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RESUMO 

Este trabalho possui como objetivo a análise da relação entre o som, o 

silêncio e os ruídos, com foco nos estudos de Luigi Russolo e de John Cage, 

dentro da teoria musical chamada Noise Music e também da música aleatória. 

Conforme o que foi verificado, é possível concluir que é evidente a relação de 

interdependência e coexistência entre os elementos citados, resultando em 

uma coleção que ao mesmo tempo une contrastes e possui coerência. 

 

This work has as it’s object the analisis of the relationship between 

sound, silence and noises, with a focus on the studies of Luigi Russolo and 

John Cage, among the musical theory called Noise Music and also aleatory 

music. Based on the facts, it’s possible to conclude the evidente relation of  

interdependence and coexistence between the studied elements, resulting on a 

collection that combine contrasting sides e has coherence, at the same time. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

SOM           RUÍDO            SILENCIO 
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1 Introdução 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar a coexistência entre os 

sons, os ruídos e o silêncio, utilizando-se a óptica e poética dos artistas Luigi 

Russolo e John Cage, dentre outras influências. Dessa maneira, o objeto 

principal foi o desenvolvimento dos preceitos elaborados em torno destas 

questões musicais, mostrando uma abordagem tanto técnica quanto poética e 

filosófica. 

 No entanto, a pesquisa vai além da exposição do tema, pois se objetivou 

também o desenvolvimento estético e criativo de algumas questões, como as 

ondas sonoras, frequências, o silêncio como estado de espírito, o ruído como 

fator da vida moderna, e a desconstrução de padrões musicas e artísticos em 

geral. O cotidiano e o fluxo criativo também foram abordados e utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, seguindo as inspirações ocasionadas por Cage e 

o movimento artístico do qual fez parte, o Fluxus.  

 Cumpre dizer que a intenção aqui não consiste em esgotar o tema mas 

sim elaborar um processo de desenvolvimento no qual haja uma visão pessoal 

e única a respeito da questão proposta, trazendo assim o ponto de início de 

uma abordagem de moda que abrace mais as questões musicais e artísticas 

em torno da Noise Music, de John Cage, e da indeterminância, sempre 

convergindo com o publico alvo e a macrotendência utilizados. Trata-se, 

portanto, de uma proposta, de uma atividade criativa para causar sensações e 

reflexões nos indivíduos que venham a observar e, logo, participar deste 

projeto. 
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2 O som 
 

2.1 Definição 
 

O tema escolhido para a presente coleção é o som e sua consequente 

evolução, até chegar à forma musical, compreendendo também as 

complexidades que circundam o assunto. Logo, diferentes aspectos sonoros 

foram analisados de perto para que a coleção pudesse ser desenvolvida. 

O primeiro passo para a boa compreensão da questão é definir o termo. 

Som, portanto, é a propagação de uma onda longitudinal, de forma 

circuncêntrica, apenas em meios materiais. Além disso, deve-se dizer ainda 

que o som é uma sensação auditiva causada pela vibração de um meio 

material. 

A frequência dessa propagação é medida em hertz (Hz) e a amplitude, 

em decibéis. Vale dizer que o ouvido humano consegue captar sons que 

variam entre 20Hz e 20.000Hz – abaixo dessa faixa, temos o infrassom; acima, 

o ultrassom. 

A partir disso, pode-se dizer que a atmosfera da terra, a água e os 

diferentes fenômenos físicos, como fogo, chuva, vento, ondas e terremotos, 

produzem sons naturais e únicos. Além disso, os animais também produzem 

seus sons característicos, compondo sua fala e seu canto. Portanto, o som 

existe desde antes mesmo de o homem usá-lo em sua comunicação, através 

da fala e da música. 

 

2.2 Qualidades fisiológicas 
 

Há diversos tipos de som, devido a suas diferentes qualidades 

fisiológicas, a saber: altura, intensidade e timbre. 

A altura do som se refere ao grave e ao agudo, sendo o grave mais 

baixo e o agudo mais alto. Ela depende da frequência, isto é, do número de 

vibrações por segundo, sendo que quanto maior for a frequência, mais agudo 

será o som. 
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A intensidade é a qualidade que permite distinguir um som forte de um 

som fraco, e depende da amplitude da vibração. Assim, quanto maior a 

amplitude, mais forte é o som. 

Já o timbre é a qualidade que nos permite perceber a diferença entre 

dois sons de mesma altura e mesma intensidade, produzidos por fontes 

sonoras diferentes. Assim, se um piano e um violino forem tocados na nota dó, 

com mesma força e intensidade, será possível identificar que os sons são 

diferentes graças ao timbre. 

 

2.3 Eco e silêncio 
 

Dois elementos importantes referentes ao som e que serão abordados e 

desenvolvidos durante o presente trabalho são o eco e o silêncio. 

O eco nada mais é que o som refletido, o qual é percebido com um 

intervalo de tempo suficiente para ser distinguido do som original. Logo, é a 

reflexão do som – e pode ser pensado, imageticamente, como o reflexo, o 

espelhado de algum objeto ou imagem. 

