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RESUMO 

A presente dissertação analisa o diálogo existente entre os universos criativos e formais da 

Arquitetura e do Design de Moda, tendo como foco central da análise a influência que a primeira 

exerce na segunda. Para tal, o objeto de estudo é o trabalho de alguns designers de moda cuja 

formação apresenta uma forte ligação com a Arquitetura. 

Aparentemente estas duas áreas podem parecer não ter qualquer tipo de relação; no entanto, ela 

existe. Ambas foram criadas pelo Homem como meio de resposta às suas necessidades. Deste 

modo, o corpo humano torna-se a base para ambas: são criadas para protegê-lo, sendo construídas 

a partir das medidas e proporções do mesmo. São influenciadas pelo contexto histórico, tendo uma 

evolução similar ao longo dos anos, ainda que com materiais e escalas diferentes. O avanço 

tecnológico permitiu aumentar a proximidade desta relação, possibilitando a partilha de técnicas 

construtivas entre arquitetos e designers.  

O papel que desempenha a Arquitetura no Design de Moda começa por ser pensado, na presente 

dissertação, através dos designers Cristóbal Balenciaga e Rei Kawakubo. De seguida, definimos um 

conjunto de parâmetros para a análise – geometria, estrutura, volume, construção/desconstrução, 

plissado e drapeado – e analisamos a linguagem construtiva presente nos casos de estudo de 

Alves/Gonçalves e de José António Tenente. A investigação realizada permite, então, entender o 

Design de Moda como uma Arquitetura sobre um corpo. 

Palavras-Chave: Arquitetura, Design de Moda, Construção, Alves/Gonçalves, José AntónioTenente 
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ABSTRACT 

This dissertation analyses the existing link between the creative and formal universes of Architecture 

and Fashion Design, observing how the first influences the second.  

Apparently these two disciplines do not seem to have any kind of connection, however, both were 

created by Man as a way of responding to his needs, thus having the human body as the main 
centrepiece. Both have as guidelines the measurements and proportions of the human body and 

share the aim of protecting it. They are also influenced by the historical context, showing a similar 

evolution over the years, despite the use of different materials and scales. Recently, the intersections 

between these two disciplines benefited greatly from the technological development which 

encouraged the exchange of contents and techniques between architects and designers. 

Using the concepts of geometry, structure, volume, construction/deconstruction, pleating and draping 

as parameters of analysis between the two languages this dissertation focuses firstly on the work 
developed by the designers Cristóbal Balenciaga and Rei Kawakubo and secondly on the work done 

by Alves/Gonçalves and José António Tenente, having them as case studies. Therefore, the research 

carried out allows us to see Fashion Design as Architecture on a body. 

Keywords: Architecture, Fashion Design, Construction, Alves/Gonçalves, José António Tenente 
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INTRODUÇÃO 

MOTIVAÇÃO 

Atualmente vivemos um período de constante inovação e evolução, onde a vida dos objetos tende a 

ser cada vez mais curta. A tecnologia avança a um ritmo veloz permitindo o desenvolvimento de 

novas técnicas, materiais e procedimentos, partilhada por as mais diversas disciplinas, como a 

Arquitetura e o Design de Moda. Na Arquitetura, tal como na Moda, exploraram-se novas formas, 
nascendo propostas que acentuação a aproximação formal e projetual entre estes dois universos. A 

aproximação existente entre estas duas áreas disciplinares despertou o meu interesse para o 

desenvolvimento da presente dissertação, onde é analisada a influência que a primeira exerce na 

segunda. Ainda que existam investigações sobre este tema, estas analisam sobretudo exemplos 

internacionais. A presente dissertação, ao ter como casos de estudo a dupla Alves/Gonçalves e José 

António Tenente, permite compreender a influência da Arquitetura no Design de Moda em Portugal. 

ESTADO DA ARTE 

A relação entre o Design de Moda e a Arquitetura tem sido um tema de estudo e análise dando 

origem a diversas publicações, quer a nível de dissertações, de artigos, de livros como é o caso de 

Pattern Cutting: The Architecture of Fashion de Pat Parish e de exposições como o caso de Skin + 

Bones: Parallel Practices in Fashion and Architecture, sendo que esta última acabou por mais tarde 

dar origem a um livro. Através da exposição Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design 

organizada por Susan Sidlauskas (n.1954) em 1982, foi possível fazer um paralelismo entre os 

universos da Arquitetura e do Design de Moda, ao promover uma análise estético-formal dos 
coordenados elaborados por oito designers contemporâneos: Giorgio Armani (n.1975), Gianfranco 

Ferré (1944-2007), Mariuccia Mandelli (1925-2015) da marca Krizia, Stephen Manniello (1953-2009), 

Issey Miyake (n.1938), Claude Montana (n.1947), Ronaldus Shamask (n.1945) e Yeohlee Teng 

(n.1951). A ideia era pensar como um arquiteto no momento da idealização e conceção de uma peça 

de roupa (Intimate Architecture, 2017).  

Muito embora a Moda tenha uma natureza efémera, performativa, esteja relacionada com o estilo e 
com as tendências de cada estação e a Arquitetura seja normalmente associada à construção de 

espaços duradouros, ambas têm inúmeros pontos em comum. Apesar da Arquitetura estar, na 

maioria das vezes, associada a espaços que perduram no tempo, esta também se pode apresentar 

sob a forma de arquitetura efémera e digital. E aqui, encontramos mais um ponto em comum com a 

Moda. Relativamente à sua duração temporal, também as peças de roupa têm uma durabilidade 

limitada, não só devido ao material utilizado como também às tendências.  

Ambas têm o corpo como ponto de origem; são abrigo e proteção para o mesmo, só que a escalas 
diferentes. No universo da Moda, a roupa é considerada uma “segunda pele”, que envolve e protege 

o corpo de diferenças de temperatura e de condições meteorológicas adversas, no fundo, de
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qualquer tipo de ameaça a que esteja exposto. Já na Arquitetura, o edifício é considerado uma 

“terceira pele” que protege um corpo de todos os fatores referidos anteriormente, só que a uma 

distância maior do mesmo e de uma forma mais eficaz e duradoura, devido à escala e aos materiais 

utilizados (Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006).  

 

“Just as dress can be adopted and adapted as a means of personal expression, architecture has been 

used to express collective identity, values and status.” (Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006, p.16).  
 

Esta frase permite compreender como ambas as áreas são também um fator de reconhecimento e 

distinção social, pois são a expressão formal de vários ideais de épocas distintas, de modos de vida, 

de culturas e de identidades. Assim como é possível saber muito de uma pessoa pelo que ela veste, 

também é possível obter muita informação a partir de um projeto de Arquitetura. A escolha das peças 

de roupa e a forma como são combinadas traduzem a personalidade de quem as veste e a imagem 

que quer transmitir. Num edifício acontece o mesmo, variando o impacto que essa mesma obra terá 

na cidade e na sociedade. No entanto, independentemente do impacto que um determinado edifício 
tem para a cidade, todos têm uma mensagem a transmitir e representam a imagem que querem 

passar. 

 

Em termos de processo criativo – aspeto que é abordado nesta dissertação – tanto a Arquitetura 

como o Design de Moda começam por trabalhar num plano bidimensional que sofre várias 

transformações ao longo do processo, de modo a resultarem em formas tridimensionais. Tanto os 

sketches como os esquissos e as maquetes de estudo são utilizados como ferramentas para explorar 

os conceitos iniciais (Parish, 2018). A este propósito, é relevante notar como os novos meios 
tecnológicos são uma ferramenta que lhes permite novas dimensões de trabalho e de comunicação.  

 

OBJETIVOS 
 
Esta investigação pretende compreender quais as afinidades concetuais, técnicas e estéticas entre a 

Arquitetura e a Moda, de modo a entender onde e como se repercute a influência da Arquitetura no 

trabalho dos designers. Tal implicou analisar as suas definições, metodologias, vocabulário, 
gramática e técnicas utilizadas, destacando as seguintes: Embrulhar (Wrapping), Plissar (Pleating), 

Estampar/impressão digital (Printing), Drapear (Draping), Dobrar (Folding), Tecer (Weaving), 

Cantiléver (Cantilever) e Suspensão (Suspension). 

 
De forma a ser possível observar estes pontos de afinidade entre os universos do Design de Moda e 

da Arquitetura de uma forma clara e representativa, são analisados os trabalhos de dois importantes 

criadores internacionais, Cristóbal Balenciaga e Rei Kawakubo, esta última fundadora da marca 

Comme des Garçons. Ambos tiveram um papel muito importante na reinvenção da silhueta feminina 
no século 20, com a introdução de peças de roupa com uma linguagem escultórica, e por sua vez, 

2



 

arquitetónica – dando mais liberdade ao corpo e permitindo interpretações mais abstratas do mesmo 

(Godtsenhoven, Arzalluz and Debo, 2016). 

 
Com base na análise dos casos de estudo, pretende-se compreender de que forma os designers 

analisados reconhecem a influência da Arquitetura na forma de pensar, no desenho e nos métodos 

utilizados nos seus trabalhos; qual a importância do desenho na elaboração de uma peça; que 

influências tiveram na Arquitetura que posteriormente utilizaram no mundo da Moda; que fatores 
valorizam na Moda e como isso reflete a sua sensibilidade arquitetónica. 

 
METODOLOGIA  
 
A pesquisa bibliográfica possibilitou a caracterização da Arquitetura e do Design de Moda, a 

compreensão da sua evolução histórica, a identificação e investigação de elementos-chave que 

permitissem a leitura sobre a influência arquitetónica no Design de Moda e o estudo de importantes 

nomes da História da Moda que traduzem a relação existente entre estes dois universos.  

 
No caso dos casos de estudo, foi relevante a realização de entrevistas aos designers de moda 

escolhidos. Com base nas entrevistas feitas, na pesquisa realizada e no levantamento desenvolvido 

no arquivo da ModaLisboa foi possível analisar o trabalho da dupla Alves/Gonçalves e de José 

António Tenente, sendo identificados pontos de ligação entre os dois universos artísticos. Aqui, de 

modo a realizar uma análise comparativa entre ambos, foram escolhidas algumas peças de roupa 

que traduzem a presença de certos conceitos que remetem para essa afinidade, sendo eles 

Geometria, Estrutura, Volume, Construção/Desconstrução, Plissado e Drapeado.  

 
Por fim, foi realizada a análise sobre a relação entre a Arquitetura e o Design de Moda e elaboradas 

as considerações finais. 

 

ESTRUTURA 
 
 

A presente dissertação está organizada em quatro capítulos: Os Universos da Arquitetura e da Moda: 

Conceitos e Notas Históricas; Pârametros de Análise; Pioneiros da Arquitetura sobre um corpo; 
Casos de Estudo. A estes acrescem os capítulos de Introdução, Notas conclusivas, Bibliografia e 

Anexos.  

 

O primeiro capítulo – Os Universos da Arquitetura e da Moda: Conceitos e Notas Históricas –  

pretende introduzir o tema abordado na presente dissertação, fornecendo a definição e uma sucinta 

explicação do que é que consiste cada uma das áreas em questão. É feita também uma breve 

contextualização histórica onde é possível ver a evolução de ambas ao longo do tempo. 

 
O segundo capítulo – Parâmetros de Análise – é dedicado à análise das afinidades concetuais, 

técnicas e estéticas entre estes dois universos artísticos.  
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Já o terceiro capítulo – Pioneiros da Arquitetura sobre um corpo – apresenta o trabalho de Cristóbal 

Balenciaga e Rei Kawakubo, dois designers que marcaram a História da Moda pelo cariz 

arquitetónico das suas peças, ainda que concebidas de maneiras distintas e em períodos diferentes. 

 

O quarto capítulo – Casos de Estudo – pretende compreender as afinidades existentes entre a 

Arquitetura e o trabalho de dois protagonistas da Moda em Portugal: a dupla Alves/Gonçalves e José 

António Tenente. 
 

Nos Anexos, consta o guião de ambas as entrevistas com as respetivas respostas dadas pelos 

designers. No caso de José António Tenente, optou-se por assinalar a negrito as perguntas que 

foram respondidas.  

 

 
1. OS UNIVERSOS DA ARQUITETURA E DA MODA: CONCEITOS E NOTAS HISTÓRICAS 

 
1.1. CONCEITOS 

A Arquitetura, pode ser definida como: “ [...] arte de compor e construir toda a espécie de edifícios, 

segundo as regras e proporções convenientes. [...] É a arte que deve ser concebida e realizada no 

sentido de criar um espaço ao mesmo tempo humano (pelo homem que o necessita e não vive só, 

mas em aglomerados), social (pela realidade material que o origina) e plástico (pela intenção 

deliberada que preside ao aparecimento da obra arquitectónica).” (Silva e Calado, 2005, p. 41). É 
uma disciplina ligada às ciências – devido às técnicas utilizadas na construção e no desenvolvimento 

da função do edificado –, às artes – pela importância da estética associada à forma do edifício – e à 

sociologia – pela forma de habitar, relacionada com comportamentos e relações entre indivíduos.  A 

Construção distingue-se da Arquitetura quando o foco é apenas técnico (Norberg-Schulz, 1992, p. 

185). Uma vez que a Arquitetura, para além de ter um propósito técnico que permite não só 

concretizar aspetos formais mas também o usufruto do espaço, possui uma vertente artística 

responsável por comunicar o sentido da obra aos indivíduos que a experienciam (Leal, 2017). 
 

“That architecture is something more than a play of formal properties, should be evident from the 

experiences of our daily life, where architecture “participates” in most activities.” (Norberg-Schulz, 

1992, p.85). 

 

A Arquitetura, não só responde às necessidades do Homem consoante o contexto a que se insere, 

como também proporciona ambientes para o encontro e a comunicação entre os diferentes 

indivíduos.  
 

“The artist, the architect, first senses the effect that he intends to realize and sees the rooms he want 

to create in his mind’s eye. He senses the effect that he wishes to exert upon the spectator: fear and 

horror if it’s a dungeon, reverence if a church, respect for the power of the state if a government 
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palace, piety if a tomb, homeyness if a residence, gaiety if a tavern. These effects are produced by 

both material and the form of the space.” (Loos cit. Newmane Smith, 1982., p.66). 

 

Já para Adolf Loos (1870-1933) – um dos arquitetos que aborda nos seus textos escritos tanto a 

Arquitetura como o vestuário – os efeitos da Arquitetura em quem a vivencia são produzidos pelo 

material e pela forma como o espaço é configurado. Desta forma, o arquiteto tem de considerar não 

só a função a que se destina o edificado mas o sentido que pretende comunicar e o efeito que 
pretende criar, de maneira a encontrar a forma e os materiais que melhor desempenhem essa função. 

A Arquitetura não só modela espaços como transmite sensações (Loos cit. Newman e Smith, 1982, 

p.66). 

 

Por sua vez, a Moda, termo que deriva da palavra latina modus que significa “modo” ou “medida” 

(Fogg, 2017),  pode ser definida como: “sistema de hábitos colectivos no âmbito do vestuário, 

calçado, acessórios, cosmética, etc.” (Silva e Calado, 2005, p. 241). Esta é então entendida como um 

fenómeno social, criada pelo Homem e para responder às necessidades do mesmo. Através do modo 
de vestir, valores, identidades e culturas podem ser expressados. O Design de Moda é então a 

aplicação das características inerentes ao design a uma peça de vestuário; onde a linguagem formal 

do vestuário comunica e a Moda desafia a uma constante renovação (Leal, 2017, p. 15). É de notar, 

contudo, que existem tantas definições de Arquitetura e de Moda quantos arquitetos, designers e 

teóricos que se dedicam a estes temas, já que cada um possui uma interpretação própria sobre o 

mesmo.  

 

Para Christian Norberg-Schulz, a Arquitetura assenta sobre quatro pilares: a função, a forma, a 
técnica e o sentido. E de forma idêntica à Arquitetura, o Design de Moda requer estas mesmas 

características. O designer de moda, a par com o arquiteto, analisa o seu público alvo de maneira a 

saber a melhor forma de comunicar o sentido empregue à peça de vestuário em questão. É a partir 

da função a que uma determinada obra arquitetónica ou uma peça de roupa estão destinadas, 

juntamente com a representação formal das mesmas, conjugadas com a técnica e materiais 

utilizados, que é possível expressar um significado (Leal, 2017).  

 
1.2. NOTAS HISTÓRICAS 

Ao longo dos anos, a História da Arquitetura e do Design de Moda foi sendo escrita como partes 

integrantes de um mesmo capítulo, onde as diferentes culturas e religiões, as guerras, as diferentes 

revoluções, o pensamento, a tecnologia, a construção, as técnicas e os materiais foram 

determinantes para ditar o estilo arquitetónico e o traje de cada época; sendo sempre possível 
observar um paralelismo entre estes dois universos ao longo da sua evolução.  

 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) criou uma das suas mais marcantes obras no final do ano 1400: o 

Homem Vitruviano (figura 1.1); baseado no Tratado de Arquitetura de Vitrúvio. Aqui é possível 

observar a importância do corpo humano na criação de Arquitetura, sendo este o responsável pelo 

5



 

desenvolvimento de princípios relacionados com hierarquia, proporção, ordem, geometria, 

organização e simetria aplicados na Arquitetura, tornando-se nos aspetos mais importantes do 

desenho arquitetónico dessa época (Smith, 2012). Para Vitrúvio, não eram as medidas de cada parte 

do corpo que realmente importavam mas sim a proporção que existia entre as diferentes partes, 

criando um todo – aplicando esta analogia aos edifícios. Enquanto que para Vitrúvio o corpo era 

responsável pela criação de um conceito organizador, para Le Corbusier (1887-1965) era entendido 

como um sistema de medição a aplicar na construção de um edifício, sendo este sistema denominado 
de Le Modulor (figura 1.2) (Cohen, 2018). Uma vez que a Arquitetura é criada para ser ocupada por 

pessoas, ou seja, pelo corpo humano, é natural que inúmeros arquitetos ao longo dos anos se 

baseiem no corpo humano para a criação das suas obras. E desde já é possível observar uma clara 

aproximação entre a Arquitetura e o Design de Moda, uma vez que ambos têm o corpo humano como 

base dos seus projetos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.1. Homem Vitruviano. Fonte: https://www.bbc.co.uk/science/leonardo/gallery/vitruvian.shtml 

Figura 1.2. Le modulor de Le Corbusier. Fonte: http://www.fondationlecorbusier.fr 

 

Porém, foi sobretudo a partir de final do século XIX, ainda devido à Revolução Industrial que se 

introduziram pela primeira vez os ensinamentos técnicos na produção de objetos artísticos (Coutinho, 

2011). A Deutscher Werkbund, associação alemã fundada em 1907 que incentivava a ação conjunta 

de arquitetos, artistas e artesãos qualificados com a indústria foi das primeiras a fazê-lo – abordando 
a produção de forma racional, eliminando o ornamento e enfatizando o funcionalismo, criando uma 

ligação entre o belo e o útil – uma vez que não é preciso ter ornamento para ser belo; a beleza é 

encontrada na estética limpa que a obra apresenta, além de tal facilitar o seu desempenho funcional 

(Coutinho, 2011). Na indústria da Moda, os princípios e as técnicas derivados da industrialização são 

também visíveis. Através da utilização de maquinaria e seriação do trabalho, Charles Frederick Worth 

(1825-1895) – pioneiro da Alta Costura – conseguiu confecionar vestidos de luxo, em menos tempo e 

de forma mais económica e qualificada. Este avanço tecnológico permitiu às coleções terem um 

certificado de identidade e autenticidade, sendo apresentadas em desfiles (Coutinho, 2011). 
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Ao longo dos anos, dos diferentes estilos e épocas, foram desenvolvidas reflexões teóricas que 

influenciaram a prática da Arquitetura. Gottfried Semper (1803-1879), foi um arquiteto e teórico que 

na última metade do século XIX desenvolveu um estudo sobre a origem da Arquitetura, 

reconhecendo que é através da separação visível de um invólucro espacial, composta por elementos 

verticais derivados de fibras vegetais e peles de animais, que o espaço, e a distinção entre interior e 

exterior, é gerada. “The beginning of building coincides with the beginning of textiles” (Semper cit. 

