 

1.4 Justificação 
 

Esta coleção surgiu como necessidade de aprofundar uma temática que não 

foi abordada até ao momento. Como existe cada vez mais a necessidade de 

adquirir novos conhecimentos e novas técnicas, para ser capaz de competir num 

mercado global gradualmente mais exigente. 

Para responder da melhor forma possível a todas as exigências do sector, é 

essencial ter a maior variedade de experiência nas mais diversas áreas, 

promovendo assim o pensamento criativo e conceptual, não só no 

desenvolvimento de coleções de vestuário, mas também de acessórios. Assim 

surgiu a necessidade de elaborar uma coleção de acessórios: malas e mochilas. 
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Como tal e visto que são igualmente transmitidos os conhecimentos teóricos 

e técnicos, e a disponibilidade das ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento e concretização do projeto. 

Uma outra vantagem que se denota na realização deste projeto, é a criação 

hábitos de planificação eficaz, de atenção aos detalhes, cuidado no trabalho, 

aperfeiçoamento dos trabalhos manuais e adoção de critérios muito rígidos, que 

provavelmente serão úteis durante a vida. 

 Além disso, sempre fica a expectativa de que com este projeto, possam abrir 

as portas de uma carreira aspirada, culminada com a realização própria, 

individual. 
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2. Breve história das malas  
 

As malas são um objeto muito antigo. Em 2686 a.C no Egipto, foram 

registadas as primeiras malas. Estes objetos eram confecionados de linho e 

papiro. Existem também referências de sacos feitos de couro, que se utilizavam 

para transportar armas e comida. 

 

Na Etiópia que se começou a desenvolver a técnica da cestaria, uma das 

primeiras técnicas realizadas para criar as primeiras malas. Os materiais 

utilizados na época para realizar esta técnica eram linho, pele de animal, bambu 

e folhas. As técnicas eram a tecelagem e a entrelaçagem das fibras. 

 

 

Figura 1: A two handled basket. Ancient Egypt & Sudan,1899 (Fonte: 
http://www.britishmuseum.org ) 

Na Antiga Grécia foram encontrados registos de pequenas malas concebidas 

em pele para transportar a “byrsa”, a moeda antiga de Atenas, assim então as 

primeiras carteiras eram presas ao cinto ou a cordões da roupa. 

Figura 2:Linen purse 
with heraldic designs, ca. 
1540 (Fonte: 
http://fashionrevealed.tu

mblr.com/page/3 ) 

 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=138013&partId=1&searchText=egyptian+basket&images=true&page=1
http://fashionrevealed.tumblr.com/page/3
http://fashionrevealed.tumblr.com/page/3
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Outro exemplo de malas, foram registradas há séculos atrás, na Nova Guiné, 

onde os homens e as mulheres carregavam sacos semelhantes a redes, 

decorados com penas e conchas. Este povo considerava que quanto mais 

conchas uma mala/saco tinha, mais relações sociais a pessoa possuía. 

Na idade média os registos mais importantes da criação de malas foram feitos 

a partir do século XIII, devido ao aparecimento dos cintos. Homens e mulheres 

colocavam carteiras presas aos seus cintos. As mulheres mais favorecidas 

usavam bolsas-cordão, com mais ornamentos, conhecidas como “hamondeys” 

No século XVI e XVII, as malas medievais acabaram por se perder. Os homens 

guardavam os seus objetos em bolsos feitos de coro, dentro das suas calças, os 

chamados “bagges”. 

 Foi a partir do século XIX que a história das malas se revolucionou, devido à 

revolução francesa, e à evolução da ciência e da indústria. Nesta altura ocorreu 

uma distinção entre as malas femininas e masculinas, mas também nesta época 

que a maior parte dos homens já deixaram de utilizar mala, ao ser utilizada só 

pelas mulheres na mão, como símbolo de liberdade. 

Com a revolução industrial a moda sofreu grandes mudanças. Uma das 

principais foi o aparecimento da máquina de costura, que permitiu às malas não 

serem confecionada manualmente, o que atribui a esta indústria um 

crescimento exponencial.   