Já o silêncio é a ausência total ou relativa de sons audíveis, trazendo 

aqui a sensação de isolamento, do desconectado, do desplugado. O silêncio é 

representado  neste trabalho (com base nas sensações que a maioria das 

pessoas tem quando se fala nele e se o vivencia) pela ausência de som, de 

pessoas, de gente, de ruído (e a este conceito se oporá o que será 

devidamente explicado ainda neste estudo) e quase que de vida urbana, 

podendo ser revelador e quase epifânico. Franz Kakfa expôs esse caráter 

solitário do silêncio, em seu livro A Metamorfose: 

 
Não é necessário sair de casa. Permaneça em sua mesa e ouça. Não 

apenas ouça, mas espere. Não apenas espere, mas fique sozinho em silêncio. 

Então, o mundo se apresentará desmascarado. Em êxtase, se dobrará sobre 

seus pés.1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em: 
<http://www.academia.edu/3237101/FRANZ_KAFKA_A_METAMORFOSE_POSSIVEIS_LEITU
RAS>. 
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Após este estudo da teoria do som e seus principais conceitos, é 

possível avançar para a análise da música. 

 
“Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o 

inexprimível é a música”.2 Aldous Huxley 

 

3 A música 
 

3.1 Definição 
 

A palavra música vem do grego, mousiké, cujo significado é “a arte das 

musas”. No entanto, definir o que vem a ser música constitui tarefa difícil, pois, 

além das inúmeras teorias a respeito do assunto, a música está sempre 

fugindo de qualquer definição, visto que, ao buscá-la, ela já se modificou, 

evoluiu e se transformou. 

Assim, a música participa de um jogo de tempo físico e emocional, no 

qual, cada vez que é tocada e ouvida, é também modificada, constituindo-se de 

efemeridade. Este traço se deve, em grande parte, à existência de um conceito 

chamado percepção musical, pelo qual o ouvinte reinterpreta o material musical 

de acordo com seus próprios critérios. Desse modo, o compositor cria sua 

música com base em seus objetivos e suas intenções musicais, e o receptor a 

recebe de acordo com sua cultura e suas emoções individuais. Por 

conseguinte, não há um consenso a respeito da definição da música, mas há 

alguns conceitos que podem e devem ser considerados. 

Primeiramente, a música é uma forma de arte que se constitui 

basicamente em combinar sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao 

longo do tempo. De acordo com essa linha de pensamento, a música é uma 

combinação de sons e silêncios, numa sequência simultânea ou em 

sequências sucessivas e simultâneas. 

Outra concepção que pode ser adotada é a de que música é uma forma 

de linguagem que se utiliza da voz, de instrumentos musicais ou outros 

materiais para expressar algo a alguém. Isso nos leva a pensar na origem da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Citação disponível em: 
<http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/30/artigo181620-1.asp>. 
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música, pois, se ela funciona como forma de linguagem, é possível concluir que 

nasceu ainda na pré-história, a partir da observação dos sons da natureza (já 

citados no capítulo anterior). 

Logo, a história da música se confunde com a própria história do 

desenvolvimento da inteligência e da cultura humana, assumindo, assim, um 

significado de prática cultural e humana, em que as civilizações possuem 

manifestações musicais próprias. 

 

3.2 Abordagens 
 

Considerando as observações acima realizadas, é possível apontar 

duas diferentes abordagens quanto à definição de música: a abordagem 

naturalista e a funcional/artística/espiritual. 

De acordo com a abordagem naturalista, a música existe antes mesmo 

de ser ouvida, possuindo uma existência autônoma – na natureza e pela 

natureza. Logo, trata-se de um fenômeno natural e universal. Além disso, 

conforme essa corrente, a música em si não é arte, mas criá-la e expressá-la, 

sim. A música aqui é intuitiva, significando que os seres humanos podem 

executar e ouvir virtualmente em suas mentes, mesmo sem aprender ou 

compreender. Desse modo, há a dominância do natural e intuitivo sobre a 

prática formal, negando-se a necessidade de percepção e comunicação. 

Já a abordagem funcional afirma a necessidade de percepção para que 

determinado som seja considerado música. Esta linha de pensamento define a 

música como “a arte de manifestar os afetos da alma, através do som”. A partir 

dessa definição, é possível extrair alguns preceitos, como o de que música, 

antes de tudo, é arte, isto é, uma manifestação estética com intenção de enviar 

uma mensagem emocional. 

O segundo conceito que se pode extrair é o de que música é uma 

manifestação, ou seja, é uma comunicação. Por fim, extrai-se também que a 

música precisa utilizar-se de som. Assim, de acordo com a abordagem 

funcional, a música só existe como uma manifestação humana, ou seja, 

apenas quando o ser humano usa o som como forma de expressão ou 
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linguagem é que este som vira música, construindo, então, a ideia de que a 

música é, sobretudo, um fenômeno semiótico. 

Neste trabalho adotou-se um posicionamento moderado do conceito de 

música, compreendendo-se que ela existe a partir do homem, mas que este 

pode exercê-la sim de forma intuitiva, não sendo necessária a percepção. 

Assim, a música pode ser intuitiva; e pode ser intencional; e pode ser natural; e 

pode ser artística. 

 

3.3 Elementos organizacionais 
 

Como já foi citado anteriormente, dois elementos são fundamentais na  

música: o som e o tempo. Aqui, tudo acontece em função destes componentes 

e, portanto, os elementos de organização musical decorrem diretamente deles, 

a saber: ritmo, melodia e harmonia. 

O ritmo é o conjunto de sons e silêncios que se sucedem 

temporalmente. Logo, o silêncio é componente da música tanto quanto os sons 

o são. Aqui é possível perceber o quanto o silêncio, já citado no primeiro 

capítulo deste trabalho, é importante, visto que o ritmo só é percebido com o 

contraste entre ele e o som. 