Mallgrave e Herrman, 1989, p. 254). No seu estudo Principle of Cladding (Princípio do Revestimento, 
185?) Semper considera que os têxteis foram os responsáveis pelo desenvolvimento da Arquitetura, 

já que os aponta como os primeiros materiais utilizados como forma de definir o espaço (Herrmann, 

1984, p. 205). Dadas as necessidades de proteção, suporte de cargas, aquecimento, entre outras, os 

têxteis acabaram por ser substituídos por outros materiais de revestimento. Com o passar dos anos, a 

vontade de demonstrar o poder levou não só a ornamentação do corpo como à hierarquização dos 

diferentes constituintes de uma comunidade; as camadas de revestimento passam então a 

representar identidades pessoais, sociais e culturais. É a partir destas camadas que acaba por surgir 

a Arquitetura e o Design de Moda (Leal, 2017). É também no final do século XIX que Adolf Loos, no 
seu ensaio Ornamento e Crime critica a utilização excessiva de elementos decorativos, sendo 

apologista de superfícies lisas, despidas de ornamento.  

 

“The architect ś general task is to provide a warm and livable space. Carpets are warm and livable. 

(...) But you cannot build a house out of carpets. Both the carpet on the floor and the tapestry on the 

wall require a structural frame to hold them in the correct place. To invent this frame is the architect ́s 

second task” (Loos cit.Newman e Smith, 1982. p.66). 

 
A partir do Princípio do Revestimento de Semper, Loos cria Law of Cladding (Lei do Revestimento, 

1898). Neste ensaio, Loos defende que cada material tem uma linguagem intrínseca e que esta deve 

ser revelada, demonstrando que significado assume no revestimento da superfície (Loos cit. Newman 

e Smith, 1982. p.67). Loos aproximou os universos da Arquitetura e da Moda ao caracterizar o 

invólucro espacial a partir do vestuário (Loos cit. Newman e Smith, 1982, p. 66). 

 

Le Corbusier, por sua vez, estipula a Law of Ripolin (a Lei de Ripolin, 1925): “Imagine the results of 
the Law of Ripolin. Every citizen is required to replace his hangings, his damasks, his wall-papers, his 

stencils, with a plain coat of white ripolin.” (Corbusier cit. Dunnett, 1987a, p.188). Com esta lei, Le 

Corbusier pretende substituir toda e qualquer decoração dos edifícios por uma superfície branca, 

despida de ornamento. Para Corbusier, o que realmente realça a beleza de um edifício é a elegância 

presente na sua conceção e execução, permitindo eficiência na sua utilização (Corbusier cit. Dunnett, 

1987b, p. 90). 

 

No âmbito das vanguardas históricas onde se verifica uma estreita colaboração entre a Arquitetura, 
as Artes e as várias expressões do Design com vista à transformação da sociedade e do Homem, o 

Construtivismo Russo pensa as obras como sendo uma construção e não uma representação – a 
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relação entre composição, forma, técnica e material que refletem a Era industrial está por detrás do 

seu modus operandi (figura 1.3). Roupa, objetos utilitários e edifícios partilhavam esta gramática. O 

movimento De Stijl defende a purificação da arte através de obras que se regem pela objetividade 

através de formas e planos ortogonais, pela abstração e o ritmo das composições na procura do 

equilíbrio (Ruhrberg, 1999). Piet Mondrian (1872-1944) é um dos artistas fundadores do movimento, e 

na sua icónica pintura Composition with large red plane, yellow, black, grey and blue de 1921 (figura 

1.4) é visível a aplicação dos conceitos regentes deste movimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1.3. Construtivismo Russo; modelo de Vladimir Tatlin. Fonte: https://www.moma.org 

Figura 1.4. Movimento De Stijl; Composition with large red plane, yellow, black, grey and blue (1921) de Piet Mondrian. Fonte: 

https://www.piet-mondrian.org  

 

Nos anos de 1960, o movimento Minimalista, influenciado por estes dois movimentos de vanguarda, 

caracteriza-se, então, pelo uso da forma geométrica e pelas formas puras e composições 

equilibradas. O objeto Minimalista pode ser caracterizado pelo desenho racional, pela redução à sua 

essência e pelo enaltecer da forma e do material que o constitui, negando a utilização de ornamentos 
(Leal, 2017). Nesta área, o movimento minimalista é identificado através de uma linguagem limpa e 

homogénea, do uso de formas geométricas, da ausência de ornamento, do uso de técnicas aplicadas 

e novas tecnologias nos materiais (Leal, 2017). Ao longo dos anos, diferentes interpretações dos 

princípios regentes deste movimento levaram a novas abordagens estéticas: o minimalismo formal, o 

minimalismo desconstrutivo e o pós-minimalismo. É de realçar que o processo de desconstrução 

surgiu pela primeira vez em 1980, por Jacques Derrida (1930-2004) – filósofo francês conhecido por 

desenvolver este tema. A sua ideia de descontrução era então uma fragmentação estrutural que 

permitia explorar a assimetria geométrica, sendo que a funcionalidade da obra não era afetada (Leal, 
2017). Foi devido à competição para a construção do Parc de la Villette que a Arquitetura 

desconstrutivista ganhou visibilidade publicamente, não só pela proposta vencedora do arquiteto 

Bernard Tschumi (n.1944) como pela proposta de Derrida e Peter Eisenman (n.1932). No entanto, foi 

com a exposição Deconstructivist Architecture (1988) realizada no Museu de Arte Moderna (MOMA) 

de Nova Iorque que o estilo desconstrutivista ganhou destaque – com projetos de arquitetos de 
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renome tais como Peter Eisenman, Zaha Hadid (1959-2016) e Daniel Libeskind (n.1946), entre outros 

(Stouhi,2018). Nos seus projetos, e na linguagem desconstrutivista, é visível a influência do 

Construtivismo Russo no trabalhar a estrutura experimentando novas possibilidades (Studio 

Libeskind, n.d.). 

 

A influência da corrente minimalista na Moda faz-se sentir nas peças de roupa que têm como base 

figuras geométricas básicas como o cubo, o cilindro e o cone; a composição torna-se mais 
importante, dá-se primazia aos tons monocromáticos dos materiais têxteis e procura-se reduzir os 

conceitos à sua essência (Leal, 2017). O trabalho de Cristóbal Balenciaga (1895-1972), um dos 

designers a analisar com detalhe na presente dissertação, é um exemplo do minimalismo formal. O 

minimalismo descontruído surge já no final do século XX e caracteriza-se por primar a estética no 

lugar da função; as peças parecem estar inacabadas ou descontruídas – algumas têm elementos 

soltos, outras transparências, algumas costuras e pinças à vista e outras carecem de algumas partes. 

Rei Kawakubo (n.1942), fundadora da marca Comme des Garçons, outra designer internacional a ser 

analisada com mais detalhe na presente dissertação, insere-se neste movimento, tendo sido das 
primeiras a introduzir o desconstrutivismo no circuito internacional da alta costura. Por fim, o pós-

minimalismo contraria os princípios do minimalismo: a abstração do corpo deixa de existir e este 

torna-se o foco principal dos designers; as peças de roupa expõem a silhueta do corpo feminino 

(Leal, 2017). 

 

É ainda de assinalar que ao longo dos últimos anos, a Arquitetura efémera tem vindo a ser explorada 

de diversas maneiras. Esta efemeridade, a noção de um período de vida curto, de uma temporalidade 

fugaz, oferece uma maior liberdade criativa ao arquiteto. Novas relações de 
espaço/pessoas/ambiente são testadas, já que a maioria destes projetos tem como objetivo gerar 

encontros sociais. Desta forma, projetos arquitetónicos de caráter temporário têm vindo a ser criados 

como parte de um contexto expositivo, explorando novas formas, volumes, técnicas e materiais na 

criação dos mesmos (Carnide, 2012). Esta vertente da Arquitetura é mais outro motivo de 

aproximação ao universo do Design de Moda, quer ao nível da duração temporal quer ao nível dos 

materiais e da linguagem escultórica que muitas vezes assume.  

 
Por outro lado, o avanço tecnológico permitiu grandes mudanças nas duas áreas de estudo. Os 

projetos que outrora eram desenhados à mão, com auxilio de réguas, esquadros e outros objetos de 

medição são agora executados quase na sua totalidade no computador, através de programas CAD. 

Estes softwares permitem uma maior precisão, rapidez e facilidade na comunicação, não só com o 

cliente mas também com os diferentes responsáveis pelo projeto. Para além da possibilidade de 

trabalhar em duas dimensões, é a partir dos modelos tridimensionais que são possíveis de criar 

nestes programas, que tornam o estudo do edifício muito mais fácil – sendo possível criar elementos, 

como vídeos ou imagens, ilustrativos da realidade que se pretende oferecer ao cliente. Normalmente 
estas imagens (renders), são manipuladas através de outros programas de computador, como o caso 

do Adobe Photoshop e Adobe Illustrator com o objetivo de se tornarem o mais realistas possível. No 
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Design de Moda, a evolução tecnológica também teve impacto, sendo utilizados programas 

CAD/CAM (Computer-aided Design e Computer-aided Manufacture). A maioria das médias e grandes 

empresas utiliza este tipo de sistema pelas mesmas razões que os arquitetos com os seus respetivos 

programas: a rapidez, o detalhe a que permitem chegar e a fácil comunicação. Deste modo, são 

utilizados na criação de desenhos técnicos, sendo também possível criar imagens tridimensionais das 

peças de roupa como forma de avaliar o seu potencial (Parish, 2018). 

 
1.3. RELAÇÕES DE PROXIMIDADE  

“Fashion is architecture: It is a matter of proportions.” Coco Chanel (Haedrich, 1971). 

Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971) – uma das mais influentes designers europeias dos anos 20 – 

demonstra, através da sua célebre frase acima referida, a perceção que tinha da relação existente 

entre os universos da Arquitetura e da Moda, explicando que em ambas tudo se baseia numa 

questão de proporção. Através das proporções, das dimensões e elementos constituintes quer da 

obra arquitetónica quer da peça de roupa, dos materiais e técnicas utilizados, que se comunica uma 

determinada linguagem que permite identifica-las num certo período no tempo.  

Calvin Klein (n.1942), reconhecido mestre do minimalismo, foca a sua atenção na essência das 

coisas. O estilo sofisticado e subtil da marca Calvin Klein redefiniu as ideias de modernidade relativas 

ao mundo do Design de Moda. Dada a influência que a Arquitetura tem no seu trabalho, foi convidado 
pela aclamada universidade americana Harvard University Graduated School of Design para explicar 

esta mesma relação de proximidade em 2015 (Harvard University, Graduate School of Design, 2015). 

 

"In fashion world, we would say the shape of her shoulder, the shape of the arm hole, the sleeve, and 

the curve to the waist is architectural." (Klein, 2015). Neste modelo de Calvin Klein em específico 

(figura 1.5), os ângulos são bastante acentuados criando novas formas e redesenhando a silhueta, 

tornando-a mais arquitetónica. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 1.5. Peças de roupa arquitetónicas por Calvin Klein, 2015. Fonte: https://www.archdaily.com 
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A presença da Arquitetura no seu trabalho não é só visível nos seus coordenados, mas também 

através de espaços físicos em concreto. Nas famosas campanhas publicitárias da marca, muitas 

vezes a roupa não possui uma linguagem arquitetónica mas o espaço, a arquitetura onde se insere a 

modelo a ser fotografada ajuda a criar a ideia que se quer fazer chegar ao cliente.  

 

"[... ] to me, the architecture, the colors and the form said everything that I wanted to say about the 

work that I was doing at that moment." (Klein, 2015). 
 

Na conferência, Klein conta como em 1946, numa das suas campanhas publicitárias, a primeira 

imagem que aparecia era o pátio de Georgia O’Keefe (1887-1986) - Home and Studio em Abiquiú 

Novo México. O primeiro que chegava às pessoas não era a sua roupa nem os seus produtos mas 

sim Arquitetura,já que esta expressava tudo o que Klein pretendia passar aos clientes nessa 

campanha (Harvard GSD, 2015). 

 

Zaha Hadid, fundadora do escritório de arquitetos Zaha Hadid Architects e vencedora de um prémio 
Pritzker, redefiniu a Arquitetura do século 21 ao ultrapassar as barreiras até então impostas ao uso de 

diversos materiais, mostrando ser possível alcançar formas arrojadas utilizando betão, aço e vidro 

(Zaha Hadid Architects.n.d.). A linha curva que ditava os seus edifícios/espaços, chegou ao universo 

do Design de Moda em 2006 com uma parceria com a famosa marca de luxo Louis Vuitton numa 

reinterpretação do conhecido LV Bucket Bag (figuras 1.6, 1.7 e 1.8) (Périer, 2017). Depois desta 

colaboração surgiram muitas outras possibilitando a Hadid explorar o seu pensamento arquitetónico 

numa escala e materiais totalmente diferentes. É visível, uma vez mais, a proximidade existente entre 

os universos da Arquitetura e da Moda. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figuras 1.6.,1.7 e 1.8. Icon Bag (2006); parceria entre Zaha Hadid e Louis Vuitton. Créditos: Werner Huthmacher. Fonte: 

https://www.zaha-hadid.com/design/icone-bag/  
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2. PARÂMETROS DE ANÁLISE 
 
No presente capítulo pretende-se analisar as afinidades concetuais, técnicas e estéticas que os 

universos da Arquitetura e do Design de Moda partilham: a noção de abrigo; o espaço contruído; a 

identidade pessoal e social; as escalas, proporções e materialidade; o processo criativo; a geometria; 

a estrutura; o volume; a construção e desconstrução; e por fim, algumas técnicas de construção. 

 
Tal como foi referido no capítulo anterior, o corpo humano assume um papel de elevada importância 

em ambas disciplinas, já que este é o ponto de partida das mesmas. A Arquitetura, dadas as 

dimensões do edificado, trabalha formas de proteger vários corpos – sendo o edifício considerado 

uma “terceira pele”. O espaço construído pode ser visto também como uma peça de roupa que se 

encontra de tal forma afastada do corpo humano que necessita de uma estrutura para sustentar-se 

(Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006). Já uma peça de vestuário, protege apenas um corpo e dada à 

sua proximidade ao mesmo – sendo a primeira que o protege de qualquer ameaça a que esteja 

exposto – é então considerada de “segunda pele” (Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006). 
 
“Os volumes são envolvidos por superfícies, estas são geradas por linhas e estas ainda por pontos, 

pode concluir-se, generalizando o que foi dito, que os volumes, as superfícies e as linhas constituem, 

tanto como os pontos, acontecimentos de organização do espaço, aos quais se dá o nome geral de 

formas.” (Távora, 1999. p.12). 

 

Assim sendo, ao entender objetos de ambas as áreas um invólucro do corpo humano, o espaço 

existente para ser ocupado pelo mesmo pode ser entendido como espaço habitável, ainda que a 
escalas diferentes (Leal, 2017). Na Arquitetura, o vazio criado pela forma do edificado – ou invólucro 

– tem dimensões tais que permite albergar vários corpos; e dada a função a que se destina e os 

materiais utilizados, é considerado estático. Já no Design de Moda, este é projetado para ser 

preenchido por apenas um corpo, e uma vez que a função e os materiais são totalmente distintos dos 

utilizados na Arquitetura, pode ser considerado moldável – a existência de um corpo no seu interior 

provoca alterações no mesmo. Tal como na Arquitetura existe uma organização espacial diferente 

consoante as funções e o tipo de vivência que se pretende obter, o mesmo acontece no Design de 
Moda, onde os diversos componentes de uma peça de vestuário são pensados e concebidos tendo 

em conta a zona do corpo a que se destina e o propósito (Leal, 2017). 

 

Os edifícios e as peças de vestuário não só protegem como também expressam identidade, quer seja 

ela pessoal, religiosa, cultural ou política (Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006). Consequentemente, 

são utilizados como forma de estratificação social. Na Arquitetura, a casa pode ser considerada o 

espelho de quem a habita – a forma como está decorada reflete o gosto, os valores e a cultura, no 

fundo, a identidade de quem nela vive. A Arquitetura não só distingue as diferentes classes e funções 
sociais através das dimensões do edificado, do tipo de linguagem arquitetónica, das técnicas 

construtivas e do tipo de material utilizado, como também pode traduzir a tradição de uma certa 
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região ou a cultura de um país – quando um conjunto de edifícios possui a mesma linguagem 

arquitetónica (Távora, 1999). Na Moda, o vestuário é o veículo utilizado pelo indivíduo para transmitir 

a imagem que quer que os outros retenham de si mesmo. Através desta comunicação não-verbal 

expressa não só os gostos e a identidade do indivíduo, como a sua condição social e o papel que 

desempenha na sociedade (Leal, 2017). É a partir das peças de roupa que se torna possível 

reconhecer diferentes profissões, culturas e religiões.  

 
Tal como já referido, a diferença de escala é algo bastante notório na relação de ambas as 

disciplinas, ainda que o corpo humano seja utilizado como base para ambas. Na Arquitetura, através 

de diferentes escalas e dimensões, é possível transmitir sensações distintas a quem as vivencia. E 

estas sensações podem impactar mais o individuo quando às diferenças de escalas se juntam jogos 

de luz e materialidade (Norberg-Schulz, 1992). Uma vez que existe esta discrepância de escalas, os 

tempos de elaboração do projeto e de construção são também totalmente distintos. Um projeto 

arquitetónico pode demorar anos até estar totalmente finalizado, já uma peça de vestuário pode 

necessitar dias, semanas ou até meses – dependendo do tipo de peça de que se trata – mas nunca 
iguala o período temporal de um projeto de Arquitetura.  

