
https://minerva.ipcb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Castanheira, Catarina da Cruz Ferreira Navarro

Click Clack Avant-Garde : coleção cápsula e
editorial de moda
https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3309

Metadados

Data de Publicação 2018

Resumo Projeto final de Licenciatura que consiste no desenvolvimento de uma
coleção cápsula inspirada no estilo hip-hop e nos anos 90, onde o denim
branco ganha uma nova expressão. Peças que podem ser manuseadas
de forma diferente, dando origem a novas peças. Fusão das mesmas
num editorial de moda que reinterpreta obras vanguardistas, através da
ilustração e exploração de padrão numa pós-produção, direcionado para a
revista King Kong Magazine....

Editor IPCB. ESART

Palavras Chave Coleção cápsula, Branco, Vanguardismo, Editorial de moda, Ilustração

Tipo report

Revisão de Pares Não

Coleções ESART - Design de Moda e Têxtil

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-23T03:20:27Z com
informação proveniente do Repositório

https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3309


  

 

 

 

 

 

 

 

Click Clack Avant-Garde 
Coleção Cápsula e Editorial de Moda 

 

 

 

Catarina Castanheira 

Nº 20150441 

 

 

Orientadores 

Prof. Assistente Edgar Correia 

Prof.ª Adjunta Alexandra Moura  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau em Licenciatura, 

realizada sob a orientação científica do Assistente Convidado Licenciado Edgar Correia e Prof.ª Adjunta 

Convidada Especialista Alexandra Moura, do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

 

 

Setembro de 2018 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

Composição do júri 
 

Presidente 

Prof. Adjunto Doutor, Ricardo Jorge Nunes da Silva” 

Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

Arguente 

Prof.ª Adjunta Mestre, Maria Cristina Borges de Almeida” 

Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

Orientador (em substituição)  

Prof.ª Adjunta Doutora, Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros” 

Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

Agradecimentos 
 

Algumas pessoas foram imprescindíveis para a realização do meu Projeto Final, 

umas pelo apoio que me proporcionaram e outras pela paciência e motivação que me 

conseguiram dar em momentos de desespero.  

Com isto, quero agradecer aos meus pais e há minha avó, pois para além de me 

ajudarem financeiramente, também aturaram os meus devaneios criativos, 

encarando-os com uma leveza descontraída e apoiando-me durante todo este 

percurso. 

Gostava, também, de gratificar duas pessoas essenciais para o desenvolvimento do 

meu projeto. Uma delas é o Sr. Marcelino Pinheiro, que me ajudou a aperfeiçoar a 

vertente de modelagem e a perceber o quão importante é a comunicação entre uma 

equipa de trabalho. A outra é a D.ª Alzira, que tanto me ajudou a confecionar as peças 

do meu projeto e compactuou com as minhas ideias extravagantes entre fechos para 

malas e pecinhas para conseguir transformar as roupas criadas. 

Não me posso esquecer de referir o nome da bonita alma Maria Campos, que foi a 

minha escolha como modelo para a realização do editorial, conseguindo dar vida e 

carisma há minha primeira coleção cápsula Click Clack. O fotógrafo, Ivo Barreiros, 

também foi bastante importante para a realização deste projeto não só pelas fotos 

que tirou, mas também, pela amizade que me proporcionou ao longo de dias a fios 

sem dormir e quase a desistir.  

Quero dar um agradecimento especial ao meu Prof. Orientador Edgar Correia pela 

paciência que me demonstrou, pelos conselhos e, sobretudo por me desafiar a ser 

melhor e encontrar novos caminhos sobre o que já existe. 

Assim, quero felicitar todos os meus grandes amigos por me terem apoiado neste 

momento da minha vida, por me terem motivado a crescer e por terem contribuído 

para a realização de um projeto pessoal. 

 

Um grande abraço a todos, 

Catarina Castanheira. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

Resumo 
Projeto final de Licenciatura que consiste no desenvolvimento de uma coleção 

cápsula inspirada no estilo hip-hop e nos anos 90, onde o denim branco ganha uma 

nova expressão. Peças que podem ser manuseadas de forma diferente, dando origem 

a novas peças. Fusão das mesmas num editorial de moda que reinterpreta obras 

vanguardistas, através da ilustração e exploração de padrão numa pós-produção, 

direcionado para a revista King Kong Magazine. 
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Abstract 
Graduation final project that consists in a development of a capsule collection 

inspired by hip-hop style and in the 90’s, where white denim gains a new expression. 

This pieces can be handled differently, giving rise to new ones. Fusion of them in a 

fashion editorial that reinterprets avant-garde works, through the illustration and 

exploration of pattern in a post-production, direct to the King Kong Magazine. 
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1. Introdução 
 

Neste relatório realizado no contexto na Unidade Curricular de Projeto pretendo 

demonstrar todo o desenvolvimento do meu Projeto Final de Licenciatura. Com isto, 

vou apresentar uma pesquisa incidente no estilo hi-hop, nos anos 90, no denim, no 

streetwear, nas vanguardas europeias (Expressionismo) e nas obras selecionadas 

dentro destes movimentos artísticos. Estes tópicos levaram-me a definir os conceitos 

para a abordagem do individual dividido em duas fases cruciais: Coleção Cápsula e 

Editorial de Moda. 

Primeiramente, a pesquisa relacionada com o estilo hi-hop, anos 90, denim e 

streetwear encontra-se relacionada com a minha Coleção Cápsula. Esta coleção foi 

desenvolvida a partir de peças individuais, nomeadamente, casacos, vestidos e fanny 

packs. A nível projetual esta coleção é composta por um total de vinte uma peças, 

onde a partir de uma seleção foram confecionadas apenas seis. Estas remetem-nos 

para o estilo 90 pelo uso da ganga branca e para o estilo hip-hop pelo seu aspeto 

descontraído e oversize, onde existe outra utilização de materiais que nos remete para 

o streetwear. A coleção cápsula é toda branca com pormenores de cor nos seus 

aviamentos, onde os mecanismos utilizados permitem-nos uma transformação das 

mesmas, podendo existir uma recriação de cada peça. Assim nasce, o conceito Click 

Clack, sugerido pelo som emitido pelos mecanismos, que encaixam uns nos outros e 

permitem a (des)construção das diversas peças da coleção. 

Segundamente, a pesquisa relativa às vanguardas europeias e ao movimento 

artístico expressionista foram cruciais para a escolha de duas obras vanguardistas: 

Self- Portrait with Dancing Death, 1918 de Kirchner e Leonie, 1923 de Otto Dix. Estas 

obras serviram de suporte para uma exploração a nível digital da Ilustração, onde a 

partir dos desenhos conseguidos existe uma exploração de padrão. O resultado das 

minhas reinterpretações pessoais são inseridos nas peças executadas na primeira 

fase dando-lhes um aspeto único e original. Esta fusão entre o padrão e as peças é 

conseguido, através da Fotografia de Moda. Assim, como resultado final obtém-se um 

Editorial de Moda, onde diversas áreas são exploradas e fundidas numa só. Este 

editorial é exposto na continuação da revista elaborada, que tem como principal 

objetivo recriar a publicação do mesmo para a revista King Kong Magazine, que 

aborda assuntos relacionados com a moda, artes plásticas e música, dando a conhecer 

novos potenciais artistas, designers, modelos, músicos e criadores de imagem num 

estilo que é só seu, vagueando pelo futurismo e pelo incomum. 

Todo este processo criativo é acompanhado por uma revista, que contém todos os 

moodboards elaborados e, onde estão descritos de forma sucinta todos os conceitos 

que definem o projeto final.  

 

Com isto, com a elaboração deste trabalho pretende-se que haja uma fusão entre 

estilos diferentes, através da utilização de técnicas, grafismos, cores, formas, ideias, 
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métodos e, até mesmo épocas distintas (época vanguardista e anos 90), gerando um 

editorial com um novo “ADN”, que pretende alcançar o mercado internacional e mais 

underground das revistas de moda, ao entrar em contacto com a King Kong Magazine 

para a divulgação do mesmo.  
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2. Pesquisa 

2.1. Hip-Hop 

O hip-hop é uma cultura urbana que surgiu nos bairros periféricos de Nova Iorque, 

entre as comunidades caribenhas, afro-americanas e latino-americanas na década de 

1970. Estes subúrbios eram verdadeiros guetos e tinham diversos problemas de 

ordem social, como pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas, carência de 

infraestruturas e de educação, entre outros. Os jovens encontravam na rua o único 

espaço de lazer e, geralmente, entravam num sistema de gangues, as quais se 

confrontavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial, por razões 

associadas à criminalidade, mas 

também devido a sentimentos de 

etnocentrismo e de racismo. Os 

gangues foram encontrando naquelas 

novas formas de arte, na música que 

foi a principal manifestação artística 

do hip-hop, mas também na dança e 

no grafite, uma maneira de canalizar a 

violência em que viviam submersas e 

passaram a frequentar festas e a 

dançar break, a competir com passos de dança em vez de armas. Deste modo, a 

música, a poesia, a dança e a pintura transformaram-se numa forma de competição 

pacífica, de manifestação de uma realidade social e de contestação política. 

É difícil de identificar o criador do hip-hop, pois existem várias referências 

históricas, como Clive Campbell, mais conhecido como DJ Kool Herc, que organizou o 

primeiro evento da história do hip-hop, no dia 11 de agosto de 1973, a festa de 

aniversário da irmã, Cindy Campbell, no número 1520 da Sedgwick Avenue, em 

Bronx, Nova Iorque, e muitas outras festas posteriormente, block parties  (festas de 

bairro), usando sound system, sistemas de som muito potentes. Foi Herc quem 

introduziu o toaster, modo de cantar com levadas bem fraseadas e rimas bem feitas, 

muitas vezes bem politizadas e outras banais e sexuais, cantadas em cima 

de reggae instrumental, que daria origem ao rap. 

Mas também Afrika Bambaataa, considerado hoje o padrinho da cultura hip-hop, e 

por largos anos tido como "master of records" (mestre dos discos), pela sua vasta 

coleção de discos de vinil, inovador na introdução de sons eletrónicos e um dos 

fundadores e líder da Zulu Nation. 

DJ Hollywood, que foi um DJ de grande importância para o movimento, pois apesar 

de tocar ritmos mais pop, foi o primeiro a introduzir, nas suas festas, MC´s (mestres de 

cerimónias) que animavam com rimas e frases e que são também um dos modelos do 

rap. Os MC´s passaram a fazer discursos rimados sobre a comunidade e outros 

aspetos da vida quotidiana.  

Figura 1- Exemplo de uma block party nos 
subúrbios de Nova Iorque, onde o breakdance se 
encontra presente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gueto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gangue
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Toaster&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://pt.wikipedia.org/wiki/MC
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Atualmente o hip-hop tem quatro elementos principais: o rap, o dJing, o breaking 

(praticado pelos b-boys e b-girls) e a arte do grafiti. 

 

2.2. Influência do hip-hop na roupa dos anos 90 

O movimento cultural hip-hop trouxe uma nova 

estética, a da arte urbana, ao mundo e em particular à 

moda, ao ponto de alterar os rumos desta indústria. 