Essa combinação e o contraste entre som e silêncio serão abordados na 

coleção com a mistura dos “looks silenciosos” com os “looks de som” e os 

“ruidosos”. Desse modo, o ritmo, elemento inerente a qualquer coleção, aqui é 

ainda mais evidenciado do que o usual. Por fim, a dimensão do ritmo é 

horizontal, isto é, é representada pelo comprimento do som – e é o traço mais 

forte da música dos povos africanos. 

Quanto à melodia, esta possui dimensão vertical, constituindo a altura 

da onda e consistindo na sucessão de alturas ao longo do tempo. É o traço 

mais trabalhado da música popular ocidental. 

A harmonia é a profundidade da onda sonora, consistindo na execução 

simultânea de varias melodias que se sobrepõem; É o aspecto mais valorizado 

dentro da música erudita. 

O conhecimento básico desses elementos nos permite entender melhor 

os próximos tópicos e o trabalho de John Cage, já que este artista quebrará as 
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regras convencionais de melodia e harmonia musicais – e essa ruptura será 

base inspiracional da presente coleção. 

 

4 A arte dos ruídos 
 

O terceiro capítulo deste trabalho é o estreitamento do tema escolhido: é 

ao mesmo tempo uma consequência dos estudos até aqui realizados e 

também uma sua desconstrução. Isso porque até agora vimos a evolução de 

um som natural, a apropriação desse som pelo ser humano e, então, a 

manifestação da música. Vimos, também, a difícil conceituação do que seria 

música e a consequente inquietação acerca do assunto, o que nos leva a um 

questionamento: e o ruído, é musica?  

A partir disso, foi escolhido para base de estudo (que será abordado 

durante todo este capítulo) um manifesto chamado A arte dos ruídos, escrito 

por Luigi Russolo, em 1913. Para os compositores modernos da Europa, esse 

manifesto transformou Russolo quase que imediatamente numa referência 

obrigatória, elevando-o ao status de precursor da música eletrônica 

contemporânea, influenciando artistas experimentais como John Cage, Pierre 

Schaeffer e Pierre Henry, os dois últimos criadores da “música concreta” 

(baseada na manipulação de sons naturais). 

Assim, foi realizada nesta coleção uma evolução histórica do som e o 

seu uso. Agora, portanto, nada melhor do que falar do posterior 

questionamento da música e da apropriação de novos sons, o que acompanha 

a evolução da vida humana e cultural. Os conceitos de som e música foram 

construídos para que seja possível entender sua desconstrução. Passemos, 

então, à análise dos preceitos afirmados no documento citado. 

Com base no que Luigi Russolo diz no seu manifesto, na antiguidade a 

vida nada mais era do que silêncio, sendo que o nascimento dos ruídos 

ocorreu no século XIX, com o advento das máquinas. Assim, afirma-se que a 

natureza é naturalmente silenciosa, com exceção de fenômenos como 

tempestades, terremotos, avalanches, entre outros. 

Para os povos primitivos, o som era visto como de origem divina, sendo 

considerada algo à parte da vida humana. Isso acabou resultando em uma 
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música fantasiosa, que se sobrepunha à realidade… Um mundo sagrado e 

inviolável. Assim, essa música visava pela pureza e clareza do som, não 

compreendendo ainda os acordes. A busca pela união simultânea de sons veio 

de forma gradual, já que a arte musical passou a almejar sons mais estranhos, 

dissonantes, e estridentes. E é nesse momento de procura e busca por novos 

sons que a sociedade se aproximou do que Russolo chama de Som-Ruído. 

Essa revolução musical se deve ao crescente aumento dos maquinários 

nos diversos ambientes de trabalho das grandes cidades. Assim, essas 

máquinas começaram a criar um número tão grande de sons variados que o 

som puro passou a ser monótono, não provocando mais emoções. Desse 

modo, as pessoas passaram a procurar uma nova forma de estimular suas 

sensibilidades e começaram a buscar uma polifonia mais complexa e maior 

variedade de tons instrumentais. A arte musical começou a tentar as mais 

complexas sucessões de acordes dissonantes e, assim, o território foi 

preparado para que o ruído musical tivesse êxito. É necessário observar que 

esta evolução para o som-ruído só foi possível porque os ouvidos humanos já 

estavam conectados com a vida moderna, e isso fez com que eles ansiassem 

sensações acústicas novas, maiores e mais intensas. 

Russolo explica que cada som carrega dentro de si sensações já 

previstas e sentidas, o que levava o ouvinte ao tédio. E é essa previsibilidade 

que leva à busca por novos sons e que nos faz sentir mais prazer imaginando 

combinações de sons de caminhões, carros e grandes multidões do que 

ouvindo novamente, de novo e de novo, músicas heróicas e sagradas.  

Pode-se citar uma grande variedade de novos sons que participam da 

vida do ser humano, como trovão, vento, rios, cachoeiras, folhas, sons feitos 

pelos animais domésticos e aqueles emitidos pelos seres humanos, sem que 

falem ou cantem. 

 
Vamos andar juntos através de uma grande capital, com os ouvidos 

mais atentos que os olhos, e iremos variar o prazer de nossas sensibilidades 

ao distinguirmos os barulhos de agua, ar e gás dentro dos canos […].3 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3RUSSOLO, Luigi. The Art of Noise, p. 07. 
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Assim, fica claro que o som-ruído surge com a vida moderna – e dela  

não se separa. Onde há ruído, haverá vida. 
 