 

Devido à diferença de escala e de funcionalidade dos objetos desenvolvidos em ambas as disciplinas, 

os materiais utilizados na conceção dos mesmos são também distintos. Na Arquitetura, são utilizados 

materiais mais rígidos, resistentes e duradouros. Já no Design de Moda, opta-se por escolher 

materiais mais leves, macios e maleáveis (Leal, 2017). Contudo, os  avanços tecnológicos tornaram 

possível explorar criativamente materiais mais idênticos entre ambas as disciplinas. O projeto Vertical 

Landscape (figura 2.1) do arquiteto e artista japonês Ryo Yamada em Sapporo (Japão) é um 
exemplo, sendo utilizada fibra sintética de cor branca para materializar a instalação (Architizer, n.d.). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 2.1. Vertical Landscape (2010), Ryo Yamada. Fonte: https://openhousebcn.wordpress.com 

 

O processo criativo aproxima os universos da Arquitetura e do Design de Moda. O primeiro passo é 

sempre encontrar a inspiração para o projeto, sendo que esta pode adquirir a forma de qualquer 

elemento. O segundo é passar as ideias para o papel, ou seja, sob a forma de elementos 

bidimensionais. Neste primeiro momento, em ambas as disciplinas, o desenho é feito à mão 
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levantada, assumindo a forma de esboços ou croquis; nesta etapa, a geometria permite alcançar uma 

linguagem harmoniosa do objeto, ao manipular as proporções do mesmo. Após esta etapa, na 

Arquitetura, é frequente a utilização de maquetes como forma de explorar volumetricamente essas 

primeiras ideias. No Design de Moda, a etapa seguinte configura a escolha dos materiais – contudo, a 

posição desta etapa no processo criativo varia de designer para designer. Aqui é quando se procede 

à seleção e adaptação de cada desenho ao tecido correspondente, tendo em conta a dureza, a forma 

como cai, o movimento que possibilita criar e o peso.Este corresponde a um dos passos mais 
importantes do processo, já que se uma seleção  do tecido não for feita corretamente, o resultado que 

se idealizava da peça de roupa pode não ser alcançado. Após a escolha do tipo de tecido e da cor, 

selecionam-se os elementos decorativos de cada peça, tais como botões ou fechos zíper. O passo 

seguinte, tanto na Arquitetura como no Design de Moda, é realizar desenhos mais rigorosos e 

detalhados, os chamados desenhos técnicos. Aqui, mais uma vez, recorre-se à criação de maquetes 

e/ou modelos digitais tridimensionais, uma vez que é impossível construir cada proposta à escala real 

do edificado, este tipo de ferramentas permite estudar não só a forma e os volumes, mas nesta etapa, 

a distribuição espacial interior, a disposição de elementos decorativos nos diferentes espaços do 
projeto e começar a pensar em alguns materiais. Esta é uma etapa na qual o estudo bidimensional e 

tridimensional ocorre simultaneamente. Ao encontrar uma solução arquitetónica que resulte, são 

elaborados os tais desenhos técnicos que correspondem à representação das diferentes plantas, 

cortes, alçados e detalhes construtivos. No Design de Moda, esta etapa corresponde à elaboração de 

fichas técnicas – documento a enviar ao departamento de confeção que fará a peça de roupa. A ficha 

técnica contém o desenho detalhado e rigoroso da peça de vestuário, onde são mostradas costuras, 

pinças, pespontos, etc. As medidas exatas, ou aproximadas, que são utilizadas na peça também são 

fornecidas, tais como o comprimento da manga, a largura dos punhos e os centímetros de costuras. 
Após a realização da ficha técnica e tendo em conta as informações presentes na mesma, procede-

se à criação do molde, em papel ou cartão. Tendo em conta que no Design de Moda é possível 

trabalhar à escala real, o passo seguinte é criação da primeira peça de roupa tangível – protótipo ou 

primeira amostra. Aqui é quando são feitos os ajustes necessários e uma vez feitas as correções, são 

aplicadas ao molde, de forma a que tanto o molde como a peça fiquem com as medidas perfeitas. É 

de notar que esta é uma ordem generalizada das diferentes etapas do processo criativo. Cada 

arquiteto e designer tem a sua própria maneira de trabalhar, sendo que alguns arquitetos utilizam 
bastante o desenho, outros preferem trabalhar mais com maquetes, alguns designers também 

preferem explorar a ferramenta do desenho de forma exaustiva e só depois passar para o trabalho no 

corpo e a outros designers acontece exatamente o contrário. 
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2.1. GEOMETRIA  
 
A geometria, constituída por pontos, linhas, planos, formas e ângulos, acaba por ser um ponto de 

encontro bastante notório entre os universos da Arquitetura e do Design de Moda. É ela que torna 

possível a conceção quer de um edifício quer de uma peça de roupa, ao conjugar as suas diversas 

componentes, em duas e em três dimensões, permitindo, nesta última, a criação de volumes. O uso 

de formas geométricas simples, como o círculo, o quadrado e o triângulo, ou mais complexas, está 
também presente tanto na Arquitetura como no Design de Moda, sendo a base de vários espaços 

habitáveis e vestíveis. Enquanto que na primeira é possível ver estas formas serem utilizadas 

inúmeras vezes na criação de espaços interiores, em elementos presentes nas fachadas ou até 

mesmo na forma do edifício em si; no Design de Moda, normalmente estas formas são mais difíceis 

de reconhecer e chegam a tornar-se invisíveis a uma primeira vista, uma vez que estão na base da 

criação da peça mas sofrem transformações tanto ao longo do processo criativo como quando são 

vestidas – devido ao movimento do corpo e à gravidade.  

 
No Möbius Dress de J. Meejin Yoon (n.1972) em 2005 (figura 2.2) e no projeto Max Reinhardt Haus 

(figura 2.3) de Eisenman Arquitetos projetado para Berlim em 1992/93, a fita de Möbius – superfície 

criada por uma tira retangular que sofre meia torção e cujas extremidades estão unidas – é o 

elemento geométrico por detrás de ambos. O que foi enunciado anteriormente é visível nestes dois 

projetos. Se se observar o projeto do arquiteto Peter Eisenman, é claramente visível a forma da fita 

de Möbius na arquitetura do edifício, ainda que este tenha sofrido várias operações até atingir a forma 

final (Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006). O Möbius Dress, tal como a fita que deu origem ao 

vestido, é unilateral e não apresenta uma orientação fixa. É sustentado apenas pelo corpo e é através 
da gravidade e do movimento criado pelo mesmo que se torna possível observar uma superfície em 

constante evolução, à medida que o vestido se desenrola e reflete a relação existente com o objeto-

base desta criação: a fita de Möbius (Designersparty, n.d.). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 2.2. Möbius Dress (2005) de J. Meejin Yoon.  

Fonte: https://holdingtheline.wordpress.com/2010/06/06/architecture-and-fashion/ 
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Figura 2.3. Max Reinhardt Haus de Eisenman Arquitetos.  

Fonte: https://eisenmanarchitects.com/The-Max-Reinhardt-Haus-1992 

 

 

2.2. ESTRUTURA 

 
Na Arquitetura, a estrutura pode ser entendida como o “conjunto de elementos construtivos 

responsáveis pela estabilidade do edifício” (Silva e Calado, 2005, p. 157). No Design de Moda, uma 

peça de roupa tem estrutura “quando são cuidadosamente costuradas e deliberadamente moldadas, 

em vez de soltas e fluídas” (Vocabulary Dictionary, n.d.). É possível, então, perceber que assim como 
a estrutura de um edifício é o conjunto de elementos que o sustenta – tais como pilares e vigas – no 

Design de Moda, corresponde ao conjunto de elementos que permite construir a peça de roupa, 

sendo as costuras um dos elementos mais importantes. Em ambas, os elementos estruturais são os 

responsáveis pela criação da forma e do volume dos respetivos edifícios e peças de roupa. 

Recordemos como em tempos passados, eram as crinolinas e os espartilhos que faziam parte do 

sistema estrutural do vestuário, definindo as silhuetas.  

 

“In both fashion and architecture designers have recently begun to develop structural skins that bring 

the surface and the structure of a design—or the ‘skin and the bones’—together so they become one 

and the same thing.” (The Museum of Contemporary Art, 2008)  

 

A Seattle Central Library (figura 2.4) projetada por OMA e Rem Koolhaas (n.1944) em 2004 nos 

Estados Unidos da América, é um exemplo de Arquitetura na qual os elementos estruturais ganham 

destaque, sendo visíveis nas diferentes fachadas – configurando a tal “pele estrutural” (structural 

skin). As suas fachadas heterogéneas com vários elementos em balanço resultam de uma superfície 
que envolve todo o edifício, superfície essa criada por uma malha de painéis de vidro incorporada em 

grades de aço que não só funciona como a pele do edifício, mas também como sistema estrutural. Já 

Yoshiki Hishinuma (n.1958) com o seu Inside Out 2way Dress (figura 2.5) da coleção primavera/verão 
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de 2004, mostra como fitas opacas podem desempenhar funções estruturais – uma vez que são as 

responsáveis por construir o vestido ao unir as diferentes partes do mesmo – e serem ao mesmo 

tempo um elemento marcante do coordenado, cobrindo estrategicamente diversas partes do corpo 

(Hodge, Mears and Sidlauskas, 2006). 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2.4. Seattle Central Library (2004) de Rem Koolhaas/OMA. Fonte: https://archpaper.com 

Figura 2.5. Inside Out 2way Dress (2004) coleção primavera/verão de Yoshiki Hishinuma.  

Fonte: http://www.firstview.com 

 
 
2.3. VOLUME 
 
O volume, entendido como o “espaço ocupado por uma edificação ou por qualquer corpo 

tridimensional” (Silva e Calado, 2005, p. 382), é um conceito intrinsecamente associado ao de 

estrutura, uma vez que é definido pelo sistema estrutural. Na Arquitetura são por exemplo os pilares e 

as vigas que delimitam o espaço ocupado pelo edificado, ou seja, o volume do mesmo. No Design de 
Moda, é através de elementos exteriores que são introduzidos na peça de roupa, como por exemplo 

as crinolinas já vistas anteriormente, ou de técnicas de corte e costura utilizadas para criar os 

diferentes moldes que se consegue adicionar volume à peça de roupa. Um dos métodos mais 

utilizado é o slash-and-spread que consiste em cortar e adicionar largura ao molde da peça de roupa 

em questão (Parish, 2018). A quantidade de volume adicionado depende do design, do tecido e onde 

está situado no corpo. Por exemplo, para construir uma Bishop Sleeve, ou Manga Bispo, o volume é 

adicionado à parte final da manga, ou seja, na zona do pulso. Geralmente, se uma peça de roupa 

possui volume é porque está pregada ou plissada numa determinada parte – no caso da Bishop 

Sleeve, essa parte é a bainha situada na zona do pulso (Parish, 2018). Tom Ford (n.1961) estudou 

Arquitetura na Parsons School of Design, em Nova Iorque. A influência desta área, para além de ser 

visível no seu trabalho como designer de moda, pode também ser entendida no filme “A Single Man” 

(2009) produzido pelo mesmo (Business of Fashion, n.d.). A coleção primavera/verão de 2018 (figura 

2.6) apresentada na Semana da Moda de Nova Iorque, é um exemplo que se aproxima ao processo 
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descrito anteriormente relativo à Bishop Sleeve, onde é visível a manipulação do tecido como forma 

de adicionar volume. Pierre Cardin (n.1922), a par com Tom Ford, é outro designer de moda que 

estudou Arquitetura e a influência da mesma é visível no seu trabalho. Cardin é conhecido pelas suas 

peças marcadamente construtivas e geométricas, abstraindo-se da forma do corpo – sendo visível a 

influência do trabalho de Cristóbal Balenciaga. A coleção da marca Cardin apresentada em Março de 

2016 na Semana da Moda de Moscovo (figura 2.7), é um exemplo não só do ADN de Pierre Cardin 

mas também de uma outra forma de adicionar volume a uma peça de roupa, pois fá-lo através de 
elementos externos que acabam por configurar parte da estrutura da mesma, tal como foi dito 

anteriormente. Relativamente a exemplos arquitetónicos e ainda seguindo esta última linha de 

pensamento, o projeto Prada Skirt (figura 2.8), da autoria de Nigel Coates, demonstra a aproximação 

da Arquitetura ao universo do Design de Moda, ao comparar o edifício a uma saia, ao qual foi 

adicionada uma “crinolina” como modo de definir o seu volume. A superfície interna que envolve o 

edifício e a “crinolina” que configura a fachada exterior do mesmo, combinam função e padrão – a 

interior materializada substancialmente em madeira e a exterior em faixas de tecido de cores 

vibrantes que conectam os diversos aros horizontais de aço, proporcionando sombreamento e 
ventilação natural – simulando a textura de um tecido à escala arquitetónica (Nigelcoates, n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 2.6. Camisa com volume; Tom Ford, Semana da Moda em Nova Iorque (Setembro 2018).  

Créditos: Catwalking/Getty Images. Fonte: https://www.gettyimages.es 

Figura 2.7. Peça de roupa arquitetónica; Pierre Cardin, Semana da Moda em Moscovo (Março 2016).  

Créditos: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images. Fonte: https://www.gettyimages.es 

Figura 2.8. Prada Skirt (2005), projeto de Nigel Coates.  

Fonte: https://nigelcoates.com/projects/project/prada_skirt  

 

 
2.4. CONSTRUÇÃO/DESCONSTRUÇÃO 
 
O processo de construir, ao ser entendido como “edificar ou fabricar com materiais diversos e de 

acordo com um plano ou estrutura” (Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo 

Ortográfico, 2003-2019), e o de desconstruir como “jogar com os elementos de algo, analisando-o ou 
reconstruindo-o a partir de princípios diferentes ou não tradicionais”, faz com que ambos possam ser 
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aplicados quer à Arquitetura quer ao Design de Moda. A nível de construção de edifícios, a base é a 

estrutura, é esta que permite a sua fisicalidade e posteriormente a colocação de outros elementos. O 

mesmo sucede com uma peça de vestuário. Isto é, tendo em conta o que foi referido anteriormente, 

na conceção de uma peça de roupa foram utilizados elementos que configuram a estrutura da 

mesma, possibilitando a criação de determinada forma, com uma consistência e volume 

determinados, à qual é possível acrescentar diferentes detalhes construtivos. Quanto ao processo de 

desconstrução, é de assinalar a Arquitetura deconstrutivista de final de 1980, já referida, que se 
caracteriza pela fragmentação e pelas linhas sinuosas que refletem formas desafiantes, que fogem ao 

desenho retilíneo linear. Nesse mesmo ano, a marca Comme des Garçons e Yohji Yamamoto 

(n.1943) levaram para as passerelles peças que remetiam também para o conceito de deconstrução 

formal. Referimo-nos a peças que parecem inacabadas, nas quais as costuras são expostas, onde 

certos elementos, tais como fechos, bolsos, aberturas ou transparências, causam uma leitura 

desconcertante da peça e ao trabalhar o oversize, rompendo com as noções da forma clássica. Tanto 

na Arquitetura como no Design de Moda, a desconstrução é utilizada como meio de desafiar os 

conceitos de forma, função e beleza. “Both disciplines, however, used deconstruction to challenge 

ideas of ‘form’, ‘function’ and ‘beauty’, and opened up new ways of thinking about architecture and 

fashion.” (The Museum of Contemporary Art, 2008). Como é possível observar na Vitra Fire Station 

(figura 2.9) de Zaha Hadid construída em Well am Rhein, na Alemanha e nas peças de John Galliano 

(n.1960), atual diretor criativo da marca Maison Margiela, na Semana da Moda em Paris, a 25 de 

Janeiro de 2017 (figura 2.10). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 2.9. Vitra Fire Station (1990-1993), Zaha Hadid.  

Fonte: http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/  

Figura 2.10. Peça de roupa desconstruída; Maison Margiela (Semana da Moda em Paris, 2017). Créditos: INDIGITAL.TV. 

Fonte: https://www.businessoffashion.com 
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2.5. TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO  
 

Tem vindo a ser cada vez mais comum a partilha de técnicas de construção entre Arquitetura e Moda. 

Vários arquitetos utilizam, por exemplo, o plissado (pleating) e o drapeado (draping) como meios de 

conseguirem trabalhar materiais rijos simulando formas mais fluídas. Por sua vez, vários designers de 

moda utilizam técnicas relacionadas com a engenharia, como cantiléver (cantilever) e suspensão 

(suspension), de forma a conseguirem criar, através de materiais mais suaves, peças complexas e 
escultóricas (Hoge, Mears and Sidlauskas, 2006). 

 
A técnica de embrulhar (wrapping), tal como o nome indica, refere-se à utilização de material protetor 

ou decorativo como forma de envolver um determinado objeto (Dicionário infopédia da Língua 

Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2019). É visível a utilização da mesma na elaboração de 

peças de vestuário antigas, como o toga romano ou o sari indiano – sendo que esta última é utilizada 

atualmente. Aqui,  a importância que o corpo assume é uma vez mais notória, já que sem ele não são 

mais do que pedaços retangulares de tecido. É ao envolver o corpo que ganham forma, sentido e 
movimento (Lindqvist, 2015). O avanço tecnológico, quer a nível de materiais quer a nível de 

programas de computador, proporcionou novas ferramentas aos arquitetos e aos designers de moda. 

Relativamente aos primeiros, possibilitou adaptar esta técnica ao universo arquitetónico sendo o 

projeto East Beach Café (figura 2.11) do escritório de arquitetos Heatherwick Studio um exemplo da 

sua utilização. Situado à beira-mar em Littlehampton no Reino Unido, o edifício foi pensado de forma 

integrar a paisagem. As longas e onduladas lâminas de aço que são a estrutura e ao mesmo tempo a 

pele do edifício, envolvem o espaço interior configurando a cobertura e as paredes do mesmo 

(Heatherwick, 2005). Ao nível do Design de Moda, e remetendo aos exemplos enunciados 
anteriormente, esta técnica praticamente não envolve cortes e costuras. Issey Miyake (n.1938), 

designer de moda japonês, ao desenvolver o conceito e processo A-POC – que é acrónimo de “A 

Piece Of Cloth” (uma peça de roupa) – torna-se o exemplo perfeito de utilização do wrapping na 

atualidade. É em 1970 que surge a ideia de criar uma peça de roupa a partir de uma peça de tecido, 

sendo apenas reconhecida como linha de produção em 1998/99 (figura 2.12). É também em 1999, 

que apresenta a sua coleção mais impactante em Paris, onde 23 modelos desfilam vestidos 

unicamente por uma faixa de malha tubular e elástica (Coutinho, 2007). 
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Figura 2.11. East Beach Café (2005), Heatherwick Studio. Fonte: http://www.heatherwick.com/project/east-beach-cafe 

Figura 2.12. A-POC Queen Textile (1997), Issey Miyake. Fonte:https://www.moma.org/collection/works/100361 

 
O plissado é outra técnica de costura bastante utilizada pelos designers de moda como ferramenta 

para alcançar novas formas, volumes, texturas e movimento. Consiste num sistema de pregas 
dispostas em paralelo que podem ser de diversos tipos, como o plissado Soleil e o plissado em 

Acordeão (Rivière, 2013). A prega em si não é mais do que uma dobra no tecido, utilizada com o 

intuito de acrescentar mais largura e movimento ao mesmo (Fashionary, 2016). 

 

Madeleine Vionnet, mais conhecida como Madame Vionnet, é considerada “architect among 

dressmakers” ou seja, a arquiteta entre as costureiras (Madeleine Vionnet, n.d.). Muitas das 

estratégias criativas e comerciais que caracterizam a indústria da moda hoje em dia foram 

desenvolvidas por ela ao longo da sua carreira, sendo o plissado uma delas (Madeleine Vionnet, 
n.d.).  O domínio do plissado e a capacidade de fazer com que o tecido seja dançante, juntamente 

com o seu famoso corte em viés – corte feito na diagonal que proporciona uma maior elasticidade ao 

tecido – foram elementos-chave para o seu reconhecimento (Parish,2018). Atualmente, Iris Van 

Harper (n.1984) eleva o plissado a níveis escultóricos, e por sua vez, arquitetónicos. (Vogue, n.d.) A 

coleção Syntopia (figura 2.13) apresentada a 2 de Julho de 2018 na Le Trianon na Semana da Alta 

Costura em Paris é um exemplo disso mesmo. Nesta coleção, Van Harper inspirou-se no movimento 

das asas de uma ave, onde cada vestido reproduz não só os padrões criados pelas penas mas 
também as ondas sonoras de quando estas voam (Hitti, 2018). 