Para a investigadora Elena Romero, no seu livro Free 

Stylin: How Hip Hop Changed the fashion Industry, “o 

hip-hop mudou a indústria da moda porque levou a 

sensibilidade desse estilo vindo das ruas da cidade 

para todos. Forçou a indústria da moda a reconhecer 

o poder dos afro-americanos e latinos como 

consumidores. Até a comercialização do hip hop, as 

tendências da moda giravam em torno da população 

branca”. 

O visual hip-hop caracteriza-se por ser composto por roupas largas, apesar de 

inicialmente, nos anos 70 do século XX, serem mais justas, e coloridas, com a 

utilização de acessórios de ouro, particularmente anéis e colares. Aqui observam-se 

as influências culturais das raízes africanas e latinas, especialmente na utilização de 

cores vivas. Também é usual a composição com peças de marcas de sportswear, como 

Adidas, Kangol, Pro-Keds e le Coq Sportif. 

O primeiro estilista da moda hip-hop a ter sucesso foi 

Karl Kani, que desenvolveu as primeiras calças de ganga 

com o formato largo, pois, segundo ele, os negros nunca 

gostaram de jeans apertados. Em 2002, Kani foi 

homenageado com um prémio Urban Fashion Pioneer 

Award pelo seu trabalho ao longo da vida, no Urban 

Fashion Awards. Recebeu também o título de The Godfather 

of Fashion Urban e foi eleito pela revista People como um 

dos cem afro-americanos mais ricos do mundo. 

Durante os anos 90 do século passado, o estilo hip-hop 

foi perdendo a sua conotação social dos primeiros anos e 

acabou por se tornar uma moda com um caráter 

essencialmente comercial, ao ponto de, como escreve Elena 

Romero, na obra acima referida, “como os artistas e os magnatas do hip-hop 

descobriram o poder do status de celebridade, muitos decidiram produzir as suas 

próprias linhas de roupa”. E com a passagem do tempo, “parecia que os consumidores 

não precisavam nem mesmo de gostar do artista ou de conhecer a sua música para 

Figura 2- Fotografia tirada pela 
fotógrafa Janette Beckman do 
rapper Busta Rhymes, Nova Iorque, 
1990. 

Figura 3- P.Diddy vestido 
pelo designer Karl Kani. 
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usarem as roupas da sua marca. O sucesso destas tem a ver com o lifestyle que elas 

transmitem e perpetuam”. 

 

2.3. Outras tendências na moda dos anos 90 

Como tudo o que é social, a moda também se caracteriza pela complexidade e 

diversidade, deste modo, para além da influência do hip-hop na década de 90, houve 

também outras tendências que marcaram os estilos nesse período de tempo.  

À semelhança da cultura hip-hop, onde a música foi determinante na construção 

de gostos e interesses e em particular na forma de vestir, como já foi referido, houve 

outros géneros musicais que influenciaram a moda, como o grunge.  

O grunge é um subgénero do rock 

alternativo que surgiu no final da 

década de 1980 e início dos anos 1990, 

em Seattle (EUA). Esse estilo de música 

é derivado da mistura dos movimentos 

de punk e heavy metal. As bandas de 

maior sucesso da época foram Nirvana 

e Pearl Jam, que impulsionaram a 

popularidade do rock alternativo, assim 

como marcaram a moda com o jeito 

desleixado e rebelde de se vestir. Kurt 

Cobain (1967-1994) que foi fundador, guitarrista e vocalista da banda Nirvana, foi o 

símbolo máximo do visual grunge. 

Os jeans rasgados também podiam ser desbotados e um pouco mais justos ao 

corpo. As mulheres também usavam calções curtos (shorts) combinados com meias 

calças, isso criava um aspeto bem alternativo e próprio do estilo grunge. 

Os ténis All Star eram sempre a melhor escolha, tanto para o público masculino 

como para o público feminino, além de confortáveis eram uma peça símbolo do 

grunge. Botas, preferencialmente de cano alto e cordões, tipo militar, e outros tipos de 

sapatos com cano alto também eram muito comuns. 

Já a nível dos acessórios, eram comuns os gorros e as bandanas na cabeça, assim 

como o uso de meias rasgadas nas mulheres, que podiam ser usadas com calções 

curtos, saias e vestidos no estilo baby doll. Correntes e pulseiras de couro também 

compunham o look grunge. 

Na verdade, este foi um estilo que nunca deixou de estar presente desde os anos 

90 e que ainda facilmente é contemplado nos dias de hoje, principalmente em alguns 

subgrupos sociais, ligados a géneros musicais específicos, mas também na 

generalidade da população em meios menos formais. 

Figura 4- Fotografia da banda dos Nirvana, onde 
os seus componentes são exemplo do estilo grunge da 
década de 90. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
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Mas não foi só a música que determinou tendências na moda nos anos 90, o 

cinema, a televisão e a própria indústria da moda foram fatores essências que 

influenciaram as pessoas na sua forma de vestir.  

Nesta última, a nível da ganga, por exemplo, há que destacar as seguintes marcas 

mais populares:  Lee, Mustang, Levis, Diesel, Chevignon, Uniform e Soviet. 

Mas também outras marcas, mais ou menos acessíveis à população em geral, 

contribuíram para os estilos dos anos 90, como a Gap, Ralph Lauren, Versace, Louis 

Vuitton, Cavalli, Armani, Prada, Gucci, etc. 

O requinte da década também se deveu a algumas 

das top models que atingiram o status de estrelas de 

Hollywood, como  Naomi Campbell, Cindy 

Crawford, Christy Turlington e Linda Evangelista, que 

foram ícones de estilo e atitude.  

A série Beverly Hills 90210  (Febre em Beverly Hills, 

em Portugal), por exemplo, que foi uma popular série de 

televisão produzida e transmitida nos Estados 

Unidos entre outubro de 1990 e maio de 2000, pela 

emissora FOX, foi importante na transmissão de padrões 

de moda, na medida que era uma série dirigida 

essencialmente a jovens e tudo o que Brenda, Brandon, 

Dylan, Kelly, Donna e outras personagens usavam, 

virava moda instantânea nos anos 90. O estilo dos jovens dessa época é representado 

fielmente por esta série americana, tanto para o público masculino como feminino. 

Todos copiavam os looks dessas personagens. 

A década de 90 foi marcada por algumas peças muito usuais com características 

específicas, como as que se referem de seguida: 

Os ténis de cano alto que combinavam com tudo: vestidos, por cima da calça, com 

calções… Existiam vários modelos com diversas cores.  

Os ténis tipo Keds também eram muito comuns e para além do branco, que era 

mais usual, outras cores também se usaram ao longo da 

década de 90. 

O uso de calções, t-shirts e casacos de couro por parte das 

mulheres, que dava um certo ar masculino e de rebeldia, 

muito na linha dos anos 50 e do movimento do Rock and Roll. 

As calças clochard, com pregas abaixo do cós e que se iam 

afunilando na perna, também eram muito comuns na época. 

A calça baggy dividiu as opiniões no início, já que o corte 

aumentava os quadris e não valorizava boa parte da 

população, mas virou uma peça de roupa quase obrigatória 

Figura 5- Modelos de 
renome, Noami Campbell e 
Kate Moss, 1994. 

Figura 6- As Spice Girls e 
as suas vestes típicas dos 
anos 90. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company
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nos guarda-roupas dos anos 90. Passou a ser usada também por rappers e virou 

símbolo de indignação social. Tinha um estilo mais largo e muitas vezes deixava as 

peças íntimas à mostra. 

Era comum nos anos 90 usar blusas largas ou blusões largos. Os modelos eram os 

mais variados, desde com estampas discretas a coloridas, até com o Mickey Mouse, 

bastante famosas na época.  Também se usavam com leggings.  

Os sapatos tipo mocassins popularizaram-se nos anos 90, por serem confortáveis 

e fáceis de calçar. Os homens usavam esta peça com blazers e roupas informais.  

O xadrez era um estilo comum nas peças de roupas dos anos 90, e a calça não foi 

exceção. Combinadas com blusas de estampas lisas poderiam ser usadas ainda com 

botas e até mesmo ténis confortáveis.  

Os macacões de jeans ou as jardineiras também foram muito populares, tanto 

compridas como curtas, em especial se os fechos ficassem abertos. Muitas vezes com 

o tecido desbotado ou rasgado, dando uma conotação de descontração. 

 

2.4. Denim 

A ganga ou denim é um tipo de tecido resistente, feito de algodão, linho ou fibra 

sintética, em que somente os fios do urdume  (longitudinal) são tingidos com 

corante anil, normalmente com ligamento de sarja.  

Em finais do século XVI surgiram os termos genoese e genes para se referirem às 

calças usadas pelos marinheiros da cidade de Génova que eram fabricadas na cidade 

de Nîmes, no sul da França, e de onde parece que deriva a palavra jeans. As velas dos 

barcos daquela cidade também usavam o mesmo tipo de tecido. 

Em finais do século XVIII e no século XIX, a indústria têxtil de Maryland, 

nos Estados Unidos, popularizou o uso de um tecido de algodão trançado que 

chamaram de denim, por ser semelhante ao tecido fabricado em Nîmes. O nome denim 

deriva deste modo da expressão francesa serge de Nîmes, que significa sarja de Nîmes. 

Em meados do século XIX, os tecidos de Maryland, na cor castanha, passaram a ser 

utilizados como cobertura de carroças durante a corrida do ouro na Califórnia. 

Mas foi quando um empresário emigrante, de origem judaica e nascido na 

Alemanha, Levi Strauss, que ao não conseguir vender os seus tecidos na Califórnia, 

por saturação do mercado, e teve a ideia de criar um novo uso para o tecido: a 

fabricação de calças, que eram mais resistentes que as calças então usadas pelos 

mineiros, e de vendê-las a estes, que surge o fenómeno das calças de ganga de tom 

azul.  

O início, que não passou tudo de uma experiência, transformou-se numa revolução 

no vestuário. Levi Strauss confecionou duas ou três peças reforçadas com a lona que 

possuía deu-as aos mineiros e o sucesso foi imediato.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAxtil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urdume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitudinal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligamento_sarja
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nimes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maryland
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Denim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_do_ouro_na_Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss
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Altamente resistentes, estas calças não se estragavam com facilidade. Estava então 

criado o jeanswear, um estilo reforçado de confeção, que foi originalmente destinado 

a roupas de trabalho. Em 1860, foram adicionados botões de metal. Os rebites de 

reforço foram patenteados em 1873 por Levi Strauss e Jacob David. Tachas 

de cobre foram utilizadas para dar uma maior resistência aos bolsos e aos pontos 

críticos das calças, tornando-as mais duráveis. O primeiro lote das calças tinha, como 

código, o número 501, que acabou nomeando o modelo mais clássico da empresa. Em 

1886, foi adicionada a etiqueta de couro. 

O que podemos chamar de verdadeiro jeans é o de coloração azul, que surgiu por 

volta de 1890, quando Levi Strauss decidiu tingir as peças com o corante de uma 

planta chamada Indigus, dando-lhes a cor pela qual o jeans é hoje conhecido. Este 

corante não tem muita afinidade com o algodão, por isso o tingimento fica apenas 

superficial nos fios de urdume, formando em cada fio um anel azul e deixando o 

núcleo branco. Com isso a solidez da cor é muito baixa ao atrito, onde o tecido sofre 

atrito perde a sua camada superficial de fibras e com isso perde a sua cor. 