O ruído acompanha cada manifestação da nossa vida. O ruído nos é 

familiar. O ruído tem o poder de nos trazer de volta à vida.4 

 

É importante observar que a arte dos ruídos não se limita a uma 

reprodução meramente imitativa, mas, na verdade, ela é construída em cima 

do prazer acústico especial que o artista obterá ao combinar os ruídos. 

A partir disso, é possível classificar os ruídos em seis diferentes 

categorias, que consistem nos ruídos fundamentais, já que os outros são 

praticamente uma combinação destes. A primeira categoria são os seguintes 

sons: palmas, água corrente, rugidos e uivos. A segunda categoria é composta 

por assobios, roncos e bufadas. Na terceira categoria, tem-se os sons de 

sussurrar, murmurar, grunhir e os gorgolejar. 

Os sons agudos, os ruídos agudos, zunidos e zumbidos fazem parte da 

quarta categoria; já os sons de percussão que usam metal, madeira, pedra e 

terra são da quinta categoria. Por fim, temos a sexta categoria, composta por 

vozes animas e humanas, como gritos, berros, risadas, soluços gemidos. 

O conhecimento dessas categorias em muito nos ajuda para a 

compreensão de como é possível produzir som e como, a partir dos mais 

simples ruídos, faz-se música. O bom entendimento destes ruídos ajudará na 

materialização da teoria nas roupas ou mesmo na imagem de moda a ser 

construída, porém, sempre com a preocupação de não ser literal na tradução 

destes conceitos e, pelo contrário, pretendendo-se trabalhar mais com 

sensações do que com conceitos construídos. 

Assim, os ruídos serão trabalhados com base no princípio de sinestesia, 

ou seja, pretende-se criar uma “confusão” de sentidos, na qual é possível ouvir 

apenas pelo sentido da visão ou do tato. Ver uma roupa e ouvir o que ela 

passa é a verdadeira intenção deste trabalho. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4RUSSOLO, Luigi. The Art of Noise, p.09. 
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5 John Cage: “I do not hear noise, I hear 
music.” 

 

5.1 Trajetória e considerações 
 

Se Luigi Russolo foi o pai da noise music, pode-se dizer que o John 

Cage foi o filho, visto que este compositor norte-americano usou os preceitos 

de Russolo de forma bastante marcante e construiu sua teoria (ou melhor, sua 

prática) musical completamente baseada nos ensinamentos postados no 

manifesto anteriormente estudado. Devido a isso, John Cage e sua “libertação” 

musical e poética conformam o foco de intenso estudo e inspiração no presente 

trabalho. 

John Cage foi compositor, poeta, teórico musical e pintor norte-

americano. Como se pode perceber, seu talento era multifacetado e 

multidisciplinar, fato que fez com que Augusto de Campos o chamasse de 

“profeta e guerrilheiro da arte interdisciplinar”.  Umberto Eco o classificou como 

“a figura mais paradoxal com a qual compositores europeus estão 

frequentemente em polêmica sem poder subtrair-se à sua fascinação”.  Tal 

mistura e multiplicidade são fatores de bastante influência na elaboração da 

coleção. 

Cage tornou-se pioneiro e referência na música experimental, 

eletroacústica, na indeterminância musical, no uso de novos instrumentos e 

também na realização de happenings. Aliás, ele foi o criador do primeiro 

happening, em 1952, quando relacionou linguagens diversas numa mesma 

performance cênica. Além disso, ele foi precursor da música concreta e 

eletrônica e inventou o piano preparado – no qual peças (moedas, parafusos, 

tarraxas etc.) são inseridas entre as cordas do instrumento ou até mesmo nos 

martelos ou abafadores, para produzir efeitos sonoros.  

John foi um investigador incansável e elevou o barulho-ruído ao status 

de música, fazendo o mesmo com o silêncio, aspecto ao qual dirigiu grande 

parte de sua obra artística e que será analisado no próximo tópico. O artista 

rompeu com os parâmetros de música (ruptura já ensaiada por Russolo) e, por 
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isso, suas obras não chegaram aos ouvidos mais limitados. Vladimir Safatle, 

em um artigo publicado no site da Revista Cult, fez a seguinte observação: 
 

[...] dificilmente encontraremos alguém que foi tão longe da negação 

sistemática dos parâmetros que normalmente definem a racionalidade da 

forma musical quanto John Cage. O que explica por que sua obra continua 

sendo, em larga medida, desconhecida e de difícil abordagem.5 

 

Cage usou da sua arte para retratar o que foi alvo de sua observação e 

de sua investigação durante o tempo em que esteve entre nós: o cotidiano. 

Este cotidiano é sua maior e melhor matéria-prima, isto é, as coisas que 

existem e estão presentes em nossas vidas, mas que nós simplesmente não 

percebemos. 

Foi um dos primeiros a exportar a música do acaso, criando a chamada 

música aleatória. Vale lembrar que este termo começou a aparecer no cenário 

da música a partir do século XX, com o fim de conceituar o estilo musical que 

não se preocupa com certos elementos da composição, deixando-os por conta 

do acaso. Um exemplo disso são as interferências que uma música pode 

receber sem que haja uma intenção exata ou uma pretensão preestabelecida, 

ou seja, a música acaba sendo composta de forma espontânea. Para compor 

essas lacunas que a música deixava, Cage incluía instrumentos inusitados, tais 

como parafusos, borrachas ou qualquer material que emitisse som. Isso se 

relaciona diretamente com a indeterminância musical, a indeterminacy, que é a 

habilidade de uma peça ser performatizada de diferentes maneiras. 