Outra das principais mudanças foi o aparecimento das malas de viagem. Estas 

malas caracterizavam-se por ser mais seguras, resistentes e por ter alças curtas 

e fecho com chave, quase semelhantes às que se utilizam hoje em dia. Algumas 

Figura 3: Pocket, printed cotton & linen, 18th c, 
American, MFA Boston, 48 (Fonte: 
http://thedreamstress.com/2012/12/the-historical-
sew-fortnightly-the-something-simple-challenge/  ) 

 

 

http://thedreamstress.com/2012/12/the-historical-sew-fortnightly-the-something-simple-challenge/
http://thedreamstress.com/2012/12/the-historical-sew-fortnightly-the-something-simple-challenge/


The New Punk Collection 

 

7 

marcas de malas que se estabeleceram até à atualidade foram criadas nesta 

época, como a Louis Vuitton e a Hèrmes. 

Na época conhecida como a “belle epoque”, com a inserção da mulher no 

trabalho, originou à criação de malas maiores, como a mala Boulevard. 

Esta época foi marcada pelo jazz e caracterizada pelos movimentos 

acelerados, devido ao novo estilo de música, que obrigava às malas de senhora 

serem muito pequenas e leves, para poderem acompanhar esta agitação, o que 

originou a famosa “pochette” ou “clutch”. Esta pequena mala era utilizada na 

mão sem alças e sem fecho, ou só com uma alça muito fina, decorada com cores 

fortes. Era caracterizada por carregar só um batom vermelho e uns cigarros. 

 

A cultura de 1950 foi marcada por ser muito conservadora numa sociedade 

pós-guerra. A moda era muito feminina e também ela conservadora, dando um 

papel às mulheres de submissão, “mulher perfeita”, com saias compridas e 

apertadas na cintura, saltos altos e malas de pequenas dimensões, clássico da 

marca Chanel. 

De 1960 a 197,0 surge uma nova Era, “The Rise of the Youth Culture”, uma 

explosão tanto visual que trouxe valores completamente diferentes às 

Figura 6: Gift of Mrs. 
Edmund W. Froehlich, 
1988 (Fonte: 
https://www.metmuseu
m.org/art/collection/sea
rch/80005987?rpp=20&
pg=1&ft=*&when=A.D.+
1900-
present&what=Bags%7C
Glass&pos=10 ) 

 

Figura 5: Gift of the Molly 
Epstein Collection, 1986 
(Fonte: 
https://metmuseum.org/
art/collection/search/11
8681?rpp=30&pg=3&ft=p
urse&when=A.D.+1900-
present&pos=63) 

 

Figura 4: Gift of Mrs. Stephen M. 
Kellen, 1978 (Fonte: 
https://www.metmuseum.org/ar
t/collection/search/85300) 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/80005987?rpp=20&pg=1&ft=*&when=A.D.+1900-present&what=Bags%7CGlass&pos=10
https://metmuseum.org/art/collection/search/118681?rpp=30&pg=3&ft=purse&when=A.D.+1900-present&pos=63
https://metmuseum.org/art/collection/search/118681?rpp=30&pg=3&ft=purse&when=A.D.+1900-present&pos=63
https://metmuseum.org/art/collection/search/118681?rpp=30&pg=3&ft=purse&when=A.D.+1900-present&pos=63
https://metmuseum.org/art/collection/search/118681?rpp=30&pg=3&ft=purse&when=A.D.+1900-present&pos=63
https://metmuseum.org/art/collection/search/118681?rpp=30&pg=3&ft=purse&when=A.D.+1900-present&pos=63
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/85300
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/85300
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sociedades, uma ânsia pela juventude e pela liberdade pela revolta contra o 

consumismo. As malas passaram a ser utilizadas ao “tiracolo” (colocadas na 

diagonal) pelos jovens, foram explorados os estampados psicadélicos e as cores 

vibrantes, com desenhos geométricos influenciados pela op art e pop art, e o 

movimento “flower power”. Mensagens estampadas sobre paz e amor também 

eram escritas com uma tipografia grande sobre as malas.  