Em 1910, foram adicionados bolsos traseiros. A partir de então, cada vez mais os 

trabalhadores passaram a usar o jeans para exercer as suas tarefas mais árduas e de 

exigência física.  

No entanto, desde o século XIX, as calças de ganga passaram da utilização quase 

exclusiva do mundo do trabalho para uma utilização generalizada e para o mundo da 

moda.  

Para tal, o cinema norte-americano pós segunda guerra mundial teve uma 

importância significativa, através, por exemplo, dos filmes de cowboys, onde os atores 

usavam calças de ganga e se tornaram modelos mundiais de formação de 

comportamentos.  

Posteriormente, nos anos 60, observou-se o uso da ganga, por excelência, na roupa 

do movimento hippie,  como símbolo de contestação dos valores tradicionais e de 

rebeldia. A ganga, tecido ligado às classes mais desfavorecidas e ao mundo do 

trabalho mais árduo, surge como o tecido que simboliza os novos valores, de 

igualdade e fraternidade sociais, entre classes e géneros. Contraria os padrões 

tradicionais de vestir, que representavam as desigualdades socioeconómicas e de 

género. 

O primeiro estilista a colocar os jeans na passarela foi Calvin Klein, na década de 

1970.  

Deste modo, o uso da ganga transforma-se num dos melhores símbolos das 

democracias do século XX e XXI, pois desde um simples operário a pessoas da elite 

económica vestem jeans. 

Atualmente estima-se o consumo mundial deste tecido acima de 3 bilhões de 

metros lineares por ano. Sendo os principais consumidores os Estados Unidos, 

a Europa e o Japão, representando juntos mais de 65% do consumo mundial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rebite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
https://pt.wikipedia.org/wiki/1873
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indigofera_suffruticosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caub%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calvin_Klein
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
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2.5. Streetwear 

O streetwear é um estilo de moda com origem 

na cultura californiana de surf e skate. No entanto, durante 

as décadas de 80 e 90 do século passado, acabou por 

influenciar toda a moda e até a alta-costura. 

O género nasceu em Los Angeles, no final dos anos 70 e 

início dos 80 e um dos marcos do início deste tipo de roupa 

foi um produtor local de pranchas de surf, Shawn Stussy, 

que começou a vender camisolas estampadas com a mesma 

marca das suas pranchas personalizadas e que, 

inicialmente, não era mais do que a sua assinatura. 

Surgiu, deste modo, um conceito inovador socialmente 

que vendia muito mais do que roupas, vendia um estilo de 

vida, e que se generalizou para outros subgrupos e 

subculturas. A streetwear originalmente acabou por resultar 

da união de subculturas, pois se de início estava associada 

ao surf e ao skate (atidade física que tem a sua origem no surf), posteriormente 

assimila uma mistura de estilos, todos eles ligados a movimentos musicais: punk, new 

wave, heavy metal e mais tarde o hip hop, com algumas marcas desportivas a 

aderirem ao emergente cenário do hip hop em finais dos anos 80, como a Kangol, a 

Nike e a Adidas, por exemplo. 

No entanto, a primeira geração do 

movimento trabalhou muito numa fase 

experimental e pioneira, como o jovem artista 

Keith Haring, o músico Hiroshi Fujiwara, 

que conheceu o hip hop nos anos 80, numa 

viagem a Nova Iorque, e que se tornou num 

dos primeiros DJ´s hip hop no Japão, mas 

também num designer streetwear globalmente 

influente, até ao ponto de ter assinado 

coleções para a Nike e a Levis, o já referido 

Shawn Stussy e Rick Klotz, da marca Freshjive. 

Somente na década de 90 é que o género streetwear adquire uma dimensão mais 

comercial, com a proliferação de marcas a produzirem exclusivamente ou a terem 

coleções de vestuário que se enquadrava nessa categoria, como a Ocean Pacific, a 

Kappa, a Bugle Boy, Tommy Hilfiger, Diesel, American Eagle, Quiksilver, Nike/Jordan 

Brand, Gap, etc. 

Em conclusão, existem vários estilos de vestuário streetwear, de acordo com as 

subculturas e os subgrupos a que eles estão associados, apesar de ser possível 

encontrar semelhanças em quase todas as peças, como o uso de ténis, de calças de 

Figura 7- Campanha da 
marca Adidas, coleção 
Primavera/Verão de 2015. 
Tem o intuito de representar 
os anos 90 e as Spice Girls. 

Figura 8- A marca Element cria uma 
coleção cápsula de streetwear com 
estampados do jovem artista Keith 
Haring. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding#Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Surf_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding#Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://en.wikipedia.org/wiki/1970s_in_fashion
https://en.wikipedia.org/wiki/1970s_in_fashion
https://en.wikipedia.org/wiki/1980s_in_fashion
https://en.wikipedia.org/wiki/1980s_in_fashion
https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Stussy
https://en.wikipedia.org/wiki/Surfboard
https://hypebeast.com/tags/hiroshi-fujiwara
https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Stussy
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ganga, mais largas ou mais apertadas, o boné, as camisas aos quadrados, os casacos 

com capuz, as t-shirts estampadas, etc. Há também um caráter desportivo, confortável 

e informal em todos eles.  

 

3. Coleção Cápsula 

3.1. Conceito 

Os pontos anteriores levaram à exploração de um conceito para a primeira parte 

do trabalho. Desta forma, o meu foco fulcral baseia-se na subcultura hip-hop e nas 

influências musicais, principalmente as dos anos 90 a que este se encontra 

relacionado. 

Assim, no desenvolvimento da minha coleção cápsula procurei desenhar roupas 

largas, ou seja, oversize para representar o estilo urbano e descontraído próprio do 

estilo hip hop, bem como, nos anos 90, visto que era bastante comum o uso de casacos 

de pele, casacos de ganga e os bombers mais largos ao corpo. A designação de 

streetwear também foi importante pela sua inserção de roupas ligadas ao hip-hop, 

que se carateriza por uma mistura de estilos e de vivências culturais, que resultam 

num estilo despreocupado, onde a mulher consegue adotar na sua vestimenta 

algumas peças masculinas sem fugir da elegância. 

Neste sentido, procurei desenvolver uma coleção cápsula que incidisse em três 

peças específicas: casacos, vestidos e fanny packs. A partir da criação de inúmeros 

esboços selecionei um total de vinte e uma peças para, das quais seis foram 

confecionadas, as que a meu ver, apresentavam mais potencial criativo.  

Neste contexto, na conceção das peças houve uma preocupação com o lado útil e 

funcional das mesmas. Como num puzzle estas conseguem encaixar-se umas nas 

outras, criando novas montagens de roupa, através de mecanismos como fechos para 

malas. Assim, a roupa criada torna-se mais interessante pela sua (des)construção 

iminente. 

A ganga branca é o material principal desta coleção por ser um tecido agradável ao 

toque e apresentar alguma estrutura, mas não só, este material torna-se um dos 

pontos fulcrais da coleção por ter sido um dos materiais mais utilizados nos anos 90 

e, especialmente, pela sua cor, pois a partir desta a ilustração implementada na 

segunda parte do trabalho consegue ganhar vida e mais destaque, quase como se 

fosse um estampado sobre a roupa. 

Neste seguimento de pensamento, surge a ideia do som que nos remete para o 

som emitido pelos fechos das malas, quando estes são manuseados. Num som 

idêntido ao Click Clack surge o nome da minha coleção cápsula e a ideia de que este 

barulho nos remete para a criação de novas peças a partir das que já existem. 
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Surge, então, uma mini coleção desenhada, maioritariamente, para o sexo 

feminino, onde existe a possibilidade de algumas peças serem unissexo, onde os 

vestidos e os casacos que a compõe são sobretudo oversize armados pela ganga e as 

fanny packs (tecido em napa) vistas como um acessório e um complemento das 

restantes. O seu interesse carateriza-se pelo seu sistema de fitas e fechos para malas, 

que lhes possibilita o encaixe umas nas outras e a montagem de novas peças e looks.  

 

3.2. Revista 

A revista criada acompanha todas as fases de pensamento subjacentes ao processo 

criativo do projeto e, nesta primeira fase, tem como principal objetivo a 

demonstração dos moodboards, das ilustrações e das fichas técnicas concebidos no 

desenvolvimento da mesma. Esta apresenta uma linguagem expressiva e original, 

onde a pesquisa feita é sugerida por imagens e as ideias ganham uma continuidade 

lógica e plástica, sugerindo as metologias projetuais que acompanham a evolução do 

trabalho. 

 

3.3. Processo de criação 

Ao longo do desenvolvimento da mini coleção existiram diversas etapas, que 

acompanharam a concretização desta primeira fase do projeto. Neste sentido, o 

processo de criação subdivide-se em duas partes distintas: a parte criativa, composta 

pelos esboços e pelo trabalho desenvolvido e exposto digitalmente na revista e a 

parte técnica, que envolve a modelagem e a confeção. 

 

 Esboços 

Os esboços representam a exploração de ideias a querer ser transmitidas na 

coleção, onde a partir de vários desenhos à mão-livre houve a seleção de vinte e uma 

peças, este foram colocados na revista como processo criativo. Apenas seis das peças 

é que foram confecionadas. 

 

 Moodboard 

O moodboard é um painel composto por imagens que retratam e explicam da 

melhor forma o conceito que se quer transmitir. Neste caso, o moodboard que melhor 

transmite o foco da coleção cápsula, baseia-se na cor branca, no estilo urbano e mais 

underground representativo do estilo hip-hop e dos anos 90, algumas referências 

musicais e na ganga. Colocado na revista. 
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 Fichas Técnicas 

As fichas técnicas representam, através de um desenho técnico as peças criadas. 

Neste caso, apenas foram desenvolvidas fichas técnicas das peças confecionadas, 

onde se colocou as medidas de todos os componentes das mesmas, os materiais e 

aviamentos, e as ilustrações digitais como suporte para o entendimento da peça. 

Colocadas na revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Moodboard da Coleção Cápsula Click Clack. 

Figura 10- Exemplo de dois tipos de fichas técnicas elaboradas. A primeira 
representa um casaco e a segunda uma fanny pack. 
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 Ilustrações 

As ilustrações são representativas das peças criadas. Assim, optou-se pela 

ilustração digital com base no recorte de imagens e na montagem das mesmas, 

conferindo-lhes plasticidade. Colocadas na revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelagem 

A modelagem passa pela parte técnica, onde se desenvolve os moldes para a 

confeção das peças. Os moldes feitos foram executados a partir de moldes realizados 

na coleção para desfile, onde existiram modificações consoante o modelo da peça que 

se pretendia. A nível da modelagem a assimetria foi bastante trabalhada, assim como, 

o efeito evasé e o decote à barco. 

 

 Confeção 

Parte do processo onde são executadas as peças criadas. 