Cage utilizou técnicas de acaso em alguns trabalhos, como Imaginary 

Landscape No. 4 (1951), escrita para doze receptores de rádio. Cada rádio 

tinha dois dispositivos: um para o controle da frequência sintonizada e outro 

para o volume. Cage escreveu instruções muito precisas sobre como os 

executores deveriam ajustar seus rádios e mudar com o tempo, mas ele não 

podia controlar o som provindo dos aparelhos, que dependia dos programas 

que estivessem passando no exato lugar e hora da performance. 

 

5.2 A questão do silêncio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2012/09/o-musico-revolucionario/>. 
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Como foi dito anteriormente, John Cage dedicou grande parte da sua 

obra à questão do silêncio e, por isso, torna-se necessário fazer uma breve 

análise sobre este tema, visto que ele será um dos cernes da presente coleção. 

Em Silence, Cage diz : “O silêncio não é acústico, é uma mudança de 

mente, uma reviravolta. Devotei minha música a isso.”6 O artista, portanto, não 

defende um significado único e derradeiro para o silêncio, mas expõe uma 

complexidade e multiplicidade acerca do tema. 

A partir da análise dos conceitos firmados por Cage, é possível distinguir 

três diferentes momentos quanto ao seu posicionamento. O primeiro momento 

ocorre entre os anos 1930 e 1940, quando ele opõe o silêncio ao som, 

conceituando-o como ausência de som e representando-o pela pausa musical. 

O segundo momento ocorre entre os anos 1950 e 1960, quando Cage acredita 

que não há silêncio, pois sempre há som, e ambos conceitos estão sempre em 

mutação e interpenetração. Este momento é o posicionamento predominante 

no trabalho aqui desenvolvido. Um terceiro momento ocorre após os anos 

1960, quando o artista se desliga completamente do campo acústico e passa a 

conceber o silêncio de forma mais filosófica, considerando-o algo 

transcendental. 

Ao conceber o silêncio como ausência de som, é necessário observar 

que não se trata da ausência de uma presença, mas sim a presença de uma 

ausência. Neste trabalho, essa “ausência presente” se mostrará nas formas, 

nos materiais e nas texturas das roupas, trazendo não só um produto, mas a 

sensação daquilo que se pretende passar: o silêncio.  

Ao se avançar para o segundo momento, a conclusão é de que o 

silêncio não existe, pois sempre há som.  

 
Por mais que tentemos fazer silêncio, não o podemos: não há silêncio 

que não esteja grávido de som.7 

 

Assim, som e silêncio não se opõem, mas se interpenetram. Essa 

interpenetração é característica marcante na obra de Cage, tanto quando se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 CAGE, John. Lecture on nothing – Silence, p. 164. 
7 HELLER, Alberto Andres.A poética do silêncio, p. 04. 



	   19	  

fala nas diversas disciplinas que se comunicam e se interpenetram em suas 

obras como quando se fala em som, ruídos e silêncio, já que estes estão 

sempre mesclando-se e coexistindo. Assim, ocorre aqui nesta coleção um 

trabalho primoroso quanto à escolha de materiais, formas e cores, para que 

essa ideia de coexistência e mescla seja apresentada ao público (mesmo que 

ele o perceba apenas de forma inconsciente), e que a roupa seja mais que um 

produto de moda, mas também uma experiência multissensorial e 

multidisciplinar. Trata-se de uma experiência de pregnância, intersecção e 

entrelaçamento de conceitos, materiais, cores, disciplinas, sentidos e, 

finalmente, sons. 
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6 O público-alvo 
 

Após o intenso estudo do tema, tornou-se possível uma melhor definição 

sobre quem é o público-alvo da presente coleção. Assim, a  partir da análise de 

comportamento das paulistanas e de outras mulheres que moram e gostam de 

morar em grandes centros urbanos por todo o mundo, é possível dizer que o 

público-alvo da “Sonora” é aquela mulher urbana, ativa, curiosa, intensa e 

segura, sem restrições de idade, raça ou tipo físico. Logo, desde a idade em 

que aquela menina já se sente segura e “mulher”, apta a conhecer o mundo, 

novas pessoas e culturas, ela já pode começar a usar as roupas ou os 

acessórios desta marca. 

Uma mulher urbana escolherá comprar alguma peça desta coleção não 

pelo preço, por ter visto que todos estão usando, pela classe social ou pela 

tribo que ela acha que pertence, mas sim pelas características culturais, 

artísticas e intelectuais que ela possui. Desse modo, conformam o perfil deste 

projeto a menina, a mulher, ou a senhora que seja curiosa e que goste de arte, 

de participar da cidade em que vive (seja socialmente ou culturalmente), de 

fugir das regras que obrigam o uso do comum e do ordinário, que visem 

conforto, qualidade, bom caimento e inovação. 