As mochilas surgiram em força em estilo hippie e descontraído com 

influências tribais e exóticas, e as malas tornaram-se unissexo. 

 

A partir dos anos 70, 80 e 90, até à atualidade, as tendencias passam a ser 

muito influenciadas por um novo fator, o “sportswear”.  

Em 1970, o termo “Sportswear”, faz surgir tendências na maneira de vestir. 

Este novo estilo começou pela utilização dos ténis fora da prática desportiva, 

com a geração “BabyBooms”, de onde surgiram novos conceitos nas décadas 

seguintes, como a cultura do sneaker, a andrologia, a beachculture, de 1970 a 

1980, proveniente do surf, a cultura do skate até 1990, o punk westcoast da 

década de 90 a 2000 proveniente da cultura do skate e da música rock e do 

grunge, e depois a cultura dos sneakers e do estilo HipHop e Break, proveniente 

do basketball e da música rap e HipHop.  

Figura 7: Hippy bag  

(Fonte: 

http://www.commanderinheelsblog.com/b

ags-c-4_162.html ) 

 

http://www.commanderinheelsblog.com/bags-c-4_162.html
http://www.commanderinheelsblog.com/bags-c-4_162.html
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Figura 8 :Les planches Chanel | SECRET PARISIEN, 2017 

(Fonte: https://secretparisien.com/planche-chanel-surf-paddle/) 

 

No início do século XXI, foram criados vários modelos de malas que foram 

marcantes para a sua história, exemplos desses foram: Cadillac da Dior, Furla 

Candy Bag e Selleria da Fendi. 

 

 

 

2.1 Introdução ao Tema 
 

A ideia surgiu através de uma necessidade pessoal, uma necessidade 

funcional, como uma necessidade estética, em relação a um objeto muito comum 

principalmente no dia-a-dia das mulheres, a mala. Considera-se que as malas de 

mão ou as mochilas são um elemento muito importante no dia-a-dia de uma 

pessoa, e que por vezes podem prejudicá-lo ao invés de facilitá-lo, pois não estão 

adaptadas a uma rotina acelerada e dinâmica no que toca à organização e à 

estética. 

 Em relação à organização não estão adaptadas a muitos dos objetos que são 

essenciais no dia-a-dia, o que faz com que normalmente se utilizem os objetos 

todos misturados, e se perca muito tempo cada vez que se tente encontrar algo 

dentro da mala. 

 No que diz respeito à estética, não considero prático que cada vez que se 

queira utilizar uma cor diferente se tenha de trocar todos os objetos pessoais 

para uma mala diferente, ou mesmo comprar uma nova. 

https://secretparisien.com/planche-chanel-surf-paddle/
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 O meu desejo seria ter uma mala com mais organização, e que fosse possível 

alterar a cor ou personalizar.  

Uma outra razão que influenciou o projeto foi a coleção final, sendo muito 

difícil arranjar patrocínios para o Desfile, surgiu a ideia de enquadrar uma 

coleção de malas e mochilas, no conceito da coleção. 

A coleção tem com inspiração o movimento punk, uma cultura de visão 

absolutamente contemporânea, que permanece viva até hoje, sendo uma cultura 

totalmente aceita pela sociedade atual.  

Apesar de passar quase 30 anos desde o início do movimento punk na 

Inglaterra, e desde que Vivienne Westwood capturou o comportamento dos 

jovens operários ingleses, junto com Malcom McLaren, numa coleção que 

surpreendeu o mundo, isso rendeu à estilista o título de Rainha Punk , onde 

aconteceu a única exposição de moda na história do museu Victoria & Albert, em 

Londres, em 2004. 

 

Figura 9: Vivienne Westwood boutique. 