 

3.4. Peças finais 

As peças finais apresentam diversos mecanismos compostos por fitas brancas e 

peças de plástico, algumas reguladoras e outras para abrir e fechar (fecho para 

malas), o que lhes confere a versatilidade de conseguirem ser combinadas umas com 

as outras de forma criativa e experimental. As roupas confecionadas são constituídas 

por dois vestidos, um mais comprido e largo (figura 12) e outro mais desconstruído e 

fresco (figura 13); por dois casacos, um género vestido com mangas removíveis 

(figura 15 e figura 18) e outro mais composto, semelhante a um bomber e com uma 

choker no pescoço (figura 14) que é conseguida a partir do sistema de fitas e fecho 

Figura 11- Ilustrações digitais elaboradas no processo criativo do 
desenvolvimento da coleção. 
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utilizado ao longo de toda a coleção; as fanny packs são bastante diferentes, sendo 

uma delas maior e com um bolso na sua frontal e com três fechos zíppers, que permite 

diversas áreas de arrumação (figura 16), enquanto a outra é mais pequena e 

apresenta uma fita na diagonal e outra que assenta no braço, dando-lhe uma maior 

multifuncionalidade, pois pode ser usada noutras partes do corpo, como, por exemplo 

à cintura, ou até mesmo, na perna (figura 17). 

 

3.5. Orçamentação 

A partir das peças confecionadas fez-se um orçamento individual de cada peça 

para se compreender o valor das mesmas, onde se inclui a mão-de-obra, bem como, o 

valor de cada material, consoante as unidades e os metros de tecido utilizados. 

 

 

 

Figura 12- Vestido 
denim comprido. 

Figura 13- Vestido 
denim desconstruído. 

Figura 14- Casaco 
denim género bomber. 

Figura 15- Casaco 
denim género vestido. 

Figura 16- Fanny Pack. Figura 17-Fanny pack 
de braço. 

Figura 18- Mangas do 
casaco da fig. 15. 
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- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 
Produto Modelagem Corte Confeção Total 

Minutos 
TOTAL 

Vestido 
denim 

comprido 
(00001A) 

60 min 45 min - 105 min 26,25 € 
(0,30€ p/ 

min) 

“ - - 20 € -  
                  TOTAL   46,25 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 

Produto Referência Preço p/ 
metro 

Consumo TOTAL 

Ganga 
Branca 

- 9,00 € 2,00 m 18,00 € 

AVIAMENTOS 
Cordão - 0,98 € 1,20 m 1,18 € 

Fita 3 cm - 0,40 € 2,30 m 0,92 € 
Ilhós 

(unid.) 
- 0,10 € 8 unid. 0,80 € 

Fecho para 
malas 

(unid.) 

- 1,50 € 2 unid. 3,00 € 

Peça 
reguladora 
1 (unid.) 

- 0,30 € 2 unid. 0,60 € 

Peça 
reguladora 
2 (unid.) 

- 0,40 € 1 unid. 0,40 € 

Aplicação 1 
(unid.) 

- 0,30 € 4 unid. 1,20 € 

Aplicação 2 
(unid.) 

- 0,20 € 8 unid. 1,60 € 

OUTROS 
Cabide 
(unid.) 

- 0, 65 €  1 unid. 0,65 € 

Porta fatos 
(unid.) 

- 2,69€  1 unid. 2,69€ 

TOTAL 31,04 € 

 

PREÇO FINAL DA PEÇA 

Mão-de-obra 46,25 € * 
Tecidos e aviamentos 31,04 € 
Custos indiretos – 25% 77,29€ x 0,25= 19,32 € 
TOTAL 77,29 + 19,32= 96,61 € 
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- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 
Produto Modelagem Corte Confeção Total 

Minutos 
TOTAL 

Vestido denim 
desconstruído 

(00001B) 

45min 30 min - 75 min 22,50 €* 
(0,30€ p/ 

min) 
“ - - 20 € -  

TOTAL 42,50 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 
Produto Referência Preço p/ 

metro 
Consumo TOTAL 

Ganga 
Branca 

- 9,00 € 1,50 m 13,50 € 

AVIAMENTOS 
Cordão - 0,98 € 1 m 0,98 € 

Fita 3 cm - 0,40 € 2,90 m 1,16 € 
Ilhós 

(unid.) 
- 0,10 € 4 unid. 0,40 € 

Molas de 
Pressão 
(unid.) 

- 0,50 €  4 unid. 2,00 € 

Fecho para 
malas 

(unid.) 

- 1,50 € 2 unid. 3,00 € 

 Fecho 
zípper 

(unid.) 

- 1,50 € 1 unid. 1,50 € 

Peça 
reguladora 
2 (unid.) 

- 0,40 € 1 unid. 0,40 € 

Aplicação 1 
(unid.) 

- 0,30 € 2 unid. 0,60 € 

Aplicação 2 
(unid.) 

- 0,20 € 4 unid. 0,80 € 

OUTROS 
Cabide 
(unid.) 

- 0, 65 €  1 unid. 0,65 € 

Porta fatos 
(unid.) 

- 2,69€  1 unid. 2,69€ 

TOTAL 27,68 € 

 

PREÇO FINAL DA PEÇA 

Mão-de-obra 42,50 €* 
Tecidos e aviamentos 27,68 € 
Custos indiretos – 25% 70,18 x 0,25= 17,55€ 
TOTAL 70,18 + 17,55 = 87,73€ 
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- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 
Produto Modelagem Corte Confeção Total 

Minutos 
TOTAL 

Casaco 
denim 
género 
bomber 

(00002A) 

90 min 60 min - 150 min 45 € 
(0,30€ p/ 

min) 

“ - - 20 € -  
                  TOTAL   65 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 

Produto Referência Preço p/ 
metro 

Consumo TOTAL 

Ganga Branca - 9,00 € 1,30 m 11,70 € 
Cetim Branco 

(forro) 
- 5,50 € 1,00 m 5,50 € 

Malha Rib - 4,00 € 0,60 m 2,40 € 
AVIAMENTOS 

Cordão fino - 0,98 € 1,00 m 0,98 € 
Cordão 
grosso 

- 1,50 € 1,20 m 1,80 € 

Fita 3 cm - 0,40 € 1,40 m 0,56 € 
Ilhós 

(unid.) 
- 0,10 € 2 unid. 0,20 € 

Ilhós maiores 
(unid.) 

- 0,20 € 2 unid. 0,40 € 

Fecho para 
malas (unid.) 

- 1,50 € 2 unid. 3,00 € 

 Fecho zípper 
de 65 cm 
(unid.) 

- 3,90 € 1 unid. 3,90 € 

 Fecho zípper 
de 13 cm 
(unid.) 

- 0,90 € 2 unid. 1,80 € 

Peça 
reguladora 2 

(unid.) 

- 0,40 € 1 unid. 0,40 € 

Aplicação 1 
(unid.) 

- 0,30 € 4 unid. 1,20 € 

Aplicação 2 
(unid.) 

- 0,20 € 4 unid. 0,80 € 

OUTROS 
Cabide 
(unid.) 

- 0, 65 €  1 unid. 0,65 € 

Porta fatos 
(unid.) 

- 1,99€  1 unid. 1,99€ 

TOTAL 37,28 € 
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PREÇO FINAL DA PEÇA 

Mão-de-obra 65 € * 
Tecidos e aviamentos 37,28 € 
Custos indiretos – 25%  102,28 € x 0,25= 25,57 € 
TOTAL 102,28 + 25,57 = 127,85 € 

 

 

- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 

Produto Modelagem Corte Confeção Total 
Minutos 

TOTAL 

Casaco 
denim 
género 
vestido 

(00002B) 

120 min 60 min - 180 min 54 € 
(0,30€ p/ 

min) 

“ - - 20 € -  
                  TOTAL   74 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 

Produto Referência Preço p/ 
metro 

Consumo TOTAL 

Ganga Branca - 9,00 € 1,60 m 14,40 € 
Rede Branca 

(forro) 
- 3,37 € 1,40 m 4,72 € 

Malha Rib - 4,00 € 1,20 m 4,80 € 
AVIAMENTOS 

Cordão  - 0,98 € 1,00 m 0,98 € 
Cordão de 

algodão 
- 1,30 € 0,50 m 0,65 € 

Fita 3 cm - 0,40 € 1,20 m 0,48 € 
Ilhós 

(unid.) 
- 0,10 € 4 unid. 0,40 € 

Fecho para 
malas (unid.) 

- 1,50 € 3 unid. 4,50 € 

 Fecho zípper de 
80 cm (unid.) 

- 4,50 € 1 unid. 4,50€ 

Peça reguladora 
1 (unid.) 

- 0,30 € 2 unid. 0,60 € 

Aplicação 1 
(unid.) 

- 0,30 € 2 unid. 0,60 € 

Aplicação 2 
(unid.) 

- 0,20 € 4 unid. 0,80 € 

OUTROS 
Cabide 
(unid.) 

- 0, 65 €  1 unid. 0,65 € 

Porta fatos 
(unid.) 

- 1,99€  1 unid. 1,99€ 

TOTAL 40,07 € 



Click Clack Avant-Garde 

 

19 

PREÇO FINAL DA PEÇA 

Mão-de-obra 74 € * 
Tecidos e aviamentos 40,07 € 
Custos indiretos – 25%  114,07 € x 0,25= 28,52 € 
TOTAL 114,07 + 28,52 = 142,59 € 

 

 

- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 
Produto Modelagem Corte Confeção Total 

Minutos 
TOTAL 

Fanny pack 
(00003A) 

45min 20 min - 65 min 19,50 €* 
(0,30€ p/ 

min) 
“ - - 20 € -  

TOTAL 39,50 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 

Produto Referência Preço p/ 
metro 

Consumo TOTAL 

Napa Branca - 9,95 € 0,85m 8,46 € 
Malha de 

poliéster/Microtecido 
(forro)  

- 6 € 0,65 m 3,90 € 

AVIAMENTOS 
Fita 3 cm - 0,40 € 0,90m 0,36 € 

Molas de Pressão 
(unid.) 

- 0,50 €  1 unid. 0,50 € 

Fecho para malas 
(unid.) 

- 1,50 € 1 unid. 1,50€ 

 Fecho zípper de 18 
cm (unid.) 

- 2,10 € 1 unid. 2,10 € 

 Fecho zípper de 15 
cm (unid) 

- 1,80 € 2 unid. 3,60 € 

Peça reguladora 1 
(unid) 

- 0,30 € 2 unid. 0,60 € 

TOTAL 21,02 € 

 

PREÇO FINAL DA PEÇA 

Mão-de-obra 39,50 €* 
Tecidos e aviamentos 21,02 € 
Custos indiretos – 25% 60,52 x 0,25= 15,13€ 
TOTAL 60,52 + 15,13 = 75,65 € 
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- FICHA DE ORÇAMENTAÇÃO - 
(Estimativa de Atelier)* 

MÃO-DE-OBRA 
Produto Modelagem Corte Confeção Total 

Minutos 
TOTAL 

Fanny pack 
de braço 

(00003B) 

30min 15 min - 45 min 13,50 €* 
(0,30€ p/ 

min) 
“ - - 20 € -  

TOTAL 33,50 € 

 

MATÉRIA-PRIMA 
Produto Referência Preço p/ 

metro 
Consumo TOTAL 

Napa Branca - 9,95 € 0,55 m 5,47 € 
AVIAMENTOS 

Fita 3 cm - 0,40 € 1,60 m 0,64 € 
Fecho para malas 

(unid.) 
- 1,50 € 2 unid. 3,00€ 

 Fecho zípper de 
10 cm (unid.) 