Portanto, como já foi dito, o público-alvo abrange meninas, mulheres e 

senhoras, ou seja, o perfil pode ter desde os 19 até os 80 anos de idade (ou 

mais). A profissão do perfil é toda e qualquer profissão ligada à arte, como 

artista plástica, escritora, vídeo maker, fotógrafa, designer, maquiadora, DJ, 

atriz, entre outros. Vale dizer que aqui a profissão funciona como uma área de 

interesse, isto é, se a pessoa não cursa fotografia ou não é formada nisso, 

mas, mesmo assim, tiver esta área como um hobby forte e determinante na sua 

vida, ela ainda se encaixa no perfil. Desse modo, estudantes de todas estas 

áreas podem se encaixar, assim como pessoas formadas em outras áreas mas 

que praticam estes interesses – por exemplo, uma psicóloga que é apaixonada 

por pintura e pinta quadros no seu tempo livre, ou uma advogada que adora 

fotografia. 

Por conseguinte, é possível afirmar que o público-alvo consiste em 

pessoas estudadas, com alto nível intelectual, adquirido tanto na escola como 
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na faculdade. Há, também, concomitância de interesses extracurriculares. São 

mulheres modernas, descoladas e extremamente intensas; são apaixonadas 

por seus trabalhos, seus amigos, por comidas diferentes, bebidas, cidades em 

que vivem, pelos animais que possuem, pelos livros que leem, as músicas que 

ouvem e os filmes que assistem. Estão sempre em busca de novas e fortes 

sensações ou emoções, sejam o riso ou o choro, e por isso estão sempre atrás 

de atividades e pessoas provocativas. Adoram conviver com pessoas novas, 

fazer novos cursos e trabalhos, mudar o visual, viajar para lugares inusitados, 

enfim, a experimentação e a busca pelo novo é algo que faz parte da atitude 

destas mulheres. A vida deve ser uma montanha russa de emoções, com altos 

e baixos, com picos de emoção, para assim transformarem todo o aprendizado 

em arte e sabedoria. Comodismos, fugas, e mesmice não fazem parte da vida 

destas pessoas.  

Devido ao fato de que estão sempre atrás de experiências novas, estas 

mulheres se apresentam como pessoas multifacetadas, com diversas áreas de 

interesses e muitas identidades. Possuem a capacidade e a liberdade de se 

reinventarem conforme queiram ou precisem. Assim, elas não se prendem a 

um estilo de vida “predefinido” e ser permitem mudá-lo. Flexibilidade, 

capacidade de adaptação e inconstância são características marcantes no 

lifestyle deste público e, portanto, no estilo de vestir-se – e, com isso, não se 

pretende dizer que estas mulheres não possuem estilo pessoal, mas pelo 

contrário, as variações de estilo a fazem construir um estilo próprio, único e 

individualizado, feito de toda essa mistura de interesses e facetas. Elas são – e 

suas roupas representam isso – uma mistura de tudo que veem, vivem, 

convivem, absorvem, digerem e escolhem. 

Grande parte do público é composta por solteiras que, quase sempre, 

contudo, estão apaixonadas por. Uma parcela grande também é separada e 

está na segunda relação. Aqui, apaixonar-se não significa casar-se, mas sim 

entregar-se e apreender tudo que uma relação pode oferecer. O namoro e, 

posteriormente, o casamento, são apenas consequências de uma relação na 

qual a paixão se torna mais duradoura. Da mesma forma que essa mulher não 

vai se entregar a um casamento apenas por motivos sociais, ela também não 

vai deixar de casar-se para defender uma bandeira. O sentimento, a sensação, 
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a paixão e a confiança serão os fatores que sempre regerão suas escolhas 

afetivas. 

Dentro deste público, estas mulheres costumam morar em apartamentos 

decorados de acordo com suas experiências. A decoração serve para expor 

tudo o que ela está sentindo e sentiu em sua vida... Uma coleção, uma mistura 

de memórias e sensações. Varandas são elementos essenciais para sua 

residência, já que sempre sentem falta de estar em contato com a cidade e, ao 

mesmo tempo, de receber amigos que querem ficar ao livre em alguma festa 

ou jantar em sua casa. Seus bairros preferidos são Pinheiros, Vila Madalena, 

Perdizes e Jardins. 

Possuem um carro por necessidade, mas planejam o dia de modo a não 

precisarem usá-lo e, quando isso não acontece, usam seus carros o mínimo 

possível durante a semana – e aos finais de semanas usam o metrô ou táxi. 

Gostam de usar mochilas ou bolsas grandes para carregar durante o dia tudo 

de que precisam, como cadernos de anotações, carregador de celular, iPod, 

maquiagem etc., já que nunca sabem se vão querer continuar seus dias de 

outra forma, como sair para dançar à noite, depois do trabalho, ir ao parque, 

jantar fora, encontrar o namorado etc. Não gostam de sentir-se limitadas por 

não levarem suas coisas favoritas junto de si; pelo contrário, gostam da 

possibilidade de poderem mudar seus planos ou fazer algo que as tirem da 

rotina.  