(Fonte:http://moicani.over-

blog.com/article-vivienne-westwood-

boutique-430-kings-road-120459024.html ) 

 

http://moicani.over-blog.com/article-vivienne-westwood-boutique-430-kings-road-120459024.html
http://moicani.over-blog.com/article-vivienne-westwood-boutique-430-kings-road-120459024.html
http://moicani.over-blog.com/article-vivienne-westwood-boutique-430-kings-road-120459024.html
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Ao longo dos anos, diversos designers assumiram o punk como referência 

para a criação das suas coleções, dentre eles Jean-Paul Gaultier e Versace, nos 

anos 1990. A Ellus teve o punk dos anos 1970 como tema de sua coleção em 

2000, enquanto o Alexandre Herchovitch fez uma interpretação do movimento, 

misturada com o rock e country, em 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Naomi Campbell, left, Gianni 
Versace, center, and Christy Turlington in 
1994 

(Fonte: 

https://www.nytimes.com/2007/07/19/fa

shion/19VERSACE.html) 

 

Figura 10:Jean-Paul Gaultier au Grand Palais ou l’Exposition 
d’une Vie 

(Fonte: 

https:https://le-monde-en-nous.fr/2015/09/20/jean-

paul-gaultier-grand-palais-lexposition-dune-vie/ ) 

 

 

) 

 

https://www.nytimes.com/2007/07/19/fashion/19VERSACE.html
https://www.nytimes.com/2007/07/19/fashion/19VERSACE.html
https://le-monde-en-nous.fr/2015/09/20/jean-paul-gaultier-grand-palais-lexposition-dune-vie/
https://le-monde-en-nous.fr/2015/09/20/jean-paul-gaultier-grand-palais-lexposition-dune-vie/
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3.Projeto 
3.1. Planeamento do Projeto 

 

Numa fase inicial, foi realizada uma reunião com os orientadores do projeto, 

sobre todo o processo a realiza, no que diz respeito ao enquadramento teórico e 

pratico, l necessário na criação de um projeto desta natureza. 

De seguida foi realizado um plano de atividades, para organização em todas 

as fases do projeto: 

 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Plano de 
atividades 
(pesquisa e 
escrita) 

      

Pesquisa de tipos 
de 
malas e Mochilas 

      

Pesquisa de 
coleções de 
designers 

      

Realização do 
sketchbook 

      

Pimeiros esboços       

Escolha dos 
modelos 
para a coleção 

      

Estudo das cores 
e modelos 

      

Fichas técnicas 
da 
coleção 

      

Realização dos 
protótipos 

      

Apresentação       

 

 

 

 

 

 



The New Punk Collection 

 

13 

3.2. Marcas concorrentes  
A coleção insere-se num setor mais Urban Wear, descontraído e associado a 

um mercado médio/alto. 

Posto isto, foi realizada uma pesquisa das marcas concorrentes a atuar no 

mesmo nicho de mercado, já que são cada vez mais as empresas de acessórios, a 

apostar na qualidade. 

Como tal, estas mesmas empresas apresentam-se como marcas concorrentes, 

para qual foi criada esta coleção. As marcas que a respetiva coleção escolha 

como concorrentes são: Adolfo Dominguez e BIMBA Y LOLA 

Ambas as marcas concorrentes estão incluídas no mesmo género, o preço dos 

produtos diferencia, mas mesmo assim, em termos do público-alvo procuram o 

mesmo. 

 

Figura 12: Adolfo Dominguez, 
bags(Fonte: 
https://www.adolfodominguez.c
om/en-po/woman/bags/see-
all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEi
wACw0eYduWr0DHCOpQAWL_d
hMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH
1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
) 

https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
https://www.adolfodominguez.com/en-po/woman/bags/see-all/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYduWr0DHCOpQAWL_dhMtoeYmlHeCeeeU8fn7FnRHLJH1hRNGHWkFChoCy9AQAvD_BwE
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Figura 13: BIMBA Y LOLA, bags (Fonte: 
https://www.bimbaylola.com/pt_en/bag) 

 

https://www.bimbaylola.com/pt_en/bag
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3.3. Target/ Público-alvo  
 

Todas as empresas/marcas, que produzem um determinado produto de 

moda e não só, têm como público-alvo um determinado grupo de consumidores 

do mesmo, ou seja, produzem sempre para um target especifico.  