- 0,50 € 1 unid. 0,50 € 

Peça reguladora 
1 (unid.) 

- 0,30 € 4 unid. 1,20 € 

TOTAL 10,81 € 

 

PREÇO FINAL DA PEÇA 
Mão-de-obra 33,50 €* 
Tecidos e aviamentos 10,81€ 
Custos indiretos – 25% 44,31 x 0,25= 11,08€ 
TOTAL 44,31 + 11,08= 55,39 € 

 

4. Pesquisa 

4.1. As vanguardas europeias e o modernismo 

No início do século XX, manifestaram-se movimentos artísticos que procuraram 

reinterpretar as relações humanas, implementando uma nova visão do mundo e da 

realidade, que por sinal, constatava diversos conflitos. Vanguarda será o nome dado a 

esses movimentos artísticos, que pretendiam defender uma total libertação na arte. 

Neste sentido, não existirá mais uma preocupação com o entendimento do público em 

relação à obra produzida. Assim, a representação artística será apenas uma indagação 

estética, que dependerá do entendimento e do pensamento do leitor/ expetador. 

Essas vanguardas tornar-se-ão a influência maioritária para as manifestações 

estéticas posteriores. 
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4.1.1. O termo vanguarda 

O termo vanguarda, ainda, no século XIX, encontra-se interligado com um término 

militar, que posteriormente, nos finais desse mesmo século, recebe uma conotação 

distinta, relacionando-se com a arte e com a forma como esta se comporta. Deste 

modo, ao debatermo-nos sobre os pensamentos descritos por Antoine Campagnon, 

(Professor Catedrático de Literatura Francesa Moderna e Contemporânea: história, 

crítica e teoria no Collège de France.), em Os cinco paradoxos da modernidade, (1990, 

p. 39), constatamos o seguinte:  

 

 “Utilizarei a metaforização do termo vanguarda, ocorrida no decorrer do século 

XIX. Esse termo é de origem militar; no sentido próprio, designa a parte de um 

exército situado à frente do corpo principal, à frente do grosso das tropas. [...] Esse 

deslocamento deve ser relacionado com a autonomia da arte, evocada a respeito de 

Manet: se a arte de vanguarda merece essa denominação antes de 1848, pelos seus 

temas, a arte de depois de 1870 a merecerá pelas suas formas.” 

 

Neste seguimento de ideias, a palavra vanguarda provém da união de dois termos 

franceses: avant, que significa frente, adiantado, antes; e garde, que apresenta o 

mesmo significado que guardar. Nasce, então, o termo avant-garde, uma guarda 

avançada no campo das artes, que foi adaptada para a língua portuguesa como 

vanguarda. Com isto, podemos entender que a nível artístico a vanguarda será 

composta por um grupo de artistas revolucionários para o seu tempo, que estarão 

sempre um passo à frente dos demais. Metaforicamente, esta ideologia é uma 

extensão dos tempos de guerra vividos na época em causa, comparando os artistas a 

um batalhão de guerra. 

Assim, este movimento artístico tem como principal intuito a predisposição para 

um futuro e, consequentemente, chocar e romper com os paradigmas artísticos e 

culturais enraizados na sociedade até à data. 

 

4.1.2. Contextualização histórica 

No inicío do secúlo XX, a Europa começou a ter mudanças significativas, no meio 

de uma sociedade bastante conturbada.  

A Primeira Guerra Mundial foi gerada pela disputa de países que ansiavam obter 

as terras da Ásia e da África, com o intuito de atingir novos mercados consumidores. 

Também foi neste momento, que o neocolonialismo, iniciado no século XIX e 

estendido até ao século XX, desenhou uma política, fundamentada numa economia 

capitalista. 

Assim, esta rivalidade entre países começou a intensificar-se com a tentativa de 

impedimento de crescimento económico e comercial, levando à estimulação de 
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competição entre nações. Isto trouxe uma eclosão de movimentos nacionalistas, que 

começaram a agregar povos de cultura semelhantes para a formação de Estados. 

Entre esses movimentos, destacam-se o Pan-eslavismo, liderado pela Rússia, o 

Pangermanismo, liderado pela Alemanha, e o Revanchismo Francês, que tinham como 

objetivo recuperar a região da Alsácia Lorena. Nesse clima de tensão, em 28 de junho 

de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa em 

Sarajevo foi o estopim, que despontou na Primeira Guerra Mundial.  

A partir de 1917, ocorre a conquista da primeira Nação Soviética do mundo, 

designada por Revolução Russa, comandada por Lenin. 

Todos estes acontecimentos históricos marcam uma nova era, caraterizada pela 

rutura de valores, onde o ciclo burguês, que buscava luxo e poder material entra em 

declínio, marcado pelo fim da Belle Époque. Desta forma, a Europa passa por uma 

crise de valores, em que a filosofia, a religião e a moral não tinham mais capacidades 

de acompanhar as mudanças que estavam a acontecer, neste instante. O velho mundo 

deixa de ser o modelo da civilização Ocidental e, nem mesmo, os valores principiados 

pelos avanços técnico-científicos são suficientes para sustentar esta sociedade tão 

vincada pelo desespero e pela guerra. 

Neste contexto um pouco dramático, surge uma rutura no conceito Arte, e alguns 

artistas começam a manifestar-se de um modo bastante distinto do que era comum 

até à data, buscando interpretar a realidade com outros olhos, e o resultado disso é 

uma nova visão do mundo. Tudo o que é passado (tradicional, antigo,…) deixa de 

fazer sentido, visando apenas a novidade e o incomum (moderno, contemporâneo...), 

nascendo assim, as primeiras vanguardas artísticas, que para além de manifestarem o 

caos e o terror, que predominava no continente europeu naquela época, mas, 

também, se referem à modernidade, no que diz respeito à desconstrução da arte e, 

por conseguinte, do homem que (des)organiza a sociedade envolvente. 

Em suma, a eclosão da Primeira Guerra Mundial e todos os acontecimentos 

históricos ocorrentes caraterizam as razões pelas quais as vanguardas artísticas 

europeias são compreendidas como movimentos (des)construtivos, que acabam por 

(des)fazer a tradição culminada na arte e na cultura. Através destes movimentos de 

vanguarda, vamos observar novas representações artísticas que irão por em causa os 

comuns conceitos artísticos, inovando-os com novas visões. Desta forma, as 

vanguardas são bastante significativas por permitirem uma libertação artística, onde 

existe o rompimento com a tradição para a formação de novas manifestações 

criativas. 

Neste sentido, as vanguardas europeias que mais influenciaram as artes no mundo 

ocidental foram: o Fauvismo, o Expressionismo, o Dadaísmo, o Cubismo, o Futurismo, 

o Abstracionismo, o Neorrealismo e o Surrealismo, onde o desenvolvimento do meu 

trabalho vai apenas incidir no estudo do Expressionismo. 
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4.2. O expressionismo 

Ao contrário do fauvismo e do cubismo, que são tendências artísticas suas 

contemporâneas, o Expressionismo não é formado por um grupo coerente de artistas, 

nem é somente um movimento artístico com uma direção claramente direcionada.  

Se nos focarmos no sentido literal, que define a palavra que dá nome a esta 

tendência artística, adverte-se que “expressão” aparece como um conceito oposto ao 

de “impressão”. Ou seja, a impressão faz referência à sombra que a realidade (objeto) 

externa produz na consciência humana (sujeito); a nível artístico, podemos dizer que, 

de certo modo, a natureza se espelha no artista. A expressão pelo contrário é um 

movimento do sujeito para o mundo exterior, isto é, existe uma projeção do artista 

que se imprime, gravando a sua sombra/essência no objeto. Isto explica que o 

movimento Expressionista apareceu como uma reação contra ao Impressionismo e à 

sua superficialidade sensitiva subjacente. O Expressionismo, quis evidenciar o seu 

caráter moral, subjetivo e agressivo, isto é, nada é óbvio, tudo precisa de uma 

interpretação para ser “entendido”. 

 Neste sentido, esta tendência surge como uma atitude tipicamente germânica e 

“romântica” perante o “classicismo” dos fauvistas e cubistas, mais ligados à cultura 

latina e mediterrânea.  

Pode, então, definir-se este movimento artístico como a procura pela expressão 

dos sentimentos e das emoções que se encontram no interior do autor e, não tanto 

pela representação do real. 

O lado pessimista da vida é um dos seus principais focos, devido a uma reflexão 

dos tempos conturbados anteriores e contemporâneos aos da Primeira Guerra 

Mundial. A face ocultada pela modernização, bem como, o isolamento, a alienação e a 

massificação, que se fizeram notar nas grandes cidades foram fontes de grande 

inspiração para estes artistas, que acharam, por bem, captar os sentimentos mais 

profundos do ser humano, tal como a angústia existencial. 

O seu maior propósito é potencializar o impacto emocional do expetador, 

exagerando e distorcendo os temas, quase como se estivessem a construir uma 

caricatura do interior humano. Assim, as emoções são retratadas sem existir qualquer 

compromisso com a realidade externa, mas, de acordo, com a natureza interna e com 

as impressões causadas no expetador, podendo ser amplificadas. E isto denota-se 

pelo uso de cores fortes e puras, pelas formas retorcidas e composições agressivas 

nas obras que caraterizam esta tendência artística, onde existe o desprovimento de 

luz e de perspetiva. 

O medo da iminência de situações belicosas é extremamente forte no 

Expressionismo, visto que este surgiu na Alemanha, num período entre guerras e 

conflitos existentes entre os países europeus.  
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As obras de arte expressionistas retratam um lado cruo e sincero do estado 

psicológico da sociedade da altura, bem como, as suas denúncias socias, emoções e 

desejos oprimidos. 

Constata-se, então, que este movimento foi mais que uma forma de expressão, 

pois, também, tentou atuar em prol dos valores humanos e das suas necessidades, 

quando o enquadramento político não o permitia. 

O expressionismo dividiu-se em três vertentes designadas por Die Brücke (“A 

Ponte”), Der Blaue Reiter (“O Cavaleiro Azul”), Neue Sachlichkeit (“Nova Objetividade”). 

 

 Die Brücke (A Ponte): 

O movimento Die Brücke (“A Ponte”) surgiu da associação de alguns artistas 

alemães em 1905, sob a liderança de Pechstein. Neste houve uma reação ao 

academismo e ao impressionismo, tencionando alcançar uma quebra com a realidade 

objetiva, seguindo uma arte mais pura e involuntária, direcionada para as realidades 

interiores. 

Os sentimentos e os traumas, assim como o vigor, dramatismo, coragem, angústia 

e violência tornam-se caraterísticas humanas essenciais a retratar como forma de 

crítica social e política. 

A nível formal, existiu uma adaptação da linguagem figurativa, de formas 

simplificadas e deformadas num estilo aguçado, muitas vezes, contornadas a preto e 

preenchidas por cores chamativas ou sombrias. 

O desenvolvimento das obras eram feitas de forma espontânea e temperamental, 

conferindo-lhes um aspeto de esboços inacabados. 

As técnicas da xilogravura e da gravura sobre metal foram técnicas bastante 

utilizadas neste momento artístico, devido à acentuação das linhas simplificadas. 