 
A técnica de plissar serviu de inspiração para alguns arquitetos que tiraram partido da mesma na 

criação de edifícios com fachadas surpreendentes, como é o caso do edifício da autoria do escritório 

de arquitetos Herzog & de Meuron, Central Signal Box (figura 2.14) – construído entre 1998 e 1999 

em Basel, na Suíça. Jacques Herzog (n.1950) e Pierre de Meuron (n.1950), arquitetos cujos apelidos 

dão nome ao escritório, são conhecidos pela maneira singular como manipulam tanto os materiais 

como os padrões e as superfícies através do uso de técnicas como o wrapping e o pleating. No caso 
deste edifício em particular, utilizam o cobre como material-chave para criar as tiras que remetem ao 
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plissado e que desta forma suavizam a estrutura monolítica do edifício, criando movimento (Hoge, 

Mears and Sidlauskas, 2006). É através da torção de algumas destas, em certas partes do edifício, 

que a luz solar entra no seu interior. Uma vez que o edifício se destina a questões de manutenção 

ferroviária, as fachadas ao serem projetadas desta forma permitem proteger o equipamento eletrónico 

existente de efeitos externos. É possível observar também como a forma do edifício acompanha o 

movimento dos carris ferroviários e apesar de ser um edifício com seis andares, as fachadas ocultam 

a perceção dos mesmos, assim como dos diferentes espaços no seu interior.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13. O plissado como elemento escultórico; coleção Syntopia (2018) de Iris Van Herpen. Fonte: 

https://www.irisvanherpen.com/haute-couture  

Figura 2.14. Central Signal Box, Herzog & de Meuron. Fonte: https://www.pinterest.es/pin/304204149810230130/  

 
 
A estampagem refere-se ao processo de reproduzir um determinado elemento de cariz decorativo, 

que normalmente é repetido até criar um padrão. Pode ser utilizada em papel, tecidos e outros 

materiais (Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2019). Quando 
aplicada a tecidos, e devidamente bem feita, a cor mistura-se com a fibra do tecido, tornando-se 

resistente à água e ao desgaste (Fashionary 2016). Rotary screen, ou estampagem rotativa, foi um 

processo que revolucionou os anos 50 e que utiliza cilindros perfurados que ao entrarem em contato 

com o tecido, estampam os desenhos previamente neles gravados. Atualmente, o processo de 

impressão digital (printing ) é bastante utilizado, e consiste em imprimir, diretamente no tecido 

escolhido, padrões previamente escolhidos no computador. Ao contrário do Rotative screen, a 

impressão digital possibilita a produção em pequena escala, ainda que os custos sejam mais 

elevados (Moltchanova, 2011).  
 

Ao nível da Arquitetura, o printing pode ser utilizado de diversas formas. Na Casa da Música (figura 

2.15), projeto concluído no Porto em 2005 da autoria de Rem Koolhaas, é possível observar a 

utilização desta técnica nas paredes da Sala Suggia – através do padrão composto por linhas 

sinuosas gravado nas mesmas, cujo tom dourado contrasta com os jogos de luz criados pela 

presença do vidro (Casa da Música, 2014). Pode também ser utilizado nas fachadas de um edifício, 

criando um novo elemento que possibilita novas leituras à estrutura, tal como é possível observar no 
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projeto Hairywood (figura 2.16) para The Architecture Foundation's Yard Gallery, em Londres.  Este 

projeto surge da parceria entre o escritório de arquitetos 6a Architects (fundado por Tom Emerson e 

Stephanie Macdonald em 2001) e da marca de moda britânica Eley Kishimoto (fundada em 1992 por 

Mark Eley e Wakako Kishimoto) conhecida por trabalhar com esta técnica quer nas passerelles quer 

ao nível do interiorismo (Eley Kishimoto, n.d.). Aqui estamos perante um diferente tipo de printing que 

se assemelha ao método discharge printing nos têxteis - que consiste na remoção de cor em áreas 

específicas do tecido através da utilização de químicos – só que aqui, ao invés da cor ser removida, é 
removido material (Dictionary.com, n.d.).  

 

No mundo do Design de Moda, esta técnica é muito comum. Neste tema, Dries Van Noten (n.1958) 

merece ser mencionado. Sendo o printing uma das imagens de marca de Van Noten, nas suas peças 

é bastante comum ver a sobreposição criada por elementos gráficos decorativos – impressos em 

diferentes escalas e tons – em tecidos estampados (figura 2.17). Tanto a lã como a seda são 

exemplos de materiais utilizados para a impressão de elementos gráficos por Van Noten (Hoge, 

Mears and Sidlauskas, 2006).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15. Casa da Música (2005), Rem Koolhaas. Fonte: https://oma.eu/projects/casa-da-musica 

Figura 2.16. Hairywood (2005), 6a Architects. Fonte: http://www.6a.co.uk/projects/more/hairywood 

Figura 2.17. Printing; coleção de mulher de Outono/Inverno 2017 de Dries Van Noten.  

Fonte: https://www.driesvannoten.be/looks/Women--A-W--2017-2018 

 
O drapeado consiste em manipular o tecido no manequim, criando pregas, adicionando volume e 
movimento à peça de roupa (Parish, 2018). Madame Grès utilizou os seus 89 anos de vida para 

deixar a sua marca ao desafiar a silhueta com a criação de formas através do domínio do drapeado. “I 

wanted to be a sculptor — for me it is just the same to work with fabric or stone” (The New York 

Tymes, 2011). Esta técnica está uma vez mais relacionada com o mundo do Design de Moda, no 

entanto, vários arquitetos viram nela uma oportunidade de inovar no universo arquitetónico. Apesar 

da escala ser bastante maior e os materiais serem totalmente diferentes, foi possível trabalhar tanto 

fachadas mais fluídas como mais rígidas; o metal é um dos materiais duros que muitas vezes é 
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manipulado para criar as dobras do drapeado (Hoge, Mears and Sidlauskas, 2006). No entanto, 

também é possível criar fachadas utilizando o drapeado convencional, ou seja, em tecido, como 

mostrou Shigeru Ban (n.1957), famoso arquiteto japonês, com a sua Curtain Wall House (figura 2.18) 

em Tokyo. Nas fachadas Este e Sul do edifício, entre o segundo e terceiro andar, Ban utiliza tecido 

que se traduz numa enorme cortina. As condições térmicas e de iluminação nestes andares são 

controladas pela abertura ou fecho desta “parede de cortina” (curtain wall). Dadas as condições 

meteorológicas nos meses de Inverno, existe a possibilidade de combinar as cortinas com um 
conjunto de portas envidraçadas de modo a isolar totalmente esses andares – esta combinação toma 

o lugar das telas shoji e sudare ou até mesmo das portas fusama, sendo uma nova interpretação de 

estilos tradicionais japoneses (Works – Houses and Housings, n.d.). Olhando agora para a utilização 

do drapeado no Design de Moda, este tem vindo a ser usado como forma de alcançar formas 

esculturais. Alber Elbaz (n.1961), designer de moda israelita responsável pela reinvenção e pelo 

sucesso da marca francesa Lanvin desde 2001 até 2015, é o nome a ser referido quando se trata 

desta técnica, uma vez que é conhecido por manipular tecidos de forma complexa, sendo o drapeado 

uma das técnicas-chave (figura 2.19) (Business of Fashion, 2017). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.18. Curtain Wall House (1995), Shigeru Ban. Fonte: https://www.world-architects.com 

Figura 2.19. Drapeado como elemento escultórico; Lanvin, coleção Primavera/Verão 2008, Semana da Moda em Paris. 

Créditos: Karl Prouse/Catwalking/Getty Images. Fonte: https://www.gettyimages.co.uk 

 

A técnica de dobrar (folding), ainda que pelo nome nos remeta a algumas das técnicas acima 

descritas, quando se entende a sua definição é visível a diferença existente. Dobrar significa “virar de 
modo a que uma ou mais partes de um objeto fiquem sobrepostas a outra ou outras” (Dicionário 

infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2019). A partir destas dobras é 

possível criar objetos tridimensionais utilizando diversos materiais. Esta técnica tem vindo a ser 

utilizada por arquitetos como forma de não só manipular o interior do edifício mas também trazer um 

maior impacto visual através dos jogos de luz e sombra nas fachadas. Um exemplo da utilização 

desta técnica na arquitetura é a Bridge of Aspiration (figuras 2.20 e 2.22), projeto da autoria do 
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escritório de arquitetos WilkinsonEyre Architects, é uma ponte de ligação criada para conectar a 

Royal Ballet School e a Royal Opera House em Londres. A ponte materializa-se num conjunto de 

quadrados de alumínio que sofrem uma rotação ao longo do comprimento da ponte, dando não só a 

sensação de torção da mesma como configurando as dobras desta concertina de alumínio; os 23 

quadrados são intervalados por lâminas de vidro e a ponte em si é suportada por uma viga de 

alumínio. Neste projeto é possível ver a manipulação volumétrica interior e os jogos de luz criados 

pela manipulação da superfície exterior (WilkinsonEyre, n.d.).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figuras 2.20 e 2.22. Bridge of Aspiration (2003), WilkinsonEyre Architects. 

Fonte: https://www.wilkinsoneyre.com/projects/royal-ballet-school-bridge-of-aspiration 

Figuras 2.21 e 2.23. O folding como elemento escultórico; coleção Dress from Bellows Primavera/Verão 2000, Yoshiki 

Hishinuma. Fonte: http://www.firstview.com 
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No Design de Moda, esta técnica é outra ferramenta utilizada para alcançar peças mais 

arquitetónicas. Yoshiki Hishinuma (n.1958), designer de moda japonês, trabalha muito com a técnica 

de folding, utilizando normalmente materiais sintéticos como o poliéster e a licra. Na sua coleção 

Dress from Bellows Primavera/Verão de 2000 (figuras 2.21 e 2.23), Hishinuma explora as 

potencialidades dos materiais em criar forma e volume, desenvolvendo peças de roupa cujo material 

é dobrado como origami com o intuito de permitir, a quem as vestisse, a possibilidade de manipulá-las 

e de senti-las expandir-se ao mover-se (Hoge, Mears, Sidlauskas, 2006). 
 
A tecelagem (weaving) é um dos métodos mais comuns da indústria têxtil. O ato de tecer consiste em 

criar tecido entrelaçando dois conjuntos distintos de linhas, ou fios, com um determinado ângulo. As 

características do tecido variam consoante a maneira de tecer (Fashionary, 2016). A incessante 

vontade de criar algo novo fez com que a tecelagem, técnica ancestral,seja adaptada de novas 

formas e materiais no universo arquitetónico. O projeto Argul Weave (figura 2.24) da autoria do 

escritório de arquitetos BINAA, situado em Bursa, na Turquia, é um exemplo da aplicação desta 

técnica na Arquitetura. Sendo Bursa o berço da indústria têxtil na Turquia, o projeto quer celebrar e 
enaltecer essa herança histórica. Deste modo, utilizou-se a técnica de weaving nas fachadas, onde as 

tiras de mármore presentes nas mesmas dão a sensação de terem sido tecidas. De forma a enfatizar 

a continuidade e plasticidade das mesmas, não foi utilizada uma grande variedade de materiais, 

destacando-se o mármore de Budur – utilizado nas tiras sinuosas da fachada –, o mármore vermelho 

escuro da região do mar Egeu – utilizado no plinto do edifício – e a madeira castanha avermelhada 

Iroko da África Ocidental – utilizada nas áreas internas da trama. Os jogos de luz e sombra são 

bastante notórios dado o ritmo presente na fachada (BINAA, n.d.). 

 
No que diz respeito à utilização desta técnica no universo do Design de Moda, esta tem sido utilizada 

como outra ferramenta para atingir formas mais construídas. Ainda que não seja possível prever o 

futuro, através do comportamento das gerações mais jovens é possível ter uma pequena ideia dos 

caminhos que serão percorridos. O trabalho de Sam Chester, finalista do curso de Moda da 

Universidade de Artes de Londres (UAL) em 2017, é um exemplo de como esta técnica poderá evoluir 

no futuro, e consequentemente a relação existente entre a Arquitetura e o Design de Moda. A coleção 

apresentada no desfile de final de curso, em Maio de 2017, inspirada nas paisagens costeiras, no mar 
e nas redes de pesca, utiliza a tecelagem na criação de peças de vestuário autênticas e escultóricas 

que fogem ao uso de materiais convencionais, sendo a cana o material-chave (figuras 2.25 e 2.26) 

(Patel, 2017).  
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Figura 2.24. Argul Weave (2014), escritório de arquitetos BINAA. Fonte: http://binaa.co 

Figuras 2.25 e 2.26. O uso de cana no Design de Moda; Sam Chester, 2017.  

Fonte: http://1granary.com/central-saint-martins-fashion/ba-final-collections/new-waves-sam-chester/ 

 

Outra técnica que aproxima os universos da Arquitetura e do Design de Moda é cantiléver 

(cantilever). Este termo refere-se a “viga, trave ou outro elemento estrutural semelhante, que se 

projeta numa direção sustentando-se apenas numa das extremidades, ficando o resto da superfície 

livre para servir de suporte a outro(s) componente(s)” (Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com 

Acordo Ortográfico, 2003-2019). Esta técnica, que se traduz em criar um elemento que se 

autossustenta em balanço, pertence ao universo da  Engenharia e da Arquitetura. Um exemplo 
bastante marcante da utilização deste tipo de técnica por ser considerada a maior estrutura em 

balanço feita de vidro a nível mundial, com 10,5 metros de comprimento, é a Yurakucho Canopy 

(figura 2.27), a estrutura que indica a entrada para o metro de Yurakucho, em Tóquio. Este projeto é 

da autoria de Rafael Viñoly Architects e Dewhurst Macfarlane and Partners (Hoge, Mears and 

Sidlauskas, 2006). 

 

A técnica de cantiléver foi também adotada por diversos designers de moda como outra ferramenta 
para manipular volumes. A marca Viktor & Rolf, fundada pelos designers de moda holandeses Viktor 

Horsting (n.1969) e Rolf Snoeren (n.1969) em 1993, é conhecida pela sua linguagem concetual 

formalizada em peças de roupa que ultrapassam constantemente os limites instituídos no universo do 

Design de Moda (Coutinho, 2008). A utilização desta técnica em 2003, na coleção outono/inverno 

One Woman Show, demonstra precisamente o ADN da marca, explorando e experimentando novas 

silhuetas. Nesta coleção, a atriz britânica Tilda Swinton (n.1960) para além de abrir o desfile, foi a 

inspiração da marca Viktor & Rolf, sendo a mulher que se vê repetida nas diversas modelos que 

desfilaram. Cada uma delas apresentava versões distintas de camisas brancas, calças e formas 
inovadoras criadas por multicamadas de tecido que marcaram os dez anos da marca (Mower, 2003). 

Nesta coleção, desafiam a vertente construída e escultural que pode adquirir uma peça de roupa, 

sendo o Ice Blue Coat Dress (figura 2.28) um exemplo, onde é possível observar uma série de 
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camadas em balanço, na zona situada entre o pescoço e o ombro (Hoge, Mears and Sidlauskas, 

2006). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.27. Yurakucho Canopy (1996),  Rafael Viñoly Architects e Dewhurst Macfarlane and Partners. Fonte: 

http://www.glasslimited.com/portfolio-item/yurakucho-canopy-tokyo-international-forum/ 

Figura 2.28. Ice Blue Coat Dress, coleção Outono/Inverno 2003 de Viktor & Rolf. Fonte: http://www.viktor-rolf.com/fashion-

artists/fashion-archive/f2003rtw/32/  

 
A suspensão (suspension) é outra técnica que está relacionada com a Engenharia e a Arquitetura. A 

suspensão traduz-se no “ato ou efeito de suspender(-se)” (Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 

com Acordo Ortográfico, 2003-2019). Um elemento diz-se que está em suspensão quando os seus 

componentes principais, que suportam as cargas, sofrem apenas forças de extensão.  O escritório de 

Arquitetura Foster + Partners – fundado em Londres em 1967 pelo arquiteto Norman Foster (n.1935) 

– projetou a Millau Viaduct Bridge (figura 2.29), sendo o melhor exemplo a referir uma vez que é a 

maior ponte em suspensão a nível mundial, com 2,45 quilómetros de comprimento. A ponte situa-se 
no sul de França e atravessa o rio Tarn, completando o trajeto da auto-estrada A75, sendo desde 

então possível conectar de forma direta Paris com a costa Mediterrânica e com Barcelona (Foster and 

Partners, 2004).  

 

Quando esta técnica é aplicada na Moda, dá forma a peças que criam a sensação de estarem 

penduradas, ou em alguns casos, que se aproximam mais literalmente do conceito de engenharia. 

Esta segunda definição pode ser ilustrada pelo vestido de algodão Hoist Dress with Cable Wrap 

Pouffe, da coleção primavera/verão de 2006,da marca Yeohlee Teng. Esta marca deriva do nome da 
fundadora Yeohlee Teng (n.1951), designer de moda conhecida por criar peças de roupa funcionais, 

tirando o maior partido de cada material através da análise prévia das características do mesmo, de 

forma a ter o menor desperdício possível – da sua coleção de primavera/verão de 2006 (Yeohlee, 

n.d.). É devido ao interesse de Teng pela Arquitetura, sendo esta uma importante fonte de inspiração 

para o seu trabalho, que estudou diversas técnicas utilizadas tanto na Arquitetura como na 

Engenharia, sendo traduzidas em diversas peças de roupa ao longo das suas inúmeras coleções. 

Neste caso em específico, a coleção primavera/verão de 2006, resultou dos conhecimentos 
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adquiridos pela mesma no estudo de pontes suspensas, sendo o Hoist Dress with Cable Wrap Pouffe 

(figura 2.30), um dos vários vestidos cuja parte inferior dos mesmos são sustentadas por elementos 

de tecido que funcionam como cabos, de modo a criar novas silhuetas (Hoge, Mears and Sidlauskas, 

2006).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.29. Millau Viaduct Bridge (2004), Foster + Partners. 

Fonte: https://www.fosterandpartners.com/projects/millau-viaduct/ 
Figura 2.30. Hoist Dress with Cable Wrap Pouffe, coleção primavera/verão de 2006 de Yeohlee Teng. 

Fonte: http://www.cafeducap.com/2010/12/yeohlee-teng/ 

 
 
 

3. PIONEIROS DA ARQUITETURA SOBRE UM CORPO 
 

 
3.1. CRISTÓBAL BALENCIAGA 
 
 
Nascido a 21 de Janeiro de 1985 em Guetaria, vila piscatória na costa basca espanhola, Cristóbal 

Balenciaga Eisaguirre (figura 3.1) cresceu no seio de uma família humilde (Miller, 2017).  Durante o 

final do século XIX, a costa espanhola foi o destino de verão eleito por inúmeros visitantes 

provenientes não só de Espanha como de diversas partes do mundo. Entre eles, famílias 

pertencentes à alta sociedade, como a família Real espanhola e a família da Marquesa de Casa 

Torres (1849-1930) cuja mansão é hoje o Museu Balenciaga. O pai de Balenciaga, em tempos 

pescador, alcançou o cargo de Presidente da Câmara de Guetaria aquando do seu nascimento até 

ao ano de 1898; a partir daí, até 1906, ano da sua morte, continuou a desempenhar funções ligadas 
ao Estado. É de notar que durante o Verão, o mesmo organizava excursões no seu veleiro onde dava 

a conhecer a costa espanhola aos visitantes da alta sociedade, com destaque para a família Real 

espanhola. A sua mãe, costureira, ensinava a costurar no seu próprio atelier, e atendia clientes 

particulares que pertenciam às elites sociais, como o caso da Marquesa de Casa Torres, dado crucial 

para o desenvolvimento de Balenciaga ao aperceber-se da sua técnica e da sua criatividade quando 

este tinha apenas 14 anos. O interesse de Balenciaga pela costura nasce, assim, da profissão da 

mãe. Embora não tenha tido a possibilidade de se formar academicamente, as profissões dos pais e 
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os meios onde estavam inseridos possibilitaram, durante a sua infância, uma proximidade bastante 

significativa com a alta sociedade, traduzindo-se este contacto em noções de sofisticação e 

elegância. O seu interesse e conhecimento artístico foi também adquirido através de vivências e da 

sua própria curiosidade (Miller, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Cristóbal Balenciaga, 1968, Paris (França). Créditos: Henri Cartier-Bresson.  

Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga  

 
Após terminar a escola primária obrigatória, Balenciaga começa a aprender técnicas de alfaiate aos 
12 anos na Casa Gómez, em San Sebastian (Miller, 2017). Mais tarde, a Marquesa de Casa Torres 

suporta os seus estudos em Bordéus. Em 1911, começa a trabalhar para Les Grands Magasins du 

Louvre, chegando a chefe do departamento de costura em 1913. É em 1917, com apenas 22 anos, 

que abre o seu primeiro atelier em San Sebastian. Esta é uma data importante, uma vez que marcou 

o início da sua expansão nacional com a abertura de lojas em Madrid e Barcelona. Em 1937, 20 anos 

mais tarde, abre o seu  atelier de alta costura em Paris onde as suas criações causaram um grande 

furor, uma vez que se destacavam das dos restantes criadores da época pela sua simplicidade e 
combinação atrativa de cores e efeitos criados pelos materiais utilizados. As suas peças de roupa 

tinham sempre como prioridade o conforto da mulher, sendo criadas em função das necessidades 

práticas e estéticas das mesmas (Miller, 2017). 

 

Os anos 40 de Balenciaga, com as silhuetas cilíndricas (barrel line) e em forma de coccoon, 

marcaram o início da construção de uma arquitetura sobre um corpo, sendo Balenciaga o arquiteto. 

Novas formas e volumes são alcançados através de exímias técnicas de costura; a cintura deixa de 

ser marcada,o corpo tem mais liberdade de movimento e a parte detrás do vestuário torna-se um 
elemento de destaque, com a então característica adição de volume nessa zona (Arzalluz, 2010). É 

durante estes anos, mais concretamente em 1947 que Christian Dior apresenta na sua coleção 

Corolle a “silhueta de ampulheta” que marcava a cintura e o trabalho de volumes (La Maison Dior, 

n.d.). É o New Look – nome apelidado à coleção por Carmel Snow, editora-chefe da revista Harper’s 
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Bazaar – que se torna o ícone de uma época, retomando Paris o lugar de centro da Moda 

internacional, após o período crítico durante a Segunda Guerra Mundial (Fogg, 2017). 

 

Os anos 50 foram cruciais para Balenciaga. Foram anos de experimentação formal, de inovação, do 

encontro da sua própria linguagem construtiva, do ADN da marca e da criação de peças de roupa que 

se tornaram ícones intemporais. A primeira metade dos anos 50 ficou marcada pelos vestidos 

volumosos com “bainhas de balão” (balloon hems) – figuras 3.2 e 3.4 –e a adição de volume referida 
anteriormente na parte detrás das suas linhas “semi-ajustadas” (semi-fit lines). Vestidos e casacos 

eram ajustados na parte da frente do corpo, mas possuíam volume na parte de trás, gerando novas 

formas (Victoria and Albert Museum, n.d. a). Este cantilever dress (figura 3.3) – vestido mais curto na 

parte da frente e mais comprido na parte de atrás – é um elemento característico da linguagem 

Balenciaga (Fogg, 2011). A introdução do sack dress (figura 3.5) em 1957, foi um marco na História 

do Traje e da Moda. Este vestido abstraía-se totalmente do corpo, eliminando a marcação da cintura 

e criando uma linguagem geométrica, com um corte limpo e minimal. Esta peça foi recebida com 

grande hostilidade por parte dos clientes e da imprensa, uma vez que o New Look de Christian Dior 
continuava a ser um grande sucesso. Contudo, o sack dress acabou por ser uma peça de roupa que 

mudou mentalidades e modos de vestir, sendo inspiração para muitos designers (Victoria and Albert 

Museum, n.d. a). 
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Figura 3.2. Peça de roupa da autoria de Cristóbal Balenciaga, 1958. Créditos: Tom Kublin.  

Fonte: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/gallery/21362/10/balenciaga-and-the-game-changers 

Figura 3.3. Peça de roupa da autoria de Cristóbal Balenciaga, 1958. Créditos: Tom Kublin. 

Fonte: https://www.dezeen.com/2016/01/27/cristobal-balenciaga-influence-20th-century-fashion-game-changers-exhibition-

modemuseum-antwerp/ 

Figura 3.4. Evening Dress and Cape, Cristóbal Balenciaga. Créditos: Irving Penn, Vogue 1950.  

Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga 

Figura 3.5. Sack dress, Cristóbal Balenciaga. 1957, Paris. Créditos: Victoria and Albert Museum.  

Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga 
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Após estes anos de experimentação, os anos 60 traduziram-se num período no qual a obra de 

Balenciaga já estava consolidada, dando espaço ao apuramento das construções. O conjunto 

minimalista criado tanto pelo vestido de casamento como pelo vestido de noite com capa (figura 3.6), 

que envolve a mulher que o veste, são exemplos perfeitos da forma de construir um vestido por 

Balenciaga nos finais dos anos 60. Abandonando as técnicas tradicionais do século XIX, procurou 

inovar e experimentar novas formas, alcançando uma nova linguagem. Estes conjuntos são o 

resultado de um conhecimento profundo dos materiais utilizados, de um corte assertivo e de pouca 
costura; o corpo principal do vestido é feita de uma única peça de tecido unida na parte central das 

costas, não existindo costuras laterais. É também de notar a referência ao longo da sua carreira aos 

trajes tradicionais e peças de roupa típicas espanholas, como o caso das chaquetillas, dos mantones 

e das mantillas; e ao vestuário religioso, sendo possível de observar essa influência eclesiástica 

nestes mesmos conjuntos (Miller, 2017). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Wedding dress and evening dress, Cristóbal Balenciaga. Créditos: David Bailey, Vogue, 1967.  

Fonte: https://theartofdress.org/tag/cristobal-balenciaga/#_ednref1  

 

A abstração do corpo atingiu o seu auge no final desta década, tal como é possível ver nos exemplos 

acima referidos, mas também no famoso envelope dress (figura 3.7) de 1967. A linguagem escultórica 

foi conseguida através do uso de um dos seus tecidos favoritos – gaze de seda, que ao ser rígido 

mas ao mesmo tempo leve, permite alcançar formas arquiteturais (Victoria and Albert Museum, n.d. 

a). O rose dress (figura 3.8) de 1967 assim como o green silk gazar dress (figura 3.9) de 1961 

configuram outras duas peças de roupa que não só marcaram o percurso, como traduzem a 

linguagem construtiva de Balenciaga. 
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Figura 3.7. Alberta Tiburzi veste envelope dress de Cristóbal Balenciaga. Créditos: Harper's Bazaar, Junho 1967. Fonte: 

https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga 

Figura 3.8. Rose Dress, Paris (1967). Créditos: Irving Penn e Condé Nast.  

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/714673 

Figura 3.9. Green silk gazar dress, Cristóbal Balenciaga. Fonte: https://www.dezeen.com/2017/05/24/va-celebrates-legacy-of-

fashion-designer-cristobal-balenciaga-in-new-exhibition/  

 

O impacto da religião no trabalho de Balenciaga é também inspirado em pinturas e esculturas 

religiosas, para além de trajes religiosos. A influência destas contribuiu para o seu interesse em 

trabalhar volumes criados por tecidos com alguma rigidez e o corte de peças com geometrias simples 

baseadas em círculos e semicírculos. A sobriedade característica de Balenciaga juntamente com o 

seu corte assertivo, minucioso e impecável, aliados a combinações de cores resultavam em algo 

“exótico” para o seu tempo. A filosofia de Balenciaga está muito relacionada com a criação de 
contraste em materiais e cores; tecidos que misturam cores e criam oposições geométricas alterando 

a forma consoante a luz incida nela. É também relevante a forma como fez combinações totalmente 

fora do comum, utilizando as gamas de cinzentos, pretos e castanhos – possível influência das suas 

raízes espanholas, uma vez que estas combinações estão também presentes em trabalhos de 

pintores espanhóis,seus contemporâneos, como o caso de Ignacio Zuloaga (1870-1945), Pablo 

Picasso (1881-1973) e Joan Miró (1893-1983) (Miller, 2017). 

 
Através do trabalho desenvolvido pelo artista britânico Nick Veasey (n.1962) – conhecido por 

trabalhar com emissão de raios-X criando obras de arte nunca antes vistas – a par com Victor and 

Albert Museum como parte da exposição Balenciaga: Shaping Fashion, em 2017-2018, foi possível 

revelar o esqueleto interno utilizado por Balenciaga em algumas das suas peças mais conceituadas. 

Com esta análise, foram possíveis de observar detalhes como aros e pesos utilizados para definir a 

maneira de cair do vestido.. “Both beautiful and forensic, the ghostly X-ray images reveal fascinating 

details not visible to the naked eye – including boning, hoops and dress weights which determine the 

exact fall of the fabric.” (Victoria and Albert Museum, n.d. b). Uma das peças escolhidas foi o silk 

taffeta evening dress de 1954 (figura 3.10), sendo revelados aros internos que funcionam como 
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elementos do sistema estrutural do vestido – dando forma e volume – sustentando e construindo a 

peça. O “tulip” dress (figura 3.11) de 1965, aparentemente simples, revela-se de extrema 

complexidade estrutural, mostrando também a importância do espartilho na definição da sua forma 

(Victoria and Albert Museum, n.d. b).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 3.10. Silk taffeta evening dress, Balenciaga, 1954. Respetivo raio-X por Nick Veasey, 2016. Créditos: Victoria and Albert 

Museum e Nick Veasey Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/x-raying-balenciaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.11. Evening dress, Balenciaga, 1965. Respetivo raio-X por Nick Veasey, 2016. Créditos: Victoria and Albert Museum e 

Nick Veasey Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/x-raying-balenciaga 
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Balenciaga é pois considerado o arquiteto da alta costura, isto porque tem conhecimento e domina 

diversos campos das técnicas de costura, de desenho, a nível de materiais e a nível de construção 

espacial. “A good couturier had to be an architect, a sculptor, a painter, a musician and a philosopher 

all rolled into one in order to deal with the different problems of planning, form, colour, harmony and 

proportion.” (Miller, 2017, p. 50).  Assim como Balenciaga, o arquiteto lida com problemas de 

planeamento, de forma, de cor, de harmonia e de proporção. Balenciaga dominava cada campo 

enunciado, produzindo croquis, escolhendo, cortando e cozendo tecidos, combinando acessórios, 
supervisionando cada  coleção. Para ele, a perfeição era conseguida através da proporção, do ajuste, 

do acabamento e da apresentação (Miller, 2017). A isto junta-se o caráter construtivo das suas peças, 

onde o corpo é o ponto de partida para a criação das mesmas, mas a silhueta do conjunto final é 

totalmente diferente da forma anatómica; ao abstrair-se do corpo da mulher, novas formas e volumes 

são conseguidos, tornando a peça final arquitetónica. São formas escultóricas abstratas que se 

evidenciam através do corpo em movimento.  

 
3.2. REI KAWAKUBO / COMME DES GARÇONS 
 

“For me, the best way to know me is to look at my clothing.” (Bolton, 2017, p.12). 

 
Rei Kawakubo (figura 3.12) é outro exemplo que ilustra alguns pontos de aproximação entre as 

disciplinas da Arquitetura e da Moda. Nascida a 11 de Outubro de 1942 em Tóquio, licencia-se em 

Belas Artes em 1964, ano em que começa a trabalhar no departamento de publicidade de uma 

empresa têxtil. Dois anos depois, abandona esse trabalho e começa uma nova etapa da sua vida 

como freelance stylist. É em 1969 que cria a marca Comme des Garçons de vestuário feminino e 

quatro anos mais tarde a Comme des Garçons Co. Ltd. (Bolton, 2017). 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.12. Rei Kawakubo, Tóquio (2005). Créditos: Eiichiro Sakata.  

Fonte: https://www.carmenbusquets.com/journal/post/rei-kawakubo 
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Kawakubo é uma mulher com uma personalidade forte e muito reservada em relação à sua 

identidade e vida. No entanto, as suas roupas contêm muita informação pessoal (Bolton, 2017).  Ao 

contrário de Balenciaga, Kawakubo não é influenciada por referências históricas e praticamente não 

produz croquis. A busca incessante pela criação de algo totalmente novo tem como base o seu modo 

de trabalhar, isto é, o seu processo de criação começa sempre por imagens abstratas sem qualquer 

relação com peças anteriormente criadas no mundo da Moda ou com algum aspeto cultural. “By 

starting from zero it may be possible to create clothes that are not influenced by what has gone before, 

in fashion or in culture” (Bolton, 2017, p.12). Em relação às suas coleções, contrariamente a 

Balenciaga, Kawakubo dá-lhes um título, que pode espelhar tanto uma abordagem mais descritiva – 

típico das coleções mais antigas – ou mais expressiva – típico das coleções mais recentes; muitas 

das vezes, o seu interesse pelas formas, materiais, cores e técnicas é também aí representado 

(Bolton, 2017). 

 

Para compreender melhor o seu trabalho e o seu processo criativo, é importante fazer referência a 

Zen koan – uma questão ou um texto com caráter paradoxal utilizado no Budismo Zen para 
demonstrar as limitações do raciocínio; é exposto por um mestre aos seus alunos de forma a 

trabalhar a sua mente e espírito, observando o seu progresso através da capacidade de resolução da 

questão em causa, sem o recurso ao pensamento lógico e analítico (Bolton, 2017). Dois dos koans 

mais conhecidos são mu e ma; estes contém inúmeros significados sendo, no entanto, importante 

realçar os conceitos de vazio e espaço, respetivamente, uma vez que estes dois são retratados no 

trabalho de Kawakubo (Bolton, 2017). “I like to work with space and emptiness.” (Bolton, 2017, p.13). 

Sendo que este gosto por trabalhar o espaço e o vazio é central em Arquitetura. Nos trabalhos de 

Kawakubo, a junção destes dois conceitos dá origem a um outro: o espaço intersticial; este torna-se 
crucial, sendo uma oportunidade de explorar novas interpretações de dicotomias como Moda/Anti 

moda (Fashion/Antifashion), Objeto/Indivíduo (Object/Subject) e Roupa/Não-roupa (Clothes/Not 

clothes) levando à inspiração e posterior criação de novas peças. “As her fashions demonstrate, 

interstices are sites not only of meaningful connection and coexistence but also of revolutionary 

innovation and transformation, providing Kawakubo with endless possibilities for creation and re-

creation.” (Bolton, 2017, p.13). Os trabalhos de Kawakubo são expressão material e estética do 

conceito intersticial, interpretado de diversas formas. As suas coleções mais antigas, datadas de 
1980, dão forma a estes conceitos; através da utilização da cor negra, Kawakubo faz referência ao 

conceito de mu (vazio) e através do espaço criado entre o tecido e pele – devido ao modo como a 

roupa cai no corpo, com os seus tamanhos extremamente grandes – faz então alusão ao conceito de 

ma (espaço). A presença destes dois conceitos é visível num dos trabalhos mais conceituados da 

designer: “lace” sweater (figura 3.13), como ficou conhecida, sendo uma camisola preta com diversas 

aberturas com forma redonda, que fez parte da sua coleção outono/inverno de 1982/83. Nesta peça, 

a par com mu e ma, os conceitos de wabi (transitoriedade) e sabi (simplicidade), também princípios 

estéticos da filosofia Zen Budista, estão presentes. Quando expressos numa só palavra wabi-sabi, 
significa o gosto por algo assimétrico e irregular; algo muito presente no trabalho de Kawakubo. Foi 
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também no início dos anos 80 que Kawakubo, a par com Yohji Yamamoto, introduziram o 

desconstrutivismo no circuito internacional da alta costura (Bolton, 2017). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13. “Lace” sweater de Rei Kawakubo, coleção outono/inverno de 1982/83. Créditos: Peter Lindbergh.  

Fonte: https://www.vogue.co.uk 
 
Outro momento importante da carreira de Kawakubo, que uma vez mais irá aproximar o seu trabalho 

ao universo da Arquitetura, é a coleção de primavera/verão, Body Meets Dress – Dress Meets Body 

de 1997. Nesta coleção, Kawakubo pretende explorar e demonstrar novos conceitos de beleza 

através da manipulação da silhueta, recorrendo à técnica de wrapping e usando massas ou volumes 

fora da escala do corpo que possibilitara a criação de saliências, criando novas formas assimétricas 

como é visível na figura 3.14  (Bolton, 2017). Estes volumes são conseguidos através do uso de 

materiais como o nylon e o poliuretano (The Met Museum, 2017). Estas protuberâncias estão 
localizadas nas áreas do corpo que normalmente são enfatizadas sexualmente – como o caso da 

cintura e do peito, por exemplo – criando neste caso o efeito contrário, acabando por escondê-las. 

Desta forma, acabou por apresentar uma nova visão do corpo feminino, fugindo aos estereótipos 

(Bolton, 2017). 

 

“I want to rethink the body, so the body and the dress become one.” (Bolton, 2017, p.130). O modo 

como constrói as peças de roupa nesta coleção, resulta em silhuetas em que é difícil distinguir onde 

não só começa e acaba o corpo mas também as fronteiras entre o objeto e o indivíduo 
(Object/Subject). O movimento é outra característica que aproxima a Arquitetura do Design de Moda. 

A partir da parceria entre o coreógrafo Merce Cunningham (1919-2009) e Kawakubo em 1997, foi 

possível analisar como a sensação de unidade entre a peça de roupa e o corpo humano é 

intensificada com o movimento, através de Scenario (1997) – uma coreografia de dança apresentada 

na Academia de Música de Brooklyn (figura 3.15), em Nova Iorque, a 14 de outubro do mesmo ano 

(The Met Museum, 2017). 
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Figura 3.14. Rei Kawakubo/Comme des Garçons, Body Meets Dress – Dress Meets Body, 1997. Créditos: Paolo Roversi. 

Fonte: https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2017/rei-kawakubo/select-images 

Figura 3.15. Michael Foster, bailarino do Ballett am Rhein em “Scenario”. Créditos: Gert Weigelt. Fonte: 

https://www.nytimes.com/2014/07/20/arts/dance/merce-cunninghams-dance-legacy.html?smid=fb-share 

 

Em 2014 Kawakubo, com a sua procura incessante pelo nunca antes visto, passou a pretender criar 

“objetos para o corpo”.  A dicotomia Clothes/Not Clothes é então visível nas coleções deste período 
criativo da designer. A coleção primavera/verão de 2014, Not Making Clothing – que se traduzem 

“Não fazer roupa” – foi a primeira coleção feita como resposta à intenção de criar os tais “objetos para 

o corpo” (figuras 3.16, 3.17 e 3.18). A dicotomia Forma/Função caracteriza esta mesma coleção, onde 

uma vez mais é visível a abstração do corpo dando origem a silhuetas volumosas e proporções 

exageradas. Tanto ao nível dos conceitos abordados como da forma de entender as peças de roupa 

– o que pretende que sejam, o caráter tridimensional e construído que apresentam, as técnicas 

utilizadas para a elaboração da estrutura que sustenta as mesmas – é visível uma clara aproximação 

com a Arquitetura (The Met Museum, 2017).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Figuras 3.16, 3.17 e 3.18. Coleção primavera/verão de 2014, Comme des Garçons. Créditos: Fabio Iona / Indigitalimages.com. 