Um traço característico destas mulheres é que elas precisam estar 

sempre conectadas com o mundo e, para isso, adoram aproveitar a cidade e 

interagir com ela, indo em exposições e bares, fotografando suas ruas ou 

fazendo piqueniques. O ambiente outdoor e a interação com o mundo exterior 

são necessidades, assim como encontrar seus inúmeros amigos. Feiras 

gastronômicas, shows de música, teatros e cinemas de rua são lugares 

indispensáveis. Aproveita tudo que a cidade pode lhe oferecer, desde festivais 

de cinema e teatro, parques e outros ambientes. Desse modo, pontos culturais 

e históricos da sua cidade, como o MIS, o Masp, a Sala São Paulo, a 

Pinacoteca, o Pátio do Colégio ou o Mercado Municipal são os locais usados 

para ver exposições, passear, comer alguma coisa ou apenas tomar um café 

pelo Centro da cidade. Lugares charmosos, que sejam uma mistura de bar, 

restaurante e centro cultural são seus locais favoritos, ainda mais se 
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oferecerem comida de ótima qualidade. Aliás, qualidade é algo completamente 

visado por estas mulheres. Elas não pensam em quantidade ou aparência, mas 

sim naquilo que as satisfaz, que corresponde à ideia de qualidade, e isso vale 

para suas refeições, seus amigos, suas músicas e suas roupas. 

Apesar desse caráter de intensa sociabilidade destas mulheres, já foi 

citado que elas são multifacetadas e, por isso, podem ter gosto também pelo 

isolamento, pelo retiro social. Ao mesmo tempo em que elas adoram aproveitar 

a cidade que vivem e os amigos, também precisam de seu tempo e espaço em 

casa, para poderem ler seus livros, ver filmes, cozinhar ou simplesmente ficar 

em silêncio. Aqui fica bem evidente a interação e o entrelaçamento de 

contrastes, fato presente em muitos setores de suas vidas e, portanto, na 

coleção em questão. Logo, a mulher deste trabalho costuma misturar hábitos 

saudáveis com alguns hábitos mais junkies, programas diurnos e mais atléticos 

com muita vida noturna. Versatilidade e liberdade de mudança se tornam 

presentes em suas personalidades, em seus hábitos e em sua maneira de 

vestir-se. 

Falando em moda, estas mulheres prezam por conforto, estilo e 

autenticidade. Querem uma roupa que expresse suas personalidades e, além 

disso, o que elas estão sentindo no momento... A expressão do mood 

momentâneo delas é fator determinante. Marcas modernas e alternativas, que 

tenham um design arrojado e, ao mesmo tempo, sejam minimalistas são suas 

preferidas. Assim, costumam comprar em lojas como AMP, UMA, Fit, Fernanda 

Yamamoto, Fock, Nonsense, Juliana Bicudo, Osklen, American Apparel, entre 

outras.  

Torna-se possível concluir, portanto, que o público-alvo envolve pessoas 

que não têm medo de se arriscar, mudar e inovar – e, por isso, podem ser 

desapegadas com a mesma força com que se apaixonam e se apegam. Usar 

roupas diferentes umas das outras, mudar de país, viajar, terminar relações, 

mudar de profissão... Tudo isso é comum aqui.  O importante, como já foi dito, 

é ter uma vida aberta, flexível, intensa, única e plena de emoções. 

 



  

7 A macrotendência: unicidade do efêmero 

 

7.1 Relação macro versus tema 

 

Antes de entrar no estudo na macrotendência utilizada nesta pesquisa, é 

preciso lembrar que a moda é um fenômeno bipolar, visto que é movida por 

dois movimentos bem contraditórios: o desejo do indivíduo de diferenciar-se e 

a vontade de pertencer e copiar. Assim, não se pode deixar de lado o fato de 

que para toda tendência existe uma contratendência, pois só assim permanece 

como tendência e não como uma epidemia estética. Aqui neste capítulo 

pretende-se falar da macrotendência da efemeridade, a qual já existe há anos 

em nossa sociedade, mas nem por isso deixa de ser tendência, visto que 

devido às inovações tecnológicas e à velocidade das coisas, só tende a 

aumentar. Assim, a efemeridade da sociedade contemporânea não mostra 

vestígio nenhum de quebra ou ruptura e, por isso, continuará regendo relações, 

estilos e ações durante muito tempo. É claro que, como foi dito, existe uma 

contratendência a essa efemeridade, mas não nos cabe aqui falar de aspectos 

que não foram utilizados no processo de pesquisa e criação deste trabalho.  

Desse modo, a macrotendência do presente trabalho é fruto das 

reflexões e observações próprias e de comportamento social, além de ser uma 

decorrência natural do estudo do tema já citado. Assim, é possível observar 

que a coleção “Sonora” se relaciona intimamente com o fator tempo (que nos 

traz a condição de efemeridade), visto que a música é a combinação e 

manipulação de sons ao longo de um período determinado. Logo, não existe 

ritmo nem música, a não ser que haja tempo. 

Além disso, como já foi dito anteriormente, no segundo capítulo, “a 

música participa de um jogo de tempo físico e emocional, no qual, cada vez 

que é tocada e ouvida, é também modificada, constituindo-se de efemeridade. 

Este traço se deve, em grande parte, à existência de um conceito chamado 

percepção musical, pelo qual o ouvinte reinterpreta o material musical de 

acordo com seus próprios critérios.” Assim, conclui-se que, após tocada e 
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ouvida, nunca existirá outra música igual àquela, isto é, a partir do momento 

em que foi executada e recebida, ela não mais existirá e, portanto, sua 

reprodução idêntica se torna impossível. Isso significa que aquela música é 

feita naquele momento, por uma determinada pessoa, e recebida por outras 

pessoas específicas, de modo que essas condições jamais se repetirão, 

tornando-a única, especial, individualizada e impossível de existir novamente. 

Com isso, é possível sustentar que a efemeridade traz consigo o conceito de 

unicidade, isto é, a diferenciação e existência única de algo. 