As temáticas abordadas refletiam a vida íntima, a sexualidade e erotismo, as cenas 

de rua ou de cafés e cabarés, o mundo da prostituição, os retratos e os autorretratos, 

essencialmente, a atualidade do pintor. 

Os artistas deste movimento, tal como os fauvistas foram bastante influenciados 

pelo pós-impressionismo, destacando Vang Gogh, Munch e Ensor. 

Entre 1905 e 1913 algumas obras de Die Bücke chegaram a ser expostas, mas com 

o acontecimento da Primeira Guerra Mundial houve a dispersão ou, então, mesmo a 

morte de alguns artistas. 

Os autores que mais se destacaram pela sua individualidade estilística foram 

Kirchner, Nolde, Rottluff, Heckel e Müller. 

Outras formas de arte exploradas por este feito artístico foram a escultura, 

literatura, música e arquitetura. 
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 Der Blaue Reiter (O Cavaleiro Azul): 

Este movimento apareceu em Munique em 1910, fundado por Kandisky. 

O seu principal objetivo era unir os artistas em prol de um ideal artístico comum -

a vanguarda europeia.  

Era constituído, essencialmente, por artistas diversificados de diferentes 

nacionalidades e expressões, portanto este movimento transcendeu barreiras 

culturais e ideológicas. A arte era vista como um produto da unidade existencial, que 

engloba o homem e a natureza, deste modo, as obras de arte eram construídas a 

partir de experiências pessoais, de sentimentos e das sensações. 

A arte livre era privilegiada pela criação de uma arte livre, que não se vinculava a 

nenhum público em concreto, mas no interior de cada artista de uma form forma 

espiritual. 

A emergência do movimento deu-se com o lançamento do almanaque “O Cavaleiro 

Azul”, que contou com a atuação de Henri Rosseau, Paul Delaunay, Shonberg, Braque, 

Picasso, Nolde… 

 Nesta tendência expressionista, existia a preferência por assuntos naturalistas, 

onde a aplicação simplistas das formas, por vezes, eram geometrizadas, outras das 

coisas que era valorizada era a mancha cromática, onde as cores antinaturais eram 

utilizadas de acordo com a teoria da cor (complementaridade), as composições, 

geralmente, eram equilibradas e harmoniosos, segundo ritmos musicais e a 

expressividade concedida no lirismos e na emotividade. 

Cézanne foi influente para esta tendência artística, devido à sua relação pessoal 

com a realidade; e Matisse pelo seu tratamento tão significativo em relação há cor. 

Os artistas que mais se destacaram neste movimento foram Macke, Klee e 

Kandisky, líder teórico do grupo. 

O movimento acabou por se dispersar com a Primeira Guerra Mundial, porém a 

sua influência foi reconhecida na Escola Bahaus, onde Kandisky e Paul Klee foram 

professores. 

 

 Neue Sachlichkeit (Nova Objetividade): 

A criação do grupo em torno do que se entendeu por Nova Objetividade deve ser 

visto, como um desdobramento da voga expressionista após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). 

Este movimento carateriza-se pelo seu forte caráter realista, que recusa as 

ideologias subjetivas do grupo Die Brücke. 

O termo é concebido em 1923 por Gustav Hartlaub, quando anuncia a sua vontade 

de realizar uma exposição intitulada de Nova Objetividade, onde pretendia reunir 

obras referidas à “realidade positiva”. A exposição ocorre dois anos depois no 
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Kunsthalle de Munique, e concede uma tendência figurativa da arte alemã das décadas 

de 1920 e 1930.  

Carateriza-se por não ter um estilo definido ou unificado. As obras datadas de 

1925 têm em comum a sátira social e a crítica irónica à sociedade burguesa e à 

guerra. Esta atitude reivindicativa e revolucionária por parte desta tendência de 

produção criativa levou à perseguição dos artistas que a compunham pelo Estado 

Nazi e à dispersão do movimento na década de 1930. 

Os artistas que mais se destacaram na Nova Objetividade foi o pintor e gravador 

Otto Dix (1891-1969) e o pintor e desenhista George Grosz (1893-1959), ambos de 

nacionalidade alemã. 

As obras de Dix captavam, essencialmente, a hipocrisia e a trivialidade da 

sociedade berlinense do pós-guerra e a sua representação de personagens incidia, 

maioritariamente, nos menos desfavorecidos ou nos mais marginalizados da 

sociedade, tais como, as prostitutas e o proletariado. Com isto, nota-se uma crítica 

vigente em relação à classe capitalista (burguesa) e um grande interesse na captação 

dos horrores da guerra. 

George Grosz não fugindo muito ao estilo e temas do seu contemporâneo, Otto Dix, 

produz caricaturas e ilustrações satíricas que acusam as tragédias da guerra e, ainda, 

a sociedade e as classes dirigentes alemãs. Os seus desenhos irrisórios variavam entre 

médicos que declaram um esqueleto para o serviço militar e funcionários vesgos e 

gordos, que perfazem a mediocridade burocrática. 

Ambos os artistas encontram-se ligados aos grupos dadaístas berlinenses, no 

início dos anos de 1920 e colaboram com o teatro político de Erwin Piscator (foi um 

dos expoentes do teatro épico, um gênero que privilegia o contexto sociopolítico do 

drama), em 1928. 

O pintor e artista gráfico Max Beckmann (1884 - 1950), que participa da exposição 

de 1925, tem algumas das suas obras associadas à Nova Objetividade, pelo acento 

realista e tom crítico, contudo a maior parte da sua obra afasta-se do realismo, 

sobretudo pela presença de alegorias e do simbolismo.   

 

4.2.1. Ernst Ludwig Kirchner 

 Biografia: 

Ernst Ludwig Kirchner nasceu a 6 de maio de 1880 em Aschaffenburg, Baviera. 

Inicialmente, os seus estudos incidiram na arquitetura, onde, em 1901, frequentou a 

Escola Técnica de Dresden com o apoio dos seus pais. Durante as suas aulas tornou-se 

amigo íntimo de Fritz Bleyl, que partilhava da mesma visão radical sobre a 

representação da arte e da natureza. Assim, foi neste período da sua vida que 

Kirchner decidiu dedicar-se à arte, em vez da arquitetura. 
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Foi um dos maiores artistas ligados ao Expressionismo 

e um dos que mais se destacou no grupo Die Brücke, que 

floresceu em Dresden e em Berlim antes da Primeira 

Guerra Mundial. Como partilhava as mesmas ânsias 

retratadas por este grupo, nomeadamente, a angústia 

existencial, que sobrecarregava a sociedade da época e, 

também, a preocupação com a perda de autenticidade da 

mesma e com o lugar de inserção da condição humana no 

mundo moderno; este acabava por apresentar atitudes 

conflituosas em relação ao passado e ao presente. O que o 

levou a adotar um estilo muito maduro e pessoal, 

notavelmente marcado pela tensão psicológica e pelo 

erotismo. 

Sendo um grande admirador de Albrecht Dürer, 

acabou por utilizar a técnica de impressão em xilogravura 

nas suas obras, porém sempre recusou os estilos 

academistas, adotando uma postura revoltosa na sua 

expressão, onde a sua maior inspiração foi a metrópole 

moderna. Assim, com a sua mudança para Berlim em 

1911, Kirchner acabou por produzir xilogravuras para Der Sturm, o principal jornal 

de vanguarda da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Concretizou, também, 

algumas ilustrações para o romance de Adelbert von Chamisso intitulado de A 

Maravilho História de Peter Schlemihl’s (1915) e para o poema Umbra Vitae (1924) do 

poeta expressionista Georg Heym, que por sinal foram consideradas as melhores 

gravuras do século XX. 

Após, o fim da Primeira Guerra, em 1918, Kirchner ficou doente, levando-o a 

acomodar-se em Davos, na Suíça, onde a sua pintura mudou significativamente pela 

mudança de paisagem, onde estas eram tratadas de forma alegórica ao representar 

seres livres da civilização e em paz com a natureza. Neste momento, também, se viu a 

ser rejeitado da arte tradicional alemã e com a subida dos nazistas ao poder, em 1930, 

acaba por ser vítima da campanha deste partido, que considerou a sua arte “ não 

alemã”, incluindo-a na “Arte Degenerada” (1937) - travada contra obras de arte 

moderna, que foram apreendidas de diverso museus e coleções pelo mesmo. Este 

fator contribui para o seu desfecho de vida um pouco infeliz: o suicídio (15 de junho 

de 1938). 

A figura humana era um dos grandes focos na arte de Kirchner. Fosse no seu 

estúdio, onde modelos posavam sobre um pano como fundo, onde este capturava a 

sua essência, mas também, os aspetos da sua vida boêmia; ou mesmo pelas ruas de 

Berlim, onde o mesmo, através do seu grande poder de observação, retinha o 

movimento agitado do corpo humano e produzia a maneira como este se comportava 

sobre o stresse da cidade, sendo a paisagem urbana um foco secundário. 

Figura 19- Autorretrato 
com tubo (Selbstbildnis mit 
Pfeife) de Ernst Ludwig 
Kirchner, 1914. Tinta, lápis 
de cera, aguarela sobre 
papel, 5 1/2 x 3 5/8 "(14 x 
9,2 cm). MoMA (Museu de 
Arte Moderna, Nova Iorque), 
presente de Jo Carole e 

Ronald S. Lauder. 
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A sua técnica e expressão tornaram-no numa grande 

ameaça contra o impressionismo, que dominou a pintura 

alemã desde que apareceu, e desta forma, esse facto 

acabou por representar uma reivindicação contra o estilo 

de vida, luxuoso e boémio, do ciclo burguês. Foi bastante 

influenciado por Henri Matisse (pintor fauvista) e por 

Edvard Munch (pintor expressionista) nas suas obras, pois 

o trabalho destes artistas influenciaram-no na utilização de 

cores mais luminosas e mais puras, muitas vezes com 

pouca mistura, em blocos planos de cor e no uso de formas 

simplificadas.  

Além da influência do fauvismo, revelada na exploração 

e emoção das cores e do cubismo, evidente na 

geometrização das formas, o pintor também foi 

influenciado pelo pós-impressionismo, sobretudo de Van Gogh. 

Para Kirchner a civilização ocidental vivia sobre uma capa, que escondia forças 

poderosas, estimulantes, mas também destrutivas. Com isto, este acreditava que estas 

podiam ser um veículo para o processo criativo. Assim, esta perspetiva acabou por 

moldar a sua representação do homem e da mulher da altura nas suas diversas obras, 

essencialmente, como pessoas que se encontravam num conflito interior constante e 

até mesmo com o seu meio circundante. A arte primitiva, principalmente, a das ilhas 

do Pacífico, foram grande fonte de inspiração para o artista, pois acreditava que este 

estilo ajudava-o a captar de uma melhor forma a aura inquietante, que sondava a 

sociedade da época. Esta, também, contribuiu para um tratamento mais simplificado 

da forma na sua arte. 