Fonte: https://www.vogue.com 
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Mais recentemente, a coleção Invisible Clothes de primavera/verão de 2017 (figuras 3.19, 3.20 e 

3.21), é caracterizada pela dualidade Abstraction/Representation – “Abstração/Representação” – 

sendo a coleção mais emblemática da marca Comme de Garçons (The Met Museum, 2017). Isto 

porque a linguagem escultórica e arquitetónica subjacente aos seus coordenados é a assinatura da 

designer japonesa, com peças de roupa volumosas que criam arquiteturas abstratas sobre os corpos, 

convertendo-se elas mesmas num espaço a ocupar por este. Nesta coleção, vários elementos 

característicos das peças de roupa tradicionais, tais como a manga e o decote, são reinterpretados de 
originais maneiras, sendo muitos deles deslocados da sua posição tradicional ou até mesmo 

eliminados (The Met Museum, 2017). Kawakubo continua, então, a explorar a criação de roupa que 

não espelha diretamente o corpo, mas que se torna uma extensão do mesmo, através da estrutura 

por detrás da mesma.”The idea [behind the spring/summer 2017 collection was] not being able to tell 

where the clothes ended and the body started.” (Bolton, 2017, p. 210). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuras 3.19, 3.20 e 3.21. Coleção primavera 2017, Comme des Garçons. Créditos: INDIGITAL.TV.  

Fonte: https://www.businessoffashion.com/fashion-week/2017ss/comme-des-garcons/collection/ 

 

Com Kawakubo podemos também abordar a importância da arquitetura efémera – como exposições, 

cenários de espetáculos ou pavilhões para feiras e certames internacionais. Kawakubo preocupa-se 

em particular com o espaço físico onde as suas coleções são expostas. Tomando como caso 

concreto a exposição “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” (figura 3.22) 

realizada no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, em 2017. “I would find it impossible to see 

my clothes in a space designed by someone else. My clothes and the spaces they inhabit are 

inseparable – they are one and the same. They convey the same vision, the same message, and the 

same sense of values.” (Bolton, 2017, p.17). Nesta exposição, Kawakubo desenhou um espaço que 

se torna espelho das roupas expostas. Desta forma, tal como as dicotomias presentes nas suas 

criações, o design da exposição sugere leituras paradoxais; as estruturas desenhadas ao terem 

grandes dimensões evocam uma leitura de grandiosidade, no entanto, o uso da cor branca amplifica 

a sensação de vazio (mu) e provoca uma sensação de contenção e introspeção, ligada a uma leitura 

mais espiritual, por exemplo (Bolton, 2017). 
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Figura 3.22. Exposição “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”, 2017.  

Fonte: https://www.dezeen.com 

 

As coleções acima enunciadas foram escolhidas por representarem de uma forma clara não só a 

forma de trabalhar e o percurso de Kawakubo no mundo da Moda mas também por espelharem 

diferentes abordagens e aproximações com o universo da Arquitetura. A designer fundadora de 

Comme des Garçons demonstrou ao longo dos anos um gosto especial pela construção e pelas 

técnicas envolvidas na mesma; algo que é bem visível nos exemplos acima ilustrados (Fury, 2017). 

Para conseguir alcançar o nível de quase auto-sustentação das suas peças, denota um 

conhecimento bastante profundo da arquitetura das roupas.  
 

 
4. CASOS DE ESTUDO  

 
4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
No panorama nacional, tanto a Moda como a Arquitetura em Portugal tiveram uma evolução histórica 

com particularidades específicas resultantes da própria História do país. No século XX, principalmente 
até aos anos 60, as diversas alterações da silhueta criadas pelos importantes nomes do universo da 

Moda, tal como Balenciaga e Dior, por exemplo, foram acompanhadas pelos designers portugueses, 

resultando em interpretações condizentes (Teixeira e Brito, 2000). Os anos 70 ficaram marcados pelo 

25 de Abril de 1974, e com a Revolução dos Cravos veio também a revolução no mundo da Moda, 

conduzindo a mudanças na forma de entender e conceber as peças de roupa, ao aparecimento da 

moda de autor (trabalho muito pessoal e especializado que prima pela inovação, a qualidade dos 

tecidos e consequentemente das peças de roupa, sendo estas produzidas em pouca quantidade e 
vendidas a um preço elevado), das escolas de Design de Moda e do próprio Museu do Traje (1977) 

(Teixeira e Brito, 2000). Desde então, são também exploradas novas vertentes da Arquitetura, novas 

técnicas e materiais, um lado mais performativo da mesma, aproximando-a e tornando-se ela mesma 
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inspiração para inúmeros designers que, por sua vez, exploram as potencialidades dos materiais e 

das técnicas de costura na criação de peças de roupa. 

 

 

4.2. DUPLA ALVES/GONÇALVES 
 

O primeiro caso de estudo nacional a ser analisado é a dupla Alves/Gonçalves (figura 4.1). Manuel 
Alves, oriundo de Montalegre e hoje com 66 anos, estudou Gestão no Instituto Superior de 

Administração, fez tropa no Porto até 1975 – ano em que se tornou professor de Francês e 

Matemática numa escola em Leiria – e após um ano e meio de ensino regressou ao Porto com uma 

nova oportunidade de emprego. Aqui, fora da hora de trabalho teve a oportunidade de conviver com 

pessoas ligadas ao mundo da moda, ambiente esse que possibilitou a Alves descobrir a sua 

verdadeira vocação. António Coelho foi uma dessas pessoas, acabando por se tornar sócio de 

Manuel Alves na abertura de uma loja de roupa masculina no Porto, no final dos anos 70. A loja dava 

pelo nome de Cúmplice, substantivo este que não poderia descrever melhor a relação de entrega de 
ambos neste projeto. Foi através dele que Manuel Alves teve a possibilidade de criar as suas bases – 

“Rapidamente, começou a fazer a escolha de tecidos e de feitios, o que lhe permitiu obter um 

conhecimento alargado de todas as fases por que passa a construção e posterior venda de vestuário. 

(...), Manuel frequentava fábricas e ateliers, apreciava tecidos e matérias-primas.” (Duarte, 2003, 

p.46).  

 

No entanto, o ambiente conservador e tradicional da cidade invicta demonstrava ser uma limitação 

para o seu trabalho, visto que este desde cedo se caracterizou pela sofisticação e extravagância, por 
fugir à regra. Desta forma, em 1983, Alves muda-se para Lisboa onde já conhecia várias pessoas 

ligadas ao mundo das Artes, entre elas Ana Salazar (n.1941).  

 

José Manuel Gonçalves, nascido em Abrantes e nove anos mais novo que Alves, desde o início era 

consciente do seu interesse pela moda. Contudo, o contexto social era diferente e “convencer alguém 

de que se pretendia fazer moda era difícil.”. (Duarte, 2003) Assim sendo, estudou na Faculdade de 

Letras de Lisboa, primeiro Direito durante um ano, mudando depois para História, tendo terminado o 
curso. Contudo, durante estes anos, nunca deixou de lado a sua verdadeira paixão, a Moda, ao fazer 

roupa para as amigas nos seus tempos livres.  

 

Manuel Alves e José Manuel Gonçalves começam a trabalhar juntos em novembro de 1984, quando 

o primeiro convida Gonçalves para trabalhar com ele na sua loja recentemente aberta no Bairro Alto. 

(Duarte, 2003) Um ano mais tarde, no Palácio do Correio Velho, apresentam a sua primeira coleção. 

A partir desse momento, a dupla tem vindo a alcançar patamares cada vez mais elevados, sendo 

uma referência para a Moda portuguesa. (Alves/Gonçalves, 2019) Ao atingirem tal reconhecimento, 
representam Portugal no estrangeiro, tendo não só marcado presença em inúmeras cidades 

europeias – como é o caso de Barcelona, Londres, Copenhaga e Alemanha – como também em 
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Washington, Nova Iorque e em São Paulo, no continente americano. Para além do seu trabalho no 

atelier, a dupla colaborou com a indústria na criação de marcas como Calo Giotto e Quazar, entre 

1989 e 1992; criou uniformes para a TAP e para a Vodafone; desenhou figurinos para teatro, cinema 

e bailado; criou uma coleção de cerâmica e outra de joias e acessórios; e em 2008, desenhou um 

selo para a companhia de correios nacional. Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, entre 1991 e 

2013, foram ainda Professores convidados da Faculdade de Arquitetura de Lisboa (Alves/Gonçalves, 

2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 4.1. Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, fecho do desfile da coleção primavera/verão de 2019. 

Créditos: Ugo Camera. Fonte: https://www.elle.pt 
 

“Exercício do feminino, muita sofisticação e superação na procura de formas inovadoras de pensar a 

estrutura e a construção da roupa.” (Alves/Gonçalves, 2016). 

 

Sendo pioneiros da Moda Lisboa, a par com José António Tenente (n.1966), a dupla conta com 

muitos anos de experiência que se traduzem num legado importante para a Moda portuguesa. Sendo 

este legado reiterado ao conquistarem o Globo de Ouro “Personalidade de Moda”. O ADN da dupla 

assenta no espírito arquitetónico dos seus coordenados combinados com sofisticação, irreverência e 
elegância. Às suas raízes clássicas juntam um toque moderno (New In Town, 2018). A sua 

criatividade, inovação e até mesmo revolução na Moda nacional ao quebrarem barreiras e criarem 

coordenados que fogem à norma – impactando –  faz com que as suas criações tenham uma 

linguagem facilmente reconhecida. Plissados, drapping, prints e a manipulação de tecidos são 

técnicas-chave na obtenção de uma Arquitetura sobre um corpo, onde através do corte e do material, 

é criado um sistema estrutural (Vogue, 2019).  

 
Tratando-se dos designers de moda que mais se aproximam da alta-costura em Portugal, têm as 

sedas naturais e a cachemira como materiais principais, sendo o cetim e as lãs naturais também 

muito utilizados. As cores escolhidas para transmitir a ideia por detrás de cada coleção, encontram-se 

maioritariamente na gama das cores frias, com a presença do preto, azul, verde, rosa e branco 

bastante acentuada ao longo dos anos.  
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A partir da entrevista feita a Manuel Alves, é possível entender que apesar de não terem formação 

ligada à Arquitetura, existe uma imensa curiosidade e interesse por este universo. Para a dupla, ter 

ligações com diversas áreas artísticas como é o caso da Arquitetura mas também do Design, do 

Cinema, da Música, da Escultura, da Cerâmica, entre outras, é fundamental uma vez proporcionar 

novas visões sobre o mundo e potencializar o pensamento criativo. Durante o tempo que foram 

Professores na Faculdade de Arquitetura, passaram esta mesma ideia aos alunos de Arquitetura,,não 
restringindo o pensamento a questões arquitetónicas mas estimulando-o, ao serem confrontados com 

novas situações fora desse universo.  

 

O sistema estrutural presente no trabalho da dupla confere-lhe uma aproximação à Arquitetura. O tipo 

de corte utilizado conjugado com um material com características específicas fazem com que a 

criação de novos volumes seja possível. A geometria característica dos seus coordenados, onde a 

simetria proveniente das suas raízes clássicas é notória, as técnicas utilizadas e os jogos de formas, 

volumes e texturas conferem uma linguagem construtiva às suas roupas, aproximando-as da 
Arquitetura. O processo criativo da dupla passa muito pela experimentação. Não utilizam o desenho 

como ferramenta inicial mas sim como um método de trabalhar a forma já idealizada. Isto é, começam 

por ter uma ideia e trabalham essa mesma ideia no busto, com materiais e técnicas diferentes. 

Quando percebem que o que tinham idealizado funciona, utilizam então o desenho para aperfeiçoar e 

chegar à peça final.  

 

Relativamente à estrutura, existe uma primeira ideia da forma que se pretende obter, sendo a 

estrutura pensada primeiro e só posteriormente se proceder à escolha do material que se adaptará 
melhor e tornará possível essa ideia. Entretelas, arames, processos mais artesanais ou técnicos são 

utilizados como forma de obter o volume idealizado.  

 

Já na Arquitetura, ao trabalhar com escalas totalmente diferentes, o desenho acaba por ser uma 

ferramenta crucial. Este possibilita não só passar as ideias iniciais para o papel, como atingir um grau 

de pormenor tal que é capaz de explicar, em apenas linhas num papel, um projeto com dimensões 

que ultrapassam a escala humana. O processo criativo na Arquitetura conta também com o uso de 
maquetes, que sendo estas uma réplica do projeto, a três dimensões, a uma escala inferior, ajuda a 

compreender e a identificar pontos débeis no projeto. Contudo, apesar das ferramentas que ambas 

disciplinas utilizam, no Design de Moda, ao lidar com a escala do corpo, consegue ter essa 

possibilidade de experimentação direta no busto, de trabalhar à escala real, algo que na Arquitetura 

não é possível.  

 

Relativamente a estilos arquitetónicos, tanto as linhas fluídas como as mais retas os fascinam. “Têm é 

de ter particularidades que me agradem.” Ao enunciar Zaha Hadid e Norman Foster (n.1935) como 
referências, é possível perceber um claro interesse pela Arquitetura Contemporânea assim como 

pelas curvas, pelo movimento descrito nas superfícies dos edifícios e pela sofisticação. Já ao fazer 
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referência ao Pavilhão de Barcelona (figura 4.2) de Mies Van der Rohe (1886-1969) e à Casa da 

Cascata (figura 4.3) de Frank Lloyd Wright (1867-1959), remete-nos para a Arquitetura Moderna e 

demonstra um interesse por linhas retas, pela simplicidade e pela harmonia conseguida entre o 

construído e a Natureza, mais relacionado com o último caso.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.2. Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe. Fonte: https://miesbcn.com/the-pavilion/images/ 
Figura 4.3. Casa da Cascata, Frank Lloyd Wright. Fonte: https://www.archdaily.com 

 
 
Tanto Manuel Alves como José Manuel Gonçalves têm um vasto conhecimento sobre os clássicos do 
universo da Moda, tendo estudado com detalhe as várias figuras icónicas que não só marcaram o seu 

tempo mas também deixaram um legado que ainda hoje é reconhecido. Elegem Madeleine Vionnet, 

Madame Grès, Cristóbal Balenciaga e Yves Saint Lauren como as suas referências. É possível 

reconhecer a influência de Madeleine Vionnet nos plissados e no seu famoso corte viés. Já Madame 

Grès, nos drapeados e na visão escultórica da roupa. Por sua vez Balenciaga fascina-os pela forma 

como construía as suas roupas. “O vestuário deixou de estar justo ao corpo, onde o corpo é 

predominante. Ele cria espaços arquiteturais à volta do corpo com volumes, com simetrias que 
explodem sem o corpo estar a ver-se, a denunciar-se. É a Arquitetura sobre um corpo.” (Alves, 2018). 

É possível reconhecer a sua influência de Yves Saint Laurent no trabalho da dupla Alves/Gonçalves 

tanto no corte reto, limpo e minimal, como nas linhas clássicas que, ao mesmo tempo, têm um toque 

de modernidade. 
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4.3. JOSÉ ANTÓNIO TENENTE 
 

O segundo caso de estudo é o trabalho de José António Tenente (figura 4.4). Nasce em Cascais a 31 

de Março de 1966 e, dezassete anos mais tarde, entra na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 

para estudar Arquitetura. Permanece apenas três anos neste curso, acabando por seguir Design de 

Moda no CITEM (Duarte, 2003). No seio familiar não havia ligações ao universo da Moda nem 

mesmo à indústria têxtil. O gosto por esta área surgiu de forma natural e inesperada, acabando por 
sobrepor-se a tudo o resto, embora a ideia inicial fosse conciliar os dois mundos da Arquitetura e da 

Moda, completando os dois cursos superiores. No entanto, devido a oportunidades que surgiram, – 

como o estágio no gabinete de Ana Salazar em 1985 – acabou por não terminar o curso de 

Arquitetura, escolhendo o Design de Moda e dedicando-se a tempo integral a esta área. Ainda que 

não tenha conseguido conciliar os estudos relativos a ambas disciplinas, a sua carreira é a prova de 

que os uniu a vários níveis, sendo o lado arquitetónico característico dos seus coordenados uma 

referência no mundo da Moda em Portugal. Em 1986 estreia a sua primeira coleção Cordas & Metais 

com um desfile no Teatro Ibérico; a partir daqui inicia um percurso de sucesso por passerelles 
nacionais e internacionais (Duarte, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 4.4. José António Tenente. Fonte: https://www.dn.pt/artes/interior/jose-antonio-tenente-nao-tenho-mesmo-
saudades-de-trabalhar-no-mundo-da-moda-9290712.html 
 

Durante a sua carreira como designer de moda, teve algumas propostas paralelas como figurinista, 

sendo a primeira em 1990 com a peça Rei Lear de Shakespear para o Teatro Experimental de 

Cascais. Nos anos seguintes, colaborou com alguns coreógrafos para o Ballet Gulbenkian e 
participou em projetos na Escola Superior de Dança e na Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo. Em 2011, após 27 anos como designer de moda, José António Tenente decide 

abraçar uma nova oportunidade profissional como criador de figurinos para o teatro. Foi a partir de 

2009 que os convites para participar em projetos relacionados não com passerelles mas com palcos 

começaram a ser mais frequentes, levando-o a optar por experimentar um novo caminho que lhe 

permitia, contudo, manter a ligação com a criação e conciliar o trabalho de atelier, ainda que com um 

ritmo diferente.  
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Tenente não só estabeleceu ligações de proximidade com o teatro e a dança, como também o fez 

com a música, colaborando desde o ano 2000 com a solista Maria João (n.1956), sendo o designer 

por detrás dos fatos para os seus concertos com Mário Laginha (n.1960). Está também intimamente 

relacionado com a televisão, ao criar a imagem da apresentadora Bárbara Guimarães (n.1973), desde 

a segunda edição do programa Chuva de Estrelas em 1998. Em 2001, lança uma linha de jóias em 

parceria com a marca Splend’oro Fashion, baseadas em geometrias simples (Duarte, 2003). 

 
“Com filiação numa corrente de criadores internacionais que prezam a história do traje e desenvolvem 

vários olhares contemporâneos à volta do tema, ele é também largamente inspirado pela pintura e 

pelo conceito de teatralidade, muitas vezes implícito nas suas propostas femininas e masculinas. [...] 

O mesmo gosto pelo perfeccionismo, pelo rigor criativo, por uma certa arquitectura de corte e 

românticos jogos de volume mantêm-se até aos dias de hoje.” (Coutinho, 2010, p. 2). 

 

Sóbrio, gráfico e elegante – estes são três adjetivos que podem definir a marca José António 

Tenente. Assim como a dupla Alves/Gonçalves, o estilo do designer português assenta na junção 
perfeita do clássico com o moderno. A sua ligação com o universo artístico está intimamente 

relacionada com a pintura. Por exemplo, a vertente geométrica e o uso de cores fortes presentes no 

trabalho de Piet Mondrian e Robert Delaunay (1885-1941) influencia o trabalho de Tenente. O teatro 

e o período barroco, com os seus grandes volumes e detalhes construtivos são outra influência clara 

no trabalho do designer português. A influência da Arquitetura é visível na componente gráfica, com 

uma vertente geométrica e outra mais decorativa do seu trabalho, sendo estas derivadas do desenho 

– ferramenta principal no processo criativo de Tenente (Coutinho, 2010). O trabalho de formas 

simples e depuradas, onde o corte ganha especial importância, configura o espirito arquitetónico dos 
seus coordenados (Tenente, 2016). De forma a atingir esse mesmo resultado, são utilizadas técnicas 

comuns a estes dois universos da Arquitetura e da Moda, tal como os plissados e os drapeados. Ao 

nível da palete de cores, esta situa-se mais na gama das cores frias, onde a presença do preto e do 

branco é bastante notória, não obstante a utilização de cores mais vivas e consequentemente mais 

quentes como é o caso do vermelho e do laranja, por exemplo. Relativamente aos materiais, o cetim 

e as sedas naturais estão entre os mais utilizados pelo designer.  