A escolha do público-alvo é influenciada por vários fatores, dos mais 

importantes destacam-se: o género (masculino ou feminino), a faixa etária (a 

idade definida para o consumo do produto), e o poder de compra (em função da 

classe social). Para além destes fatores, evidenciam-se muitos outros que podem 

ser explorados, como por exemplo: a personalidade, estilo de vida, valores 

morais, raça e etnia, tendo em conta que se vive numa sociedade cada vez mais 

globalizada. 

Todos estes fatores enunciados acima, são importantes para assimilar quais 

são os produtos que são importantes par a cada tipo de pessoa, dai a necessidade 

de conhecer o comportamento do consumidor. 

Posto isto, pode concluir-se que o target a quem se aplica esta coleção é 

seletivo e muito específico, abrange certas características, elege personalidades 

concretas e com interesses comuns. 

 A coleção, é dirigida para um público unissexo com um estilo de vida 

descontraído, jovem e sem medo de arriscar. Com um look contemporâneo e 

gosto por acessórios. O “cliente”, tem um gosto pelo bege, associado a materiais 

de qualidade. 

Apesar de pertencer a um estilo mais descontraído e pouco clássico, não 

deixa de haver uma preocupação com a imagem e acompanhar as tendências de 

moda. 

 

 

3.4 Comunicação/ Divulgação 
 

A comunicação da coleção será feita primeiramente através do desfile e em 

seguida, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Website, exibindo as 

novidades, o conceito, e as mensagens positivas que se relacionem com a 

coleção.  
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Figura 14 :Imagens de inspiração do público-alvo da coleção (Fonte: Tatiana Cirja, Junho 2018) 

 

 

3.5 Mood-Board e conceito 
 

 

 

Figura 15:Moodboard da coleção coleção (Fonte: Tatiana Cirja, Junho 2018) 



The New Punk Collection 

 

17 

“A criação de uma ou mais peças de moda envolve a escolha de um conceito 

ou uma inspiração que levam à projeção de uma ideia inicial, sendo que esta é 

posteriormente desenvolvida de forma a chegar-se à ideia final, ou não, 

concebida fisicamente” ( Martins, 2014) 

“The New Punk” é o tema que inspira esta coleção, um movimento que 

começou em Londres, em 1976. É desenvolvida a partir da revolta dos jovens 

operários, pobres e desempregados de Londres, que não alcançavam 

perspetivas de futuro e passavam o dia na rua. A figura acima representa 

algumas imagens de inspiração acerca deste conceito: objetos geométricos 

captados na rua, sacos, que muitas vezes aparecem como acessórios, e caixotes 

de lixo. Assim sendo, esta coleção procura de transformar alguns destes objetos, 

numa coleção de malas e mochilas mais contemporânea e menos óbvia da 

estética agressiva do movimento. 

 

3.6 A escolha de Matéria-prima  
 

No que toca à escolha de materiais, optou-se por tecidos com uma 

composição 100 % couro/pele de bovina e tecidos impermeáveis. 

O couro é a pele do animal, neste caso bovina, que passa por um processo 

denominado curtimenta, e que se divide em três fases principais: 

Curtume consiste na preparação por processos químicos e mecânicos da fase 

de curtimenta, com sais básicos de crómio, um produto de cor azulada, 

usualmente designado por “wet blue”. Este processo tem como principal 

objetivo solidificar a fibra para que se evitasse a putrefação 

Recurtume tem como objetivo modificar a característica da pele dada pela 

curtimenta, que inclui algumas fases como o tingimento, o engorduramento, a 

secagem, o amaciamento. 

No processo de tingimento, o objetivo principal é dar cor à pele com corantes. 

Esta operação pode ser superficial ou vazada (corte da espessura da pele 

totalmente atravessado), em função do artigo pretendido.  

No caso dos tingimentos vazados, a quantidade de corantes usado, em alguns 

casos, ultrapasse o triplo da quantidade de um tingimento superficial. 

Normalmente aplica-se quando se quer uma cor escura e mais intensa.  