 

 Obra Selecionada: 

 Self-Portrait with Dacing Death, 1918 

O enigmático autorretrato em xilogravura apresenta o perfil de Kirchner, onde 

dentro da sua própria mente surge a imagem de um esqueleto, que pressupõe a 

morte. A sua paisagem envolvente manifesta um ambiente tristonho e melancólico, 

observando-se flores murchas e sem vida. O uso exagerado do negro, também, se 

encontra bastante palpável nesta composição, onde se denota uma carga negativa 

bastante marcante. Assim, constata-se que o artista dedica-se inteiramente ao reino 

do espírito, do intelecto, do imaginário e do subjetivo, elevando valores do 

movimento Die Brücke, que procurava transmitir os sentimentos e traumas, bem 

como o dramatismo, a angústia e a violência de uma forma crítica, devido às sequelas 

deixadas pela Primeira Guerra Mundial, que gerou uma sociedade “doente” de 

valores, quase que “apodrecida”. 

Figura 20- Cena de rua em 
Berlim, 1913-1915, óleo sobre 
tela, 121x 95 cm, atualmente 
no MoMA Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque. 
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Desta forma, o esqueleto torna-se um substituto para os 

limites visuais do corpo do artista. Assim, por meio do 

corpo esquelético consegue-se perceber algumas formas do 

torso de Kirchner, onde o braço esquelético torna-se no seu 

maxilar, a mão óssea no seu queixo, as pernas dobradas no 

seu pescoço e a auréola curvilínea na parte traseira da sua 

cabeça. 

A nível formal as linhas paralelas da testa do artista 

criam o efeito de nivelamento e as superfícies cristalinas da 

sua bochecha sugerem volume. É precisamente nessa área, 

onde a cabeça real se funde com a visão da morte dançante 

(Dancing Death), surgindo uma fragmentação com noções 

cubistas. Essa desintegração marca a junção entre a 

realidade e o imaginário, revelando a exploração por parte 

de Kirchner dos princípios cubistas adaptados pelos checos.  

Neste autorretrato notável, Kirchner concentra o campo visual na cabeça e 

desnuda o funcionamento da mente, retratando-se como um vidente de feridas de 

guerra imaginadas e ridicularizadas pela morte. 

A conotação entre guerra, insanidade e morte foi um peso muito marcante na 

convalescença de Kirchner, porém esta conexão só explica uma parte da complexa 

autodefinição do artista como membro de uma vanguarda internacional. Assim, 

verifaca-se que a adaptação cubista ao seu autorretrato revela uma recusa à 

subjugação dessas forças superiores, continuando com a sua luta diária de dar ênfase 

ao seu trabalho artístico e de permanecer ativo na sua busca de inovações técnicas 

para expressar a sua experiência de vida, não sucumbindo aos seus medos reais. 

Neste sentido, o autorretrato de Kirchner é um suporte metafórico à sua 

experiência de guerra, onde o seu receio de ser enviado para a mesma é tão pulsante 

e real, que se traduz no seu campo psicológico. Porém, o receio da guerra e da morte 

não são o suficiente para o artista largar as suas buscas e atividades artísticas, 

provocando uma vontade, ainda maior, de aperfeiçoar o seu trabalho e de transmitir a 

sua angústia vivida. 

Esta obra foi produzida no final da sua estadia em Dresden. 

 

 O porquê da escolha desta obra?  

Esta xilogravura mostrou-se bastante apelativa pelo seu ar carismático e 

enigmático.  

A sua composição agradou-me pelas suas imagens figurativas e o facto de existir 

uma fusão entre o corpo do artista e de um esqueleto intrigou-me, levando-me a uma 

pesquisa mais aprofundada sobre a sua história e significado. 

Figura 21- Self-Portrait 
with Dancig Death, 
Selbstbidnis mit Tanzendem, 
xilogravura, 1918. 
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Por ser um autorretrato, também, me fez querer entender o ponto de vista de 

Kirchner e de tentar perceber a sua situação psicológica, que gerou uma obra tão 

misteriosa e sombria. 

Assim, depois de compreender que esta obra reflete-se nos medos íntimos do 

artista, que se baseiam no receio da morte e da guerra impostos pelos acontecimentos 

belicosos daquela época, percebi que esta poderia ser uma escolha interessante para 

a exploração de padrão numa pós-produção do Editorial. Esta seleção centra-se, 

também, nas formas, na composição e na paleta que compõem esta obra. O seu 

monocromatismo (preto e branco) e as suas figuras bem delineadas e percetíveis 

foram um grande peso na minha escolha por achar que as linhas pretas podem gerar 

uma fusão bastante ousada sobre o branco, cor predominante da minha Coleção 

Cápsula (CLICK CLACK). 

Assim, através da exploração de padrão conseguida através de ilustrações 

próprias, pretende-se conseguir uma impressão digital da minha reinterpretação 

desta obra, que vai dar vida há minha Coleção Cápsula e ao meu Editorial, conferindo-

lhes um toque dramático tão próprio da King Kong Magazine. 

 

4.2.2. Otto Dix 

 Biografia: 

Otto Dix (1891-1969) foi um pintor da terceira 

vertente do Expressionismo alemão, A Nova 

Objetividade. Nasceu no seio de uma família proletária 

e, entre 1905 e 1909, aprendeu a pintar e elaborou os 

seus primeiros desenhos a giz e a pastel de óleo na sua 

cidade natal, Gera, Alemanha. Seguidamente, entre 

1909 e 1914, mudou-se para Dresden, onde frequentou 

a Escola de Artes e Ofícios, tendo como mestres Richard 

Guhr, Paul Naumann e Richard Mebert. Neste período 

executou vários autorretratos e recebeu algumas 

influências do Futurismo. 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 

apresentou-se como voluntário no pelotão de artilharia 

de campanha de Dresden e, mais tarde foi metralhador 

voluntário e chefe de campanha nas frentes de 

Flandres, Polónia, Rússia e França. Durante estes anos nunca deixou de pintar e expôs 

pela primeira vez na Galeria Arnold, em Dresden.  

Figura 22- Autorretrato em 
frente à cortina vermelha, Otto 
Dix tinha aproximadamente 51 
anos, 1942. Óleo sobre tela, 100 
x 80 cm, Staatsgalerie Stuttgart, 
Alemanha. 
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O espelho das suas vivências experienciadas na guerra foram todas retratadas na 

séria intitulada “A Guerra” (1924), composta por cinquenta gravuras a água-forte, 

desenhos e pinturas a guache, onde Dix demonstrou uma expressão abstrata e uma 

forte intensidade plástica num tom de crítica social em torno de um ambiente de 

morte e destruição. É considerada a mais eloquente expressão antibelicista já 

produzida por um artista. 

Otto Dix é considerado um dos satiristas 

mais rebeldes da sua época. Na década de 1910, 

enquanto a maior parte dos artistas 

abandonaram o retrato para se dedicarem à 

abstração, este fez exatamente o oposto e 

aplicou-se afincadamente a esta vertente 

artística. Deste modo, numa primeira fase, 

retratou soldados incapacitados, porém no 

apogeu da sua carreira, de um modo mais 

caricatural, reproduziu prostitutas e algumas 

das mais influentes figuras da sociedade alemã, 

incluindo celebridades e grandes intelectuais da 

época. 

O artista, inicialmente, foi atraído por movimentos como o Expressionismo e o 

Dadaísmo, mas na década de 1920 foi, também, inspirado por algumas tendências 

italianas e francesas, adotando um estilo mais duro e linear no seu desenho ao 

reproduzir cenas mais realistas. 

 Mais tarde, no início da década de 1930, a sua abordagem tornou-se mais sombria 

e alegórica, introduzindo personagens estranhas e até um pouco macabras, onde nus 

eram representados como bruxas ou “imagens” de melancolia, constatando o estado 

de espírito amargurado e indignado do artista, perante a sua sociedade envolvente. 

Desta forma, tornou-se alvo do Estado Nazi, que considerou a sua “arte degenerada”, 

chegando a ser preso, em 1939. Em resposta ao sucedido, deslocou-se dos temas 

sociais, voltando-se para a paisagem e assuntos cristãos.  

Serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial, proporcionando-lhe uma 

considerável consagração nos seus últimos anos de vida. 

 

 Obra Selecionada: 

 Leonie, 1923 

Leonie carateriza-se por ser uma Litogravura, ou seja, um tipo de gravura, que 

abrange a criação de marcas (ou desenhos) numa matriz (pedra calcária ou placa de 

metal), porém não é conseguida através da abertura de fendas ou de sulcos na 

mesma. Distingue-se por ser desenhada a partir de um lápis gorduroso, onde existe a 

Figura 23- A Guerra, parte do 
tríptico, 1929-32. Óleo e têmpera sobre 
madeira, Staatliche Kunstsammlungen, 
Dresden. 
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repulsão entre a água e o óleo. Desta forma, esta técnica de impressão considera-se 

planográfica, significando que o desenho é obtido pelo cúmulo de gordura existente 

sobre a superfície da matriz. 

Esta recai sobre um dos grandes problemas existentes nas ruas da cidade 

moderna alemã, mais propriamente, berlinense: a prostituição. 

Assim, Leonie é o retrato de uma prostituta, onde 

o seu abstracionismo nos remete para o expoente do 

expressionismo alemão, onde a cara da mulher 

representada encontra-se com algumas deformações 

e desproporções a nível das suas bochechas, boca, 

dentes, nariz alongado e olhos. Esta surge quase 

como uma caricatura da prostituta comum 

encontrada na noite boémia da cidade de Berlim. 

O seu fundo apresenta tons esverdeados um 

pouco mais escuros, que faz ressaltar a imagem de 

Leonie. O uso do vermelho como uma cor 

complementar e chamativa é utilizada em alguns 

pormenores, destacando algumas partes da obra, 

incluindo alguns ornamentos do chapéu, cabelo, 

bochechas e lábios.  

Os olhos amarelados da figura feminina representada apresentam uma 

maquilhagem exagerada e, também, umas grandes olheiras, que podem denotar o 

cansaço psicológico da personagem-tipo descrita. Neste sentido, entende-se que o 

olhar da mesma não corresponde ao seu sorriso malicioso, fazendo denotar-se uma 

tristeza escondida.  

Este jogo entre cores secundárias (verde-amarelo; verde-vermelho) confere uma 

grande harmonia à obra em causa, onde as cores antinaturais não se tornam 

demasiado chocantes ao olhar do recetor. 

Sendo uma caricatura regida pela dimensionalidade, Dix usou, essencialmente, a 

expressão da linha para criar texturas próprias da roupa, que adornam a personagem, 

e também para a criação de uma ligeira noção de profundidade. 

Assim, nesta litografia pode evidenciar-se o tema da exploração, onde Dix 

apresenta uma ideia de “Femme Fatale”, criticando o narcisismo que levou as 

mulheres a subjugarem-se à prostituição e a terem de competir umas com as outras 

como representação da turbulência e da decadência social da época marcada pela 

guerra.  

 

 

 

Figura 24- Leonie, 1923. 
Litogravura, 47,4 x 37,5 cm, MoMA 
(Museu de Arte Moderna), Nova 
Iorque. 
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 O porquê da escolha desta obra?  

Esta litografia interessou-me, principalmente, pelas suas cores e pelo seu caráter 

satírico e deprimente que a compõem. 

Por ser uma espécie de caricatura social diretamente envolvida com a mulher e 

com a prostituição existente na época do Expressionismo, sugeriu-me algumas ideias 

de exploração a nível de Ilustração, onde o manuseamento da linha torna-se o foco 

principal. Assim, esta figura feminina caricata pode ser explorada de distintas 

maneiras a nível do desenho, onde o aproveitamento da cor, as diferentes expressões 

da linha e as suas diferentes espessuras conferem um jogo carismático e divertido 

para um possível padrão. 