 
A formação na área de Arquitetura e os conhecimentos que adquiriu desses anos acabam por ter 

impacto na forma como Tenente olha para a Moda. Num primeiro momento, partilha o mesmo 

pensamento que Manuel Alves ao defender que é necessário ter ligações com diversas áreas 

artísticas como a Arquitetura, a Pintura, o Teatro, o Cinema, a Ópera, a Dança, a Fotografia, entre 

outras, uma vez que estas relações potencializam o pensamento criativo. Dado os anos que estudou 

Arquitetura, o desenho é uma ferramenta que desempenha um papel crucial no seu trabalho. Ao nível 

da estrutura, são as linhas de construção das peças que acabam por transparecer a preocupação 

pela mesma. E tal como foi referido, a geometria característica dos seus coordenados, juntamente 
com as várias técnicas eleitas, permite explorar formas, volumes e texturas. Apesar de trabalhar a 

escalas diferentes, com materiais diferentes e tempos de materialização totalmente distintos, continua 
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a utilizar um método de desenho exaustivo (Duarte, 2009). É através do mesmo que testa várias 

hipóteses, várias proporções, a mesma peça com diferentes conjugações. A peça só avança para a 

modelação no atelier se fica resolvida no desenho (Coutinho, 2010). Na criação de uma coleção, 

depois de encontrado o conceito por detrás da mesma, o desenho desempenha assim a etapa 

crucial. Primeiro traduzem-se em desenhos à mão levantada sem preocupações técnicas nem 

ilustrativas; depois, ao serem selecionadas algumas peças, um novo desenho é feito testando 

possíveis combinações; e por fim, são feitos desenhos técnicos a computador de modo a explicar 
como a peça de roupa é confeccionada (Tenente, 2019). Aqui é possível perceber uma clara 

proximidade com o processo criativo na Arquitetura, onde primeiro são feitos esquiços, 

posteriormente esses desenhos mais despreocupados com escala e pormenor, passam a ter mais 

rigor e são testadas várias opções – aqui muitas vezes são utilizadas maquetes, físicas ou digitais, 

uma vez que se trabalha com uma escala diferente e muitas vezes sente-se essa necessidade de ter 

recurso a um modelo tridimensional. À medida que a ideia inicial vai ganhando forma, o grau de 

pormenor e detalhe dos desenhos aumenta, uma vez que existe a necessidade de ir percebendo 

determinados detalhes do projeto, até chegar à fase de execução onde os desenhos técnicos 
explicam a edificação do edifício.  

 

José António Tenente, a par com a dupla Alves/Gonçalves, tem como principais referências os 

mestres dos anos 30 e 50: Madame Vionnet, Cristóbal Balenciaga e Christian Dior. A mestria do 

corte, o domínio dos materiais e a capacidade de construir sobre um corpo são três características 

destes criadores que inspiram o designer português (Tenente, 2019). É visível a influência de cada 

um no seu trabalho, quer seja pelos plissados tão utilizados por Tenente e pelo corte em viés da 

Madame Vionnet, quer seja pelo aspeto mais arquitetónico e de abstração do corpo herdado de 
Balenciaga. Outra referência é Dior, pela exploração de formas geométricas, pelo trabalho da 

estrutura interna e pela elegância (Fogg, 2017). 
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4.4. ANÁLISE COMPARATIVA 
 
No presente subcapítulo pretende-se analisar a presença de alguns dos pontos de afinidade entre a 

Arquitetura e a Moda (ver capítulo 2) no trabalho dos designers portugueses. Foram escolhidos a 

geometria, a estrutura, o volume, a construção/desconstrução e as técnicas plissado e drapeado, uma 

vez que se traduzem nos pontos mais ilustrativos desta relação de proximidade.  

 
Geometria: 
 
Através das figuras 4.5 e 4.6, é possível identificar a geometria nos respetivos coordenados da dupla 

Alves/Gonçalves e de José António Tenente, através da simetria – consequente de um eixo vertical 

que define a conceção do casaco –, de linhas paralelas e de ângulos retos que marcam a sua forma 

remetendo-nos para a ideia de um retângulo. Nas imagens, e respetivas coleções, é visível a 

utilização de materiais mais duros que permitem criar, juntamente com o tipo de corte utilizado, um 

sistema estrutural que faz com que seja possível abstrair-se do corpo, sendo a forma geométrica do 
casaco a que acaba por tornar-se na silhueta da manequim, sendo notória a influência de Balenciaga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5. Alves/Gonçalves, desfile 22 de Março 2017.  

Fonte: https://www.portugalfashion.com/pt/edicao/portugal-fashion-fw17-18/desfiles/alves-goncalves/ 

Figura 4.6. José António Tenente, coleção outono/inverno 2006/07. Fonte: Arquivo ModaLisboa. 
 
Estrutura: 
 

Relativamente à estrutura, é possível encontrar mais uma aproximação com Balenciaga, no sentido 

de criarem coordenados estruturados, sendo o sack dress um exemplo disso mesmo. No caso da 
dupla Alves/Gonçalves e de José António Tenente, os seus sistemas estruturais assentam na 

combinação de materiais com diferentes técnicas de corte. Ao invés de utilizarem métodos muito 

elaborados, como a utilização de arcos como esqueleto interno, os trabalhos passam pela escolha 

exímia das características de cada material – sendo a sua dureza uma das mais importantes – 
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conjugando técnicas de corte e costura que permitem manipular esse mesmo material. A figura 4.7 da 

coleção de outono/inverno de 2002 de José António Tenente e a figura 4.8 da coleção outono/inverno 

de 1999/2000 da dupla Alves/Gonçalves ilustram a importância da estrutura no redesenhar da 

silhueta e evidenciam linhas, volumes e proporções com jogos de tecidos e cores dentro dos 

respetivos universos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7. José António Tenente, 18ª edição da ModaLisboa, coleção outono/inverno 2002. Fonte: Arquivo ModaLisboa 

Figura 4.8. Alves/Gonçalves, 12ª edição da ModaLisboa, coleção outono/inverno 1999/2000. Créditos: António Moutinho. 

Fonte: Arquivo ModaLisboa 

 
Volume:  
 
O volume é uma característica dos corpos tridimensionais. Na Arquitetura, é algo intrínseco mas já no 

Design de Moda tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante, uma vez que inúmeros 

designers aspiram a encontrar outros volumes para além do corpo. Em lugar de acompanhar ou 

sublinhar a silhueta do corpo, procuram-se outros volumes que consideram tanto o corpo como o 

espaço onde este se move, o movimento e a distância entre os dois. O movimento criado pela ação 
do corpo e o impacto que este tem no tecido provoca alterações na configuração inicial da peça de 

roupa, criando volume e por conseguinte, afirmando-se como construção escultórica. Isso é possível 

observar na figura 4.9 da coleção outono/inverno do ano passado da dupla Alves/Gonçalves. Já 

Tenente, ao ser um grande amante do teatro, acaba muitas vezes por explorar efeitos que remetem 

também para esse universo. A coleção de outono/inverno de 2006/2007 (figura 4.10) acaba por ser 

um exemplo perfeito, uma vez que Tenente nesta apresentação tinha como objetivo realçar essa 

vertente teatral, onde a música, os adereços utilizados e claro, os volumosos vestidos, tornaram 

possível viajar no tempo.  
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Figura 4.9. Alves/Gonçalves, desfile 20 de Outubro de 2018.  

Fonte: https://www.portugalfashion.com/pt/edicao/portugal-fashion-ss19/desfiles/alves-goncalves/ 

Figura 4.10. José António Tenente, coleção outono/inverno 2006/07. Fonte: Arquivo ModaLisboa. 

 
Construção/desconstrução: 
 

Dada a matriz clássica e a forte influência de Balenciaga, a construção é algo inerente ao trabalho da 

dupla Alves/Gonçalves e de José António Tenente, sendo as figuras 4.11 e 4.12 ilustrativas da sua 

natureza. Ainda que possam ter explorado a desconstrução em alguns dos seus coordenados, foi 

algo pontual que não define o trabalho destes dois casos de estudo.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11. Alves/Gonçalves, desfile 17 de Março de 2018.  

Fonte: https://www.portugalfashion.com/pt/edicao/portugal-fashion-fw18-19/desfiles/alves-goncalves/ 

Figura 4.12. José António Tenente, coleção outono/inverno 2009/10. Fonte: Arquivo ModaLisboa.                                        
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Plissado: 
 
O plissado é uma das técnicas-chave da dupla Alves/Gonçalves e de José António Tenente, 

reconhecendo-se assim a influência da Madame Vionnet. A vontade de explorar novas vertentes e 

conceções de roupa, de criar peças escultóricas, faz com que esta técnica esteja muito presente 

(figuras 4.13 e 4.14).             

                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 4.13. Alves/Gonçalves, desfile 22 de Março de 2017.  

Fonte: https://www.portugalfashion.com/pt/edicao/portugal-fashion-fw17-18/desfiles/alves-goncalves/ 

Figura 4.14. José António Tenente, 3ª edição da ModaLisboa, coleção outono/inverno 1992/93. Créditos: Fernando Peres 

Rodrigues. Fonte: Arquivo ModaLisboa.                                        

 
Drapeado: 
 
Tendo como referência Madame Grès, o drapeado é outra técnica bastante utilizada pelos designers 
portugueses em estudo. Ao entender o tecido como o material que, com recurso à técnica de drapear, 

proporcionará a criação de uma nova silhueta, é possível entender a ligação existente não só com a 

Escultura mas também com a Arquitetura. A técnica de drapear possibilita, então, uma nova leitura de 

cada coordenado, ao proporcionar criar volume, movimento e novas texturas que levam a jogos de 

luz e sombra muito característicos da Arquitetura. Com o intuito de atingir novas silhuetas, texturas e 

ritmos, numa reinterpretação do clássico, a figura 4.15 pertencente à coleção da dupla 

Alves/Gonçalves apresentada em 20 de Outubro de 2018, é disso um exemplo, assim como a figura 
4.16 da coleção de verão de 2007 e de outono/inverno de 2009/2010, de José António Tenente. 
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Figura 4.15. Alves/Gonçalves, desfile 20 de Outubro de 2018.  

Fonte: https://www.portugalfashion.com/pt/edicao/portugal-fashion-ss19/desfiles/alves-goncalves/ 

Figura 4.16. José António Tenente, coleção verão 2007. Fonte: Arquivo ModaLisboa.                                       
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5. NOTAS CONCLUSIVAS 
 

Na presente dissertação foi possível observar como a Arquitetura e o Design de Moda evoluíram em 

proximidade, sendo influenciados por diversas correntes artísticas e reflexões teóricas. Mais 

recentemente, a evolução tecnológica aproximou ainda mais estes dois universos artísticos, quer ao 

nível das técnicas utilizadas na construção quer na forma de criar e comunicar um projeto. Na 

Arquitetura, nomeadamente na sua expressão efémera, procuram-se técnicas próximas da Moda e 
materiais mais leves e maleáveis, como os têxteis. Por sua vez, o Design de Moda na sua busca pelo 

novo, tem vindo a abraçar características opostas ao que era conhecido, desenvolvendo roupas 

construtivas ou objetos vestíveis, ou seja, formas arquitetónicas.  

 

A análise do trabalho de Cristóbal Balenciaga permitiu compreender o caráter escultórico e 

arquitetónico que as suas peças de roupa assumem e de como isso foi, e continua a ser, uma 

referência central para muitos designers de moda, em particular para os que valorizam a componente 

estrutural do vestuário. Por sua vez, a análise do trabalho de Rei Kawakubo permitiu entender, 
comparativamente, outro caminho de referência arquitetónica, desta vez mais pela via da construção 

e desconstrução. O desejo em ultrapassar o limite do entendimento da roupa tal como era designada 

e conhecida, fez com que ela a considerasse um objeto a ser “habitado” pelo corpo humano.  

 

A análise do percurso profissional da dupla Alves/Gonçalves e de José António Tenente, confirma, de 

modos distintos, a influência da Arquitetura no trabalho de ambos. Para a dupla Alves/Gonçalves, 

sem formação específica em Arquitetura, é determinante a influência de várias áreas artísticas, em 

particular a Arquitetura. Isso é notório nas referências presentes em cada coleção ou na 
reinterpretação de vários estilos arquitectónicos. Já José António Tenente, ao ter formação em 

Arquitetura, utiliza o pensamento, a metodologia projetual e os conhecimentos obtidos durante a sua 

vida académica. O desenho constituí, assim, o elemento-chave para a criação dos seus coordenados. 

Ainda que o mesmo não seja o elemento-chave para a dupla Alves/Gonçalves, uma vez que 

trabalham preferencialmente sobre o manequim através da modelação, plissado ou drapeado, 

aproxima-os também a influência de personalidades marcantes no universo da Moda, como Cristóbal 

Balenciaga, a qual conduz à criação de coordenados de cariz arquitetónico que redesenham as 
silhuetas. A raiz clássica presente em ambos casos de estudo, a presença da geometria como 

elemento regulador das suas criações, o gosto pelo corte clássico e minimal, juntamente com a 

sofisticação inerente de ambas marcas – traduzida por técnicas partilhadas com a Arquitetura como o 

printing, o drapeado e o plissado – permitem confirmar uma inter-relação entre a Arquitetura e o 

Design de Moda. Porém, para a hipótese analisada nesta dissertação, podemos afirmar que o 

trabalho dos designers portugueses não possui a mesma relevância ou representatividade que é 

evidente em Cristóbal Balenciaga ou em Rei Kawakubo. Isto é, os coordenados de Alves/Gonçalves e 

José António Tenente não manifestam de forma tão clara e exuberante  o caráter escultórico e 
arquitetónico dos mestres internacionais estudados. Não obstante, ainda que de uma forma mais 
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subtil, é possível entender a influência da Arquitetura na conceção, construção e formulação final de 

muitas propostas e coleções dos casos de estudo nacionais.  

 

As semelhanças concetuais, formais e estéticas – a nível do processo criativo, das técnicas e 

recursos utilizados, do propósito para que são criadas e cada vez mais a nível dos materiais utilizados 

– faz com que se possa considerar o Design de Moda uma Arquitetura sobre um corpo. 

 
Uma vez manifesta a afinidade conceptual, material e técnica entre as duas disciplinas [sendo a 

Arquitetura efémera um claro exemplo disso mesmo] apontamos como uma hipótese de estudo futuro 

a investigação prática sobre a possibilidade de desenvolvimento de um projeto que permita ao 

indivíduo “vestir a sua própria casa”. Isto é, construir uma peças de roupa que através de um 

determinados mecanismos e materiais – de certa forma, relacionados com soluções de abrigos 

temporários, como uma tenda de campismo, por exemplo – fosse capaz de se transformar numa 

instalação tridimensional. Predominantemente dirigida a situações de deslocação e viagem por 

permitir uma maior autonomia ao viajante, poderia também ser utilizada para estilos de vida nómada 
ou até mesmo para melhorar as condições de vida de pessoas carenciadas e sem abrigo, de 

desalojados ou de populações em situações de catástrofe humanitária. A possibilidade de ter uma 

peça de roupa que se transforma num espaço-abrigo tridimensional pode permitir uma certa 

privacidade e intimidade, aumentando o conforto de quem o habita. Esta ideia de “vestir a própria 

casa” tem vindo a ser estudada, com trabalhos como Refuge Wear – Habitent (1993) do estúdio Orta 

e Wearable Habitats (2019) do designer britânico Craig Green em parceria com a marca italiana 

Moncler. Este pode vir a tornar-se num novo estágio de proximidade entre a Arquitetuta e a Moda, 

mostrando literalmente o que esta dissertação nos permitiu entender – que a Moda é, em diferentes 
níveis e dimensões, uma Arquitetura sobre um Corpo.   
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ANEXOS 
 

ANEXO A | ENTREVISTA A MANUEL ALVES 
 

17/09/2018, Atelier Alves/Gonçalves  

 

É reconhecida a influência da Arquitetura no estilo Alves e Gonçalves. Algum de vós teve 
formação em Arquitetura? De que modo é que surgiu o interesse por esta disciplina? 
 
O José Manuel Gonçalves é formado em História, tendo sempre um grande interesse pela História de 

Arte, e eu [Manuel Alves] em Gestão – são universos totalmente distintos. Porém, logo a partir dos 

meus 15 anos, comecei a olhar para as coisas sob o ponto de vista da cor; os sentidos estavam mais 

apurados para essas perceções da cor, dos ambientes que me fascinavam, da televisão...tudo isso 

criou em mim um imaginário muito interessante. A partir dos meus 20/21 anos comecei a ter uma 

noção concreta do que queria seguir – trabalhar no ambiente sofisticado da moda, do design, etc. 
Mas não foi fácil esse início, na medida em que não tivemos uma formação específica em moda; o 

nosso trabalho foi sempre algo muito intuitivo. Acho que isso é fundamental. Mais tarde, enquanto 

professor, constatei que se não houver “alma”, não há nada a fazer. A esta característica tem de se 

somar uma curiosidade imensa que se tem de ter pelo universo da moda e pelo mundo. Isso é o 

fundamental, é o que nós procuramos conhecer. E, depois, a partir daí, criamos laços com as coisas 

de modo a que todas essas coisas contribuam para o nosso conhecimento. É fundamental ter uma 

curiosidade e uma sensibilidade para ver as coisas como os outros não veem. É isso que determina 

depois a nossa realidade e o nosso trabalho.  
 

Quando se refere à questão da curiosidade, essa mesma está relacionada com a Arquitetura, 
por exemplo, com alguma cidade em particular?  
 
Claro, sempre. Aliás eu não concebo Moda sem ter estas ligações muitíssimo amigáveis com a 

Arquitetura, com o Design, com as Artes, com o Cinema, com tudo. A Arquitetura é-nos 

particularmente, tanto para mim como para o José Manuel Gonçalves, algo que nos entusiasma 

muito. Eu gosto muito de espaços. De cinema, de arquitetura, de cerâmica, de design, de escultura, 
de tudo. Design de utensílios, de mobiliário, de equipamento. E toda a minha vida foi construída à 

volta destes universos.  

 

Quanto a cidades, se vou a Nova Iorque fico fascinado, se vou a Florença fico fascinado. Kathmandu 

no Nepal é lindo; Srinagar, pequena cidade construída sobre a água com nenúfares gigantes, 

emociona-nos. A Arquitetura emociona-me quando me apela os sentidos. Assim como uma jarra, uma 

pessoa, uma paisagem. Para além disso, muitos dos nossos amigos são arquitetos e as nossas 
leituras passam também por esta disciplina. 
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Enquanto professor da Faculdade de Arquitetura [onde lecionei durante 21 anos] era frequente ser 

convidado pelos professores de Arquitetura para dar aulas no curso. A ideia que me levava a aceitar 

este desafio era tentar ver até que ponto é que os alunos estavam relacionados com o mundo exterior 

à Arquitetura. Constatei que normalmente não estavam muito ligadas aos universos das Artes, do 

Cinema, da Literatura, do Design de Moda. Então a minha intenção era despoletar a curiosidade de 

modo a que pusessem outras coisas em questão, não só a Arquitetura, sabendo que se 

continuassem assim não seriam bons arquitetos. Quanto a mim, se um arquiteto não conhece Moda, 
não pode ser um bom arquiteto. Se não estiver ligado à Música, não é bom arquiteto. Era esse o 

grande problema que eu via nos alunos de Arquitetura.  

 

Falou-me de Nova Iorque, porque o fascina tanto esta cidade? 
 