Os corantes fixam-se à pele com a ajuda de adição de ácido fórmico. 
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Na operação de engorduramento, adiciona-se substâncias gordas à pele, que 

lubrifica a flor, para que fique maleável, flexível e com resistências mecânicas 

(ao rasgo). 

A secagem serve, como o nome indica, secar a pele e prepara-la para a fase 

seguinte, o acabamento. 

Esta operação inicia-se com uma pré-secagem, numa máquina chamada 

vácuo, onde é retirada a maior quantidade de água, após segue a secagem aérea.  

Acabamento consiste na preparação final, que pretende dar as 

características pretendidas, como elasticidade e macieza.  

Como acabamento, utilizam-se diversos produtos, como ceras, óleos, 

caseínas e pigmentos, que podem ser aplicados por meio aquoso ou solvente. 

 

Para algumas malas foi necessário proceder-se à impermeabilização dos 

tecidos. 

A impermeabilização faz-se por meio da colocação do tecido na máquina de 

revestimentos, que estabiliza o tecido e depois, segue-se ao coating de 

poliuretano, através da passagem da racla do poliuretano, sobre o tecido obtém-

se a camada impermeável, contudo é necessária a passagem do couting pela 

secadora, a temperaturas altas, para secar e fixar-se ao tecido finalizando. 

Foram escolhidas estas matérias-primas, apesar de trazerem enumeras 

desvantagem, em especial ao meio ambiente, principalmente nos processos de 

obtenção, recorrendo a vários produtos químicos, como se mencionou acima, 

mas continua a ter certas vantagens que prevalecem, vantagens estas na 

resistência, na qualidade e na durabilidade. 

 

 Outro fator de grande impacto é o conforto. A pele é extremamente macia 

e leve, se adapta facilmente ao corpo (costas, cintura, ombro). 

 A limpeza é prática e rápida. Requer apenas um pano húmido e limpo, que 

deve ser feita com frequência, para que as malas e as mochilas, fiquem 

bem conservadas. Também se podem usar produtos para a pele, que têm 

a vantagem de proteger o material, manter a aparência renovada e 

aumentar a durabilidade. 

 A pele é muito resistente, além disso, não rasga com facilidade e possui 

uma fragrância natural e agradável. 

 É impermeável à água e pode ser reciclada. 
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Outro material complementar usado, foi o estabilizador Be-Form 

Termocolante, um enchimento termocolante numa face,  para  dar estabilidade 

e forma ás  malas e mochilas. Constituído por espuma 100% poliuretano, 

imprensada entre uma camada de malha interlock, 100% poliéster, e uma de 

malha termocolante.  

Para aplicação da pasta, colocou-se o Be-Form, com a face termocolante 

virada para cima e sobreposta à pele. De seguida, com o ferro de engomar 

passou-se suavemente, sem utilizar vapor. 

 

Também se recorreu a uma outra entretela, em algumas partes, uma 

entretela mais especifica para confeção de calçado, para conferir mais 

estabilidade, rijeza e manter o volume. 

 

 

3.7 Esboços 
 

A criação das malas e mochilas, passou por vários processos. Desde os 

primeiros esboços, à construção dos protótipos em cartolina e outros materiais, 

Figura 16: Pasta Be-Form ( Fonte: 
https://www.costur-art.com/pt/entretelas-
enchimentos-estabilizador-beform/3670-be-form-
f1-150-estabilizador-de-malas-termocolante-1-
face-l-150cm.html) 

 

https://www.costur-art.com/pt/entretelas-enchimentos-estabilizador-beform/3670-be-form-f1-150-estabilizador-de-malas-termocolante-1-face-l-150cm.html
https://www.costur-art.com/pt/entretelas-enchimentos-estabilizador-beform/3670-be-form-f1-150-estabilizador-de-malas-termocolante-1-face-l-150cm.html
https://www.costur-art.com/pt/entretelas-enchimentos-estabilizador-beform/3670-be-form-f1-150-estabilizador-de-malas-termocolante-1-face-l-150cm.html
https://www.costur-art.com/pt/entretelas-enchimentos-estabilizador-beform/3670-be-form-f1-150-estabilizador-de-malas-termocolante-1-face-l-150cm.html
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como tecido, a desenhos técnicos, à modificação destes por motivos de testes 

que não correspondiam totalmente com os desenhos. 