Com isto, tenciona-se com a reinterpretação pessoal desta obra inserir um pouco 

de cor à Coleção Cápsula (CLICK CLACK) desenvolvida para que a junção entre esta 

com a Fotografia de Moda ganhe uma nova perspetiva em termos de vivacidade e 

dinamismo. 

 

4.3. King Kong Magazine 

A revista King Kong Magazine (nova iorquina) é 

bianual e todas as suas restantes publicações são, 

essencialmente, digitais. Desta forma, carateriza-se pela 

sua individualidade tão própria, onde os seus assuntos 

são tratados com bastante originalidade e, por vezes, 

com alguma crítica social. 

Um dos principais objetivos da revista é expor novos 

artistas, que trabalham na aérea da moda, design, música 

e arte digital. O seu estilo é bastante próprio vagueando 

pelo futurismo e pelo incomum, onde os assuntos 

demonstrados apresentam um caráter diverso. A revista 

é dedicada em ultrapassar as barreiras impostas pela 

arte e pela moda, ou seja, chegar ao limite e explorar o 

máximo estas duas áreas. Para além disso, dá apenas 

uma regra aos seus contribuintes: não há nenhuma direção. Deste modo, em vez de 

trabalhar com um conjunto de regras ou restrições permite uma total liberdade de 

criação por parte dos fotógrafos, estilistas e artistas recrutados para seguirem a sua 

intuição. 

Concluindo, a King Kong Magazine é uma revista que pretende abordar conteúdos 

inovadores, que façam parte de toda a parte do mundo. 

 

 

Figura 25- King Kong 
Magazine, Issue 4 in Print. 
Editorial de Moda em pareceria 
com o artista Aaron Curry. 
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5. Editorial 

5.1. Conceito 

O conceito para o editorial nasce do estudo das vanguardas europeias, que devido 

aos tempos conturbados, implementados pela Primeira Guerra iniciaram uma 

mudança sociocultural bastante acentuada. Todos os conceitos artísticos passados 

deixaram de fazer sentido, existindo a necessidade de construir novos conceções, que 

incidissem nas novas vivências marcadas pela guerra e pela rutura de valores 

existente neste contexto. Desta forma, as vanguardas marcam pela diferença e pela 

construção do novo, ou seja, por uma nova abordagem artística que implementasse 

novas técnicas e abordagens do real. 

Com isto, o estudo que mais incidiu na formulação do meu conceito foi o 

Expressionismo, que se carateriza pela angústia existencial sentida pelos artista na 

época da guerra. Todos os valores tinham sido deturpados em prol da última e, desta 

forma, estes autores quiseram dar a conhecer nas suas obras a sua interioridade, os 

seus medos, os seus desgostos, a sua ansiedade, etc… Assim a representação do real 

não é o que importa, mas sim a realidade interior do artista. 

Com base nos estudos feitos, anteriormente tentou-se fundir esses conceitos com 

os conceitos de vanguardismo para criar algo inovador. Assim, numa fusão entre o 

estilo underground e o vanguardismo, nasce o conceito propriamente do meu 

editorial, que pretende abordar conceitos distintos num só para conseguir abordar 

técnicas, ideias e formas de processos criativos distintos, conseguindo assim uma 

rutura do padrão comum do Editorial, utilizando a Ilustração digital como uma 

ferramenta de um novo tratamento para as peças confecionadas anteriormente, 

dando-lhes cor e uma nova leitura. 

Nasce, então, o conceito Click Clack avant-garde a junção de duas ideias, dois 

tempos e de dois processos criativos totalmente distintos num só. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Moodboard desenvolvido durante a criação do conceito do editorial. 
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5.2. Revista 

Nesta segunda fase do trabalho a revista funciona de 

maneira diferente. Pressupõe diversos painéis de imagens, 

que funcionam como a exploração de ideias e de referências 

a nível de pesquisa de poses, modelos, styling, de formas de 

edição de fotografia e do local, que resultam no Editorial. 

Estas componentes diferem da primeira parte do projeto, 

mas mantêm sempre um fio condutor com o trabalho 

restante, continuando com a sua leitura plástica e imagética. 

A seleção das obras que vão influenciar a Ilustração digital 

também se encontram referidas na revista, bem como, a 

parte do shopping, das fotografias selecionadas a nível de 

produção de moda e o resultado final com a pós-produção. 

 

5.3. Shopping 

A nível de shopping utilizou-se as diversas peças de vestuário executadas 

anteriormente e, também, alguns acessórios que se basearam em: argolas pretas 

mate, óculos de sol de estilo vintage/retro e uns ténis desportivos para conferir um 

look um pouco mais urbano e descontraído. 

 

5.4. Produção de moda 

Para dar continuidade a conceitos explorados na mini coleção quis abordar uma 

fotografia um pouco mais crua sem grande produção, pois o seu principal foco seria a 

pós-produção em Ilustração digital. A escolha do sítio inseriu-se nos conceitos 

abordados na coleção e por essa mesma razão procurava-se sítios onde o grafiti fosse 

iminente, bem como, locais abandonados e degradados. 

Figura 27- Capa da 
revista desenvolvida. 

Figura 28- Nike Air Max Gs 
(84, 90 €) 

Figura 29- Óculos de sol da 
Pull and Bear (9,90 €) 

Figura 30- Óculos de sol da 
Linha Aérea (10€) 

Figura 31- Argolas preto 
mate da Stradivarius (2 €) 



Catarina Castanheira 

36 

O styling focou-se, essencialmente, nas peças confecionadas e na sua exploração 

em termos de montagem de peças. Desta forma, o branco prevaleceu, onde os únicos 

apontamentos de cor existentes foram o vermelho e os azuis colocados em 

pormenores da roupa, nos ténis brancos, cinza e pretos e nas argolas pretas para criar 

algum contraste. 

A escolha da modelo baseou-se no seu estilo alternativo e por apresentar um estilo 

muito semelhante aos dos anos 90 que tanto queria retratar. 

 

5.5. Pós-produção 

A escolha de duas obras: Self-Portrait with Dacing Death, 1918 de Kirchner e 

Leonie, 1923 de Otto Dix (obras expressionistas) permitiram a realização da 

exploração a nível de Ilustração Digital para a pós-produção do Editorial. Esta 

vertente incidiu numa retratação um pouco mais realista das obras, onde existe o jogo 

entre diversas texturas, espessuras de linha, e cores e contrastes. Na primeira obra as 

cores são mais monocromáticas, não fugindo aos tons de cinza, branco e preto, 

enquanto, que na segunda as cores chamativas e diversificadas são o ponto fulcral. 

Assim, pode dizer-se que na primeira obra existe uma maior incidência na exploração 

da composição e da expressão da linha, em contrapartida com a segunda, onde o 

estudo da cor é o ponto fulcral. 

Com isto, a nível de pós-produção inseri as ilustrações realizadas em pormenores 

da roupa desenvolvida, criando uma nova perceção visual das peças e das obras. 

Assim, as últimas surgem como padrão e não como obras artísticas ao fundirem-se 

com a ganga branca. 

Na simulação da montagem das fotografias editadas como um num suposto 

catálogo, existiu um jogo de cores e de inserção dos desenhos realizados para 

conseguir interligar as diversas fotografias captadas e editadas.  

Figura 32- Uma das 
fotografias selecionadas 
no editorial. 

Figura 33- Uma das 
fotografias selecionadas 
no editorial. 

Figura 34- Uma das 
fotografias selecionadas 
no editorial. 

Figura 35- Uma das 
fotografias selecionadas 
no editorial. 
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Figura 36- Montagem com as fotografias ilustradas em pós-produção. 
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6. Conclusão 

Com base na elaboração do meu projeto fiquei a par de conhecimentos que 

desconhecia. Como abordei temas que me interessavam a pesquisa tornou-se 

entusiasmante ao longo do desenvolvimento do trabalho e motivante à realização do 

mesmo. Assim, fiquei mais ciente de que a cultura urbana hip-hop reagiu de um modo 

pacífico a um conflito político e que por causa disso houve uma reação através de 

vários comportamentos, incluindo a forma de vestir. Começou-se a usar roupas 

largas, num estilo mais descontraído, inteiramente ligado à música, principalmente ao 

rap.  

Nos anos 90 o que mais me inspirou foi o uso da ganga em diversas peças de 

vestuário, principalmente, o uso da ganga branca. Isto levou-me à escolha deste 

material para o uso da minha coleção cápsula. Também me inspirei nas silhuetas 

desta época, onde a partir da desconstrução dessas mesmas peças desenvolvi vinte 

uns esboços dos quais seis deles foram escolhidos para serem confecionados. 

A partir daí consegui envolver-me de uma forma mais direta e autónoma do 

desenvolvimento de uma coleção e dos seus processos criativos e técnicos: esboços, 

fichas técnicas, ilustração, modelagem e confeção. Nestes processos, também 

consegui perceber como na realidade um designer se comporta numa maneira mais 

profissional. 

Numa segunda fase do meu projeto envolvi-me em áreas completamente distintas 

da componente Design de Moda, onde explorei vertentes como a Produção de Moda e 

Ilustração digital. Assim, inspirei-me em assuntos mais envolvidos com a História da 

Arte, incidindo a minha pesquisa em assuntos relacionados com as vanguardas 

europeias e com artistas expressionista, como Ernst Kirchner e Otto Dix. Desta forma, 

apercebi-me de uma maneira mais aprofundada como estas duas vertentes do curso 

funcionavam.  

Na parte referente à Produção de Moda tentei explorar o manuseamento das peças 

que foram confecionadas na parte da coleção e entendi que as minhas ideias 

resultaram a nível de montagem de peças. Este editorial apresenta um fio condutor 

entre a primeira parte e a segunda parte do trabalho, onde demonstra todas as 

vertentes exploradas no produto final.  

A Ilustração digital foi uma área que aperfeiçoei bastante com o desenvolvimento 

deste projeto, que foi utilizada na forma de padrão sobre as peças executadas, dando-

lhes uma nova visão.  

A elaboração deste trabalho foi importante para melhorar as minhas capacidades 

dentro destas áreas, onde, no meu ponto de vista, consegui explorá-las de uma forma 

criativa, gerando um produto final bastante marcado pelo meu cunho pessoal.  

Trabalhar este produto para uma revista internacional como a King Kong 

Magazine, também me enriqueceu e aumentou as minhas visões de criação, 

conhecendo novos mundos explorados pela revista que são tão incomuns e próprios. 
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Concluindo, penso que o meu trabalho tem viabilidade a nível de mercado, por se 

incidir em três vertentes tão vastas como Design de Moda, Produção de Moda e 

Ilustração, porém existem algumas partes do projeto que devem ser melhoradas, 

principalmente a nível de fichas técnicas e de ilustração, visto que só abordei a 

vertente digital e poderá ser interessante explorar mais técnicas manuais para 

conferir uma maior plasticidade e originalidade ao editorial. 
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9. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Ilustração digital realizada a partir da obra Self-
Portrait with Dancing Death de Ernst Kirchner. 

Figura 38- Ilustrações digitais 
concretizadas a partir da obra 

Leonie de Otto Dix. 