Fascina-me o emaranhado de construção. Eu nasci em Trás-os-Montes, uma aldeia transmontana, e 

Nova Iorque é a antítese da minha infância. É o exagero, a construção. O que me excita é o ritmo 

para cima, o emaranhado de sólidos verticais juntamente com o tráfego e as pessoas, com os néons 
– lá está, os aspetos visuais da cidade que me fascinam – que há em em vários locais, mas que em 

Nova Iorque é particularmente interessante porque associo ao Cinema e às Artes. Portanto, NI é o 

urbanismo e a arquitetura, associados aos mundos criativos que sei viverem lá dentro. Em oposição, 

São Paulo para mim não tem o mesmo valor. As cidades valem, para mim, pelas histórias que que 

me contam, pelas ligações que eu faço, pelo imaginário que sugerem.  

 

Para além de Nova Iorque, há mais alguma cidade que considera importante para si? 
 
Florença, pela História! Fechamos os olhos e vemos Lucrécia Borges, Leonardo Da Vinci, Rafael e 

tantas outras coisas. Lá está, a cidade faz a nossa imaginação funcionar. Entramos numa rua e 

parece que estamos no Renascimento; lembramo-nos de filmes e de histórias incríveis.  

 

E Lisboa. Lisboa está em primeiro lugar. Porque Lisboa tem um lado que me agrada muito, o lado 

caótico da cidade: sobe, desce, sobe, desce. Portanto há sempre descobertas de coisas novas, por 

detrás da colina, há outra coisa qualquer. É uma cidade que se vai descobrindo. E isso para mim tem 
um fascínio muito grande porque é uma cidade autêntica e romântica [embora me pareça que agora 

está a perder um pouco essas qualidades]. Admiro também o casario virado para o rio, o colorido da 

cidade, o emaranhado, as colinas, e, de repente, olharmos para uma janela e vermos uma coisa 

extraordinária que é as casas quase todas em cima umas das outras. Vamos ao jardim de São Pedro 

de Alcântara e é um fascínio, nunca me canso de olhar para Lisboa. Lisboa é uma cidade que eu não 

penso jamais deixar de viver. Não viveria em Nova Iorque, nem em Florença, mas aqui vivo.  
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Qual diria ser a Arquitetura que mais o influencia? A contemporânea? A clássica? 

 
A Arquitetura contemporânea é muito interessante para mim, na medida em que explora espaços que 

me agradam muito. Gosto muito da Zaha Hadid, assim como também gosto muito de Niemeyer, e de 

Norman Foster. Realço também a Arquiteturamoderna nos anos 1920/30. Por exemplo, de Mies Van 

der Rohe e do Pavilhão de Barcelona. Outro arquiteto que também gosto muito é Frank Lloyd Wright, 

sobretudo dos exteriores das suas casas. Não tanto dos interiores. De Álvaro Siza, gosto 
particularmente da Casa de Chá e do Pavilhão de Portugal.  

 

Relativamente às referências da História do Traje e da Moda, têm algum criador que para seja 
fundamental para o vosso trabalho? 
 

Balenciaga. Tanto eu como o José Gonçalves fomos muito estudiosos dos clássicos. De Chanel, de 

Madame Vionnet, de Schiaparelli, de Madame Lanvin e de Madame Grès, mas também Yves Saint 

Lauren. Em Balenciaga, admiramos sobretudo a sua capacidade de construção, sustentando a visão 
que ele tinha da Arquitetura, transportando isso para o vestuário. O vestuário deixou de estar justo ao 

corpo, de moldar o corpo, passa a criar espaços arquiteturais à volta do corpo com volumes, com 

simetrias, sem que o corpo real se veja, se denuncie. É a Arquitetura sobre um corpo. Isso é 

fascinante. Adivinha-se ou reinventa-se o corpo, sem o mostrar. Isso agrada-me imenso. Se me 

pergunta quais os criadores que mais gosto, sem dúvida responderia: Madame Vionnet, Balenciaga e 

Yves Saint Lauren [gosto muito do seu início].  

 

De que forma essas três referências influenciam o trabalho da dupla Alves/Gonçalves? 
 
De Madame Vionnet inspira-nos, por exemplo, o corte em viés que tanto utilizamos. A fluidez 

interessa-nos particularmente. A fluidez e a maneira como uma saia tem muito tecido em baixo e não 

tem nenhum em cima. Porquê? Como se faz isso? É através dos ensinamentos dela. Em Madame 

Grès, os drapeados. É assombroso a forma como trabalha 4 ou 5 metros de tecido em 15 

centímetros. Técnicas manuais incríveis! Continuamos a utilizar o drapeado, de vez em quando, mas 

é uma técnica muito exigente e morosa. O que podemos constatar é que estes criadores viveram num 
tempo onde havia tempo para inventar, para encontrar novas soluções; havia um trabalho mental e 

um trabalho manual. Era a associação perfeita entre a inteligência e a mestria de execução. Isso para 

mim tem uma importância central. Resultado, em Madame Grès, é a fluidez dos seus tecidos, e em 

Madame Vionnet, os tecidos “dançantes”. Claro que se fomos também a Azzedine Alaia, mestre do 

corpo. Há uma diferença muito grande entre aquilo que é vulgar e aquilo que não é. E para não ser 

vulgar é preciso ter uma grande dose de conhecimento e uma certa humildade. Não se pode olhar 

para o corpo e ser feroz com ele. Existem muitos outros criadores que me fascinam no mundo da 

Moda, mas estes são as nossas principais referências.  
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Onde reconhece, no vosso trabalho,a aproximação com a Arquitetura? É no processo? Na 
atenção para com a estrutura? 
 

É no processo. Trabalhamos, por exemplo, muito o drapping. Às vezes, até não temos o desenho 

inicial, é a procura de formas idealizadas no consciente. Nestes casos, pegamos no tecido, 

imaginamo-lo e cortamo-lo, experimentando as formas e silhuetas. Mas também podemos fazer o 

processo contrário. Ou seja, partir de uma ideia bem estruturada ou de um conceito definido. Por 
exemplo, o que é que pretendemos trabalhar nesta coleção? Se é uma imagem urbana, vamos ter 

atenção a associações com a urbanidade, vamos olhar para as ruas e para o pulsar da cidade nas 

suas múltiplas expressões. Se olharmos só para uma coisa, anulamos outras. Se nos direcionarmos 

para a noite, para a gala, para o imaginário sofisticado automaticamente abandonamos a rua. 

Podemos juntar uma e outra? Podemos.  

 

Então, não há uma regra para o vosso processo criativo?  
 
Normalmente, sabemos a ideia que queremos trabalhar, situamo-nos dentro do nosso universo onde 

existem várias coisas que gostaríamos de experimentar e procuramos as que expressam o que 

estamos a pensar. Nesse mapa de referências que vai sendo construindo ao longo do tempo, existem 

imagens de cinema, de arte, de arquitetura. Com elas, criamos uma história, através das nossas 

memórias, gostos e interesses. Durante muito tempo vamos memorizando coisas. De repente, há 

certas coisas que vamos ao nosso “arquivo” e dizemos: “espera aí, desta vez há ali qualquer coisa, vi 

alguma coisa que me fascinou, que eu memorizei. O que é isto?”. E, de súbito, isso sai e partimos à 

descoberta daquilo que nós retivemos. Há um clique que se relaciona com o tema que estamos a 
desenvolver. Pode ser uma cantora que de repente ouço e fica entusiasmadíssimo, ou qualquer outra 

coisa que nos estimula a procurar mais a partir da imagem que produz em nós mesmos... então 

começamos a fazer milhões de perguntas. 

O processo começa assim e a síntese ou o resultado é a produção do elemento. É o conceito, a ideia, 

o desenvolvimento até chegar à materialização. Para nós o processo é também a experimentação. O 

que é que podemos fazer neste corpo? Então pegamos nos tecidos, começamos a estudar e a definir 

um volume, uma silhueta, uma estrutura. Que tipo de volume? Vamos experimentar volumes. Que 
tipo de estrutura? Fluídas ou arquiteturais? Se é arquitetural temos de utilizar determinadas coisas 

para o ser, os tecidos têm de ser estruturados ou, se não têm estrutura, temos de utilizar alguma 

coisa que os coloque nessa estrutura que queremos. Vemos como as coisas estão em manequim e 

passamos para o desenho, surgindo variações.  

 

Alguma vez se inspiraram numa obra, autor ou estilo arquitetónico em particular para a criação 
de uma coleção?  
 
Não, nunca.  
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Numa entrevista dada à revista EPICUR NºV José Manuel Gonçalves dizia, e passo a citar “O 
processo criativo é discutido com Manuel Alves, mas o que me dá mais prazer é o concretizar 
o conceito da coleção e todo o ambiente formal à volta dela, isto é, a silhueta, os aspetos 
estruturais das peças, a escolha dos tecidos.”. Gostava de perceber melhor a que aspetos 
estruturais se refere quando fala das peças? E como se materializam? 
 
Define-se a estrutura, depois o tecido, se é compatível ou não porque não podemos procurar 
estrutura num chiffon ou num crepe de seda. A par com o estudo da forma, temos de saber quais são 

os processos que permitem alcançar essa forma. Depois experimentamos várias hipóteses para 

encontrar a forma que procuramos – através de entretelas, de arames, de processos mais artesanais 

ou técnicos que permitem que aquele objeto tenha o volume que pretendemos.  

 

Como veem a relação do vestuário com o corpo? A roupa é concebida como sendo um abrigo 
do corpo? Modela, acompanha ou reconfigura o mesmo?   
 
A função do vestuário é cobrir o corpo. Mas. para além da função, se ele tiver outros atributos, 

melhor. Tem de ter referências para o próprio utilizador e para os outros. Esse tema dava pano para 

mangas. Por vezes, o vestuário é altamente elitista e tenta que os outros tenham uma leitura de que o 

uso que os faça distinguir dentro do grupo ou do sítio onde estão. A capacidade que o vestuário tem 

de criar reações extraordinárias nas pessoas é incrível. O vestuário é um instrumento para 

impressionar os outros, mas também ajuda a criar autoestima, contribuindo para que a pessoa esteja 

bem consigo própria e com o mundo. Tem a capacidade de dizer quem sou, de que modo é que vivo 

neste mundo e até o grupo sociocultural que faço parte. É a primeira impressão que temos de 
alguém.  

 

Por último, gostava que pudesse apontar alguns exemplos das coleções Alves e Gonçalves 
representativas dos conceitos geometria, estrutura, volume, e construção/desconstrução, e 
também das duas técnicas que referiu como centrais no vosso trabalho, o plissado e o 
drapeado.  
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• Geometria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volume 
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• Construção/desconstrução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plissado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Drapeado 
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ANEXO B | ENTREVISTA A JOSÉ ANTÓNIO TENENTE 
 
21/01/2019 

 

1- Relativamente às referências da História do traje e da Moda, tem algum criador que para si 
seja fundamental? 
“Os mestres dos anos 30 e 50, Vionnet, Balenciaga e Dior.” Porquê? 
 
A fluidez de Vionnet, a sofisticação depurada de Balenciaga e a elegância exuberante de Dior são 

algumas das razões pelas quais os seus trabalhos povoam o meu imaginário de referências. A 

mestria do corte, o domínio dos materiais, ainda que diferentes entre eles, e a construção da forma no 

corpo caracterizam-nos, com concretizações distintas, mas igualmente inspiradoras. 

 

2- A que se deve o gosto particular pelo período romântico e pelo barroco? 
 

Não há uma explicação lógica e racional na origem dessas escolhas e preferências. O gosto é muito 
emocional. Em ocasiões como esta, ao responder a perguntas concretas sobre o tema, podemos até 

elaborar sobre e apontar razões mas, na verdade, o que nos move é sempre um afeto emocional - 

algo muito instintivo que nos faz reagir positivamente a uma imagem, cor, composição, ambiente. Na 

música, por exemplo, o meu gosto até evoluiu no tempo do período romântico, que ouvia 

maioritariamente quando tinha 20 anos, Mahler, Wagner, Stauss e Verdi para a atualidade, quase 

barroca exclusiva. Ainda assim, o barroco sempre teve uma forte influência em mim - o desfile da 

minha primeira coleção aconteceu ao som de Handel. Não existe uma explicação racional para o 
timbre de um contratenor e muitas das árias escritas para esta voz me causar uma emoção 

fortíssima, mesmo a nível físico, enquanto ao meu lado está alguém incomodado com aquela 

“estridência”.  

 

3- A arquitetura ou escultura destas épocas é referência para o seu trabalho? Se sim, quais são as 

obras e os autores que mais destacaria? E porquê? 

 

4- Fez alguma viagem com o intuito de ver esta arquitetura? Que cidade/s e que edifício/s 
considera mais marcantes para si? 
 

Em Portugal vou a determinados pontos do país especificamente para ver um museu, uma 

recuperação de um edifício, um hotel... No estrangeiro, mesmo em viagens profissionais, faço alguns 

“roteiros arquitetónicos”. Lembro-me, por exemplo, do impacto que tiveram em mim as grandes obras 

em Paris - a renovação do Louvre, o Instituto do Mundo Árabe, La Défense, La Villette, Orsay... 

grandes obras dos anos 80/90. Ou, num exemplo mais recente, a descoberta da obra de Cesar 

Manrique em Lanzarote.  
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5- Reconhece no seu trabalho a sensibilidade para a Arquitetura? Se sim, de que modo? É no 
processo? Na atenção para com a estrutura? 
 

Creio que a maior ligação talvez resida no método do desenho exaustivo. Da formação em 

Arquitetura, que em parte coincidiu no tempo com a de moda, talvez tenha transportado a prática do 

desenho. Mas também as linhas de construção das peças podem refletir essa atenção à estrutura. No 

entanto, essas influências são mais “decorativas”, utilizando elementos como plantas ou detalhes de 
construção para fazer aplicações, recortes e bordados. 

 

6- Quais são as suas principais influências? Porquê? 

 

7- Alguma vez se inspirou numa obra, autor ou estilo arquitetónico em particular na criação de 
uma coleção? Se não, a influência que tem da Arquitetura é mais formal e estética ou mais 
técnica? Mais ao nível da Arquitetura como construção? Como forma de configurar um 
espaço? 
 

Na coleção de verão de 1990 as plantas de jardins barrocos serviram de motivos decorativos para 

pespontos que pontuavam as peças em bolsos, grandes barras nas saias, em casacos e em 

bordados com vidrilhos em vestidos. No inverno seguinte, 1990/1991, trabalhei os elementos icónicos 

da Arquitetura gótica - arcos ogivais em vários detalhes das peças, recortes, alças, frentes de coletes 

e peitilhos. 

A Arquitetura desempenhou um papel muito importante no meu primeiro trabalho num concurso, há 

aproximadamente 35 anos, tendo este  sido influenciado pela Arquitetura Clássica Grega – os 
capitéis e as colunas.  

 

 

8- Sendo o desenho um elemento chave no seu processo criativo, quais são as etapas do 
mesmo? Qual o grau de pormenor que alcança? 
 

Para mim, no desenvolvimento de uma coleção, depois de encontrado o detonador para a mesma, o 
desenho é a fase mais importante - é a única à qual me dedico exaustivamente. O lado prático da 

modelação e corte acontece muito raramente. Desenho por tipos de peças ou ideia até achar que 

posso avançar para outra. Posso desenhar várias vezes a mesma peça, alterando apenas proporções 

e testando, por exemplo, a colocação dos bolsos ou dimensões de golas. Essa fase pode ser quase 

“obsessiva” até estar mesmo convencido de ter encontrado a melhor solução.  
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9- Os desenhos são produzidos apenas à mão levantada ou também utiliza algum programa de 
computador? 
 

Os desenhos na fase da criação são realizados apenas à mão levantada, em folhas de esquisso e, 

geralmente, sem preocupação de ilustração ou de coordenação de peças. 

Depois de selecionadas as peças, volto a desenhar já com possíveis combinações e posteriormente 

são executados os desenhos técnicos através de programa de computador. 
 

 

10- Como decorre o seu processo criativo? Surge primeiro a ideia? Como a trabalha? Faz uma 

pesquisa e isso configura um caderno de investigação? 

11- Quais são os aspetos estruturais mais presentes nas suas criações? E como se materializam? 

 

12- Quando e como se procede à escolha dos materiais? 
 
De modo a apresentar as coleções seis meses antes da estação, a escolha dos materiais é feita um 

ano antes da verdadeira estação. Por exemplo, as feiras com as apresentações dos tecidos para a 

coleção Primavera/Verão 2020 estão a começar agora e estender-se-ão pelo próximo mês.  

A nível criativo da coleção, ver coleções de tecidos é o arranque inicial. Por vezes com uma ideia 

prévia muito concreta do que ela irá ser, outras vezes influenciada pelos materiais escolhidos. No 

entanto, pelo menos pela minha experiência, não é fácil estancar os processos: ao mesmo tempo que 

se escolhem tecidos para uma coleção, está a finalizar-se a preparação e apresentação de outra - a 

anterior - e está a ser comercializada a da estação presente, muitas vezes com necessidades de 
ajustes e adaptações à realidade e até a alguma imprevista alteração de materiais. 

 

13- Quais os fatores que valoriza na Moda e como isso reflete a sua sensibilidade para a Arquitetura? 

14- Como idealiza o espaço físico do desfile? O desenho é desenvolvido por si? 

15- O que considera mais importante e que poderia configurar o seu estilo no que diz respeito ao 

corpo? 

 
16- No seu trabalho, o que sinto é que é algo mais assente na estrutura e na geometria e não 
vejo que exista intenção de desconstruir. Quais são para si os valores principais dos seus 
coordenados? E que conceito de corpo passam nesses coordenados? 
 

Penso que sou mais construído do que desconstruído. Pontualmente, em algumas coleções ou 

criação de figurinos, há detalhes e partes de peças que podem funcionar como uma projeção dessas 

mesmas partes, mas noutros planos, por exemplo, golas soltas, sobreposições não costuradas onde 

deveriam estar. 
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17- Como vê a relação do vestuário com o corpo? A roupa é concebida como sendo um abrigo do 

corpo? Modela, acompanha ou reconfigura o mesmo? 

18- Como trabalha o espaço entre o corpo e o vestuário? 

 

19- Apesar de ter deixado de apresentar regularmente as suas coleções nos desfiles de Moda, 
tem vindo a fazer uma colaboração regular com o teatro. Gostava de saber nesta nova 
experiência que está a abraçar, onde vê uma vez mais a presença da Arquitetura? Isto porque, 
no fundo, os figurinos que cria relacionam-se diretamente com o cenário da peça. Sabe qual é 
o cenário antes? Faz o figurino com o conhecimento do cenário? Os próprios figurinos 
configuram também espaço? Quais são as preocupações que introduz? 
 

De um modo geral a equipa artística de cada projeto trabalha em sintonia, sob a direção do 

encenador, no caso do teatro e ópera, ou do coreógrafo, na dança. Há sempre uma ideia relacionada 

com a conceção do espetáculo pensada pelo encenador/coreógrafo. Muitos têm referências muito 

precisas, outros deixam espaço para propostas. O cenário, os figurinos e as luzes estão intimamente 
ligados. Pode, intencionalmente, haver grandes contrastes entre essas componentes do espetáculo 

ou uma grande harmonia. Em ambos os casos é necessário haver um grande contacto e 

conhecimento do que cada um está a fazer. Nunca fiz figurinos que sejam eles próprios espaços 

habitados ou mais arquitetónicos, em grande parte devido a características mais intrínsecas minhas – 

principalmente com as opções para os espetáculos nos quais tenho trabalhado. 

 

 

20- Das pesquisas e leituras que tenho vindo a fazer, consigo identificar que existem alguns pontos 
de afinidade entre a Arquitetura e a Moda. Se estiverem de acordo, gostava de referir esses conceitos 

e que me dissessem qual a vossa opinião sobre eles.  

• Geometria 

• Estrutura 

• Volume 

• Construção e desconstrução 

• Plissado 
• Drapeado 
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