Alguns dos esboços abaixo foram desenvolvidos à mão, transferidos no 

computador e redesenhados por cima, com a caneta “digital”, devido a baixa 

qualidade da digitalização, os restantes serão colocados em anexo ao projeto. 

 

A imagem acima faz parte dos primeiros esboços feitos na criação das 

mochilas. Representa os estudos de formas e acabamentos, a mochila da direita 

foi executada em pele. 

Figura 17: Esboço 1-2 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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A forma superior foi inspirada num simples saco de lixo, assim obtendo uma 

mala retangular e uma mochila com a base inferior cilíndrica. A imagem 

demonstra a evolução das formas, a mochila do lado direito foi prototipada em 

pele. 

 

Figura 18: Esboço 3-4 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 

Figura 20: Esboço 5-6 ( Fonte: Tatiana Cirja, Junho 2018) Figura 19: Esboço 5-6 ( Fonte: Tatiana Cirja, Junho 2018) 
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A terceira mala esboçada e escolhida para a prototipagem é composta por 

dois elementos, com uma parte superior cilíndrica e outro inferior, retangular e 

uma alça removível, que juntam os dois elementos. 

 

 

 

 

 

3.8 Ilustração/ Coleção 
 

As ilustrações da coleção foram desenvolvidas com a ajuda das ferramentas 

digitais, através dos programas CorelDraw e Adobe Illustrator. Utilizaram- se 

também recortes de imagens, para construir as caras dos manequins/modelos e 

desenho livre, em ”modo caneta”, para esboçar os acessórios. 

O principal objetivo dessas ilustrações/esboços (das malas e mochilas) é pré-

visualizar a coleção. 

Neste caso, apresentam-se as dez ilustrações, onde serão desenvolvidas em 

prototipagem, três. 

Figura 21: Esboço 9-10 (Fonte: Tatiana Cirja, Junho 2018) 
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Figura 22:Ilustração 1-2(Fonte: Tatiana Cirja, junho 2018 ) 

Figura 23: Ilustração 3-4 (Fonte: Tatiana Cirja, junho 2018 ) 
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Figura 25: Ilustração 5-6(Fonte: Tatiana Cirja, junho 2018 ) 

Figura 24: Ilustração 7-8 (Fonte: Tatiana Cirja, junho 2018 ) 
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3.9 Fichas Técnicas 
 

A Ficha Técnica é o “DNA” de qualquer produto do vestuário, Rosa (2010), ou 

seja, a ficha técnica é um registo que facilita o planeamento da criação de um 

produto, e que contem todas as informações necessárias de modelagem, corte e 

acabamento das peças. 

Sendo assim, as fichas técnicas da coleção, foram desenvolvidas com a ajuda 

de um programa digital: Adobe Illustrator. 

A informação nelas contida são a descrição das partes componentes das 

malas, para ajudar na montagem e na aquisição da quantidade da matéria prima 

necessária, neste caso pele. Outros detalhes incluídos são: a matéria prima, os 

aviamentos e o consumo, que facilitará a realização do orçamento, para se ter a 

noção da qualidade do produto final. Os desenhos técnicos e as respetivas 

medidas. 

Figura 26: Ilustração 9-10 (Fonte: Tatiana Cirja, junho 2018) 
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Figura 27: Ficha técnica 1(Fonte: Tatiana Cirja) 
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Figura 28: Ficha técnica 2 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Figura 29: Ficha técnica 3 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018 
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3.10 Prototipagem (Modelagem e Confeção) 
 

Numa segunda etapa, no desenvolvimento da coleção, seguiu-se para o 
processo de modelagem. 

Assim, para a realização da modelagem plana dos acessórios, os fatores 
essenciais foram as formas e as medidas. A partir dos desenhos/ilustrações e 
as fichas técnicas, dos três acessórios confecionados, foram elaborados os 
moldes bidimensionais. 

Os moldes da coleção, foram projetados em "papel de modelagem"  

Figura 30: Molde 1(Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Figura 31: Molde 2 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Figura 32: Molde 3 (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Em seguida, dos acessórios foram prototipados em papel e tecido, os 

restantes serão colocados em anexo. 

Figura 33: Protótipos em Papel (Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Após a modelagem, segue-se para o corte da pele e para o processo de 

confeção. Segue-se abaixo as imagens do resultado final. 
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3.11 Orçamentação / Viabilidade económica 
 

Para a realização de qualquer coleção é essencial calcular os custos de 

produção que estiveram implícitos para a realização da mesma. Desta forma, 

neste capítulo, vão ser mencionados os orçamentos e as despesas. Todos os 

orçamentos, diferenciam de trabalho para trabalho, neste caso mais concreto, 

fala- se de uma coleção desenvolvida num contexto académico.  

Após a execução dos protótipos presentes nesta coleção foi realizado um 

mapa de custos de uma forma estimativa, sendo este um projeto académico. 

Assim sendo, foi calculado o valor dos custos e das despesas, sendo o custo 

de matérias-primas, que foi calculado pelo preço da quantidade utilizada e a 

mão-de-obra precisa, para a confeção do produto, calculado pelas horas de 

trabalho e o custo total do projeto. 

As tabelas seguintes, indica uma estimativa dos custos: 

Figura 34: As malas confecionada em pele 
(Fonte: Tatiana Cirja. Junho 2018) 
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Assim sendo, o cálculo do custo da coleção seria aproximadamente 5133, 98 

€, e do custo dos produtos, 714,20 €, tendo em conta que foram confecionadas 

três peças, o preço por cada um seria 238€. 

 

 

 

3.12 Conclusão 
 

O projeto surgiu da ideia de complementar a coleção final e de modificar 

o conceito da utilização das malas e mochilas para algo mais divertido, dinâmico 

e contemporâneo, através da criação de um design que inspire os consumidores 

atuais. 

Para tal, esta coleção apoiou-se numa pesquisa e uma reflexão dentro de 

várias áreas como a moda, o design gráfico e de comunicação, o marketing,a 

modelagem e a confeção,  enquanto realizei ao mesmo tempo uma investigação 

mais visual, para estar à par das tendências, materiais, formas, e cores e conjugar 

com o tema da coleção . 

Concluiu-se que com este projeto conseguiu-se criar algo diferente, não 

só uma coleção de acessórios, que está na "moda", mas algo que também inspire 

as pessoas. 

No que diz respeito as limitações, antes de decidir confecionar os 

acessórios, houve uma grande dificuldade, na procura de fábricas que pudessem 

fabricar as malas e as mochilas, ficaria muito dispendioso, por haver um mínimo 

de peças para a produção. A outra limitação existente foi a confeção de um 

protótipo 100% fiel à ideia e aos desenhos. Também foi limitada em termos de 

acabamento das peças, devido ao prazo restringido para apresentação em 

desfile. 

Apesar das limitações acho que a coleção, transmite os conceitos do tema 

proposta, tanto visualmente, como conceptualmente, pois tem uma investigação 

teórica por trás e também, conseguiu-se ter as peças finalizada no desfile. 

No futuro, pretende-se melhorar as peças da coleção, tanto a nível de qualidade 

como a nível de acabamentos na parte dos bolsos e testar melhor o seu 

funcionamento. Pretende-se divulgar o projeto através de publicidade no 

Facebook e outras redes sociais. 

Pretende-se também futuramente alargar a coleção desenhada com a 

confeção das outras peças propostas. O projeto foi muito positivo para o 
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crescimento a nível de várias áreas que sempre foi de muito interesse, sendo 

uma oportunidade de utilizar ao mesmo tempo e no mesmo projeto , o design de 

moda, as tendências, a modelagem, a confeção, a orçamentação, entre outras. 

Um bom designer, numa área tão exigente e competitiva, não se pode 

concentrar numa área só, pois criará muitas limitações, e não corresponderá à 

nova mentalidade da atualidade. 
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