A partir disso, o jogo de tempo, a efemeridade e a consequente 

unicidade se mostram como elementos de extrema importância no trabalho e, 

portanto, foram estudadas dentro do comportamento social atual. Logo, tornou-

se possível observar a “unicidade do efêmero” como uma macrotendência 

comportamental, a qual regeu o processo criativo da presente coleção. 

 

7.2 Reflexões poéticas 

 

De manhã escureço / De dia tardo / De tarde anoiteço / De noite ardo / 

A oeste a morte / Contra quem vivo / Do sul cativo / O este é meu norte / 

Outros que contem / Passo por passo / Eu morro ontem / Nasço amanhã / 

Ando onde há espaço / Meu tempo é quando. (Vinicius de Moraes, Poética). 

 

Este poema-canção já muito explica o imediatismo e a aceleração da 

vida moderna, o que fica bem claro quando se diz “de tarde anoiteço”. Assim, 

retoma-se o conceito do carpe diem, de uma forma revisitada, em que viver o 

presente sem pensar no futuro reina, visto que as satisfação de desejos 

pessoais ainda é um norte para os indivíduos desde o pós-guerra. É importante 

lembrar que este poema foi escrito em uma era ainda menos acelerada e 

globalizada do que esta em que vivemos hoje. Não havia a Internet e, portanto, 

as informações e os relacionamentos eram mais lentos. No entanto, já existia a 

ânsia pela rapidez, por uma fluidez dos momentos e das relações, e sempre a 

busca pelo novo. Acredita-se que essa ânsia se tornou, de certa forma, uma 

característica inerente à natureza do homem moderno, pois este, a partir da 
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ascensão da cultura juvenil, durante e após a guerra, começou a procurar a 

diferenciação individual e o pertencimento a grupos. Trata-se de contradições 

que permeiam nossa sociedade, nossos comportamentos e nosso estilo 

pessoal. Assim, nós nos diferenciamos para podermos pertencer. Somos 

sociáveis, mas somos individualistas. Queremos ser diferentes e contar nossa 

história, mas, sem notarmos, estamos quase sempre buscando aprovação ou 

reconhecimento. 

Voltando ao poema citado, é possível observar um traço muito forte que 

decorre da efemeridade e que está cada dia mais presente em nossa 

sociedade: a renovação. A capacidade e a necessidade de renovar-se e 

reinventar-se. “Eu morro ontem, nasço amanhã” mostra que nascemos e 

morremos todos os dias, pois, a cada dia, podemos e somos indivíduos 

diferentes e distintos, e nunca se é o mesmo que se foi ontem, e nem se pode 

tentar ser amanhã o que se é hoje. 

 

Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem 

se sentiu: sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir – é lembrar hoje o que 

se sentiu ontem, ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida. 

Apagar tudo do quadro de um dia para o outro, ser novo com cada 

nova madrugada, numa revirgindade perpétua da emoção – isto, e só isto, vale 

a pena ser ou ter, para ser ou ter o que imperfeitamente somos. 

Esta madrugada é a primeira do mundo. Nunca esta cor rosa 

amarelecendo para branco quente pousou assim na face com que a casaria de 

oeste encara cheia de olhos vidrados o silêncio que vem na luz crescente. 

Nunca houve esta hora, nem esta luz, nem este meu ser. Amanhã o que for 

será outra coisa, e o que eu vir será visto por olhos recompostos, cheios de 

uma nova visão.8 

 

Nossa existência diária é única e inigualável; e nossas relações são 

líquidas e fluidas. Flexibilidade, adaptação, renovação e transformação são 

oportunidades e necessidades da vida atual. O que acontece hoje, amanhã é 

passado, e cabe às pessoas adaptarem-se ao tempo, possuindo sempre a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Poema de Fernando Pessoa. Disponível em: <http://arquivopessoa.net/textos/299>. 



	   28	  

capacidade e autonomia de reinventarem-se conforme queiram ou precisem. 

Essa liberdade de reinventar-se faz parte da vida do homem moderno, pois sua 

multiplicidade de facetas é permitida e até respeitada. O indivíduo, dentro da 

sua esfera de valores, moral e essência, pode explorar suas diversas facetas e 

ser as mais diversas pessoas que sua existência permite. Podemos 

reinventarmo-nos em nossas profissões, amizades, relacionamentos, moradias, 

estilo de vestir-se etc. Aliás, hoje é possível até reinventar-se sexualmente, 

seja explorando opções sexuais, seja mudando de sexo. 

Observa-se a efemeridade também na área das artes, pois cada dia 

mais a arte urbana se fortalece. É claro que a arte efêmera existe há muitos 

anos, desde a criação dos happenings e performances, que por sinal marcam o 

movimento Fluxus do qual o artista e grande inspirador deste trabalho, John 

Cage, fez parte. Assim, o grafitti surge como a forma de arte que mais se 

fortaleceu nos centros urbanos nos últimos anos, saindo da marginalidade e 

entrando pro mainstream da sociedade. Desde os desenhos mais lindos até as 

frases mais importantes ou poéticas, o grafitti aparece como algo que marca 

aquele momento, mas não está lá para durar... quando a cidade muda, ele 

muda, ou desaparece. E isso não o torna menos importante, muito pelo 

contrário, o torna mais maleável e representante dos anseios culturais de uma 

época.  

Além do grafitti, pudemos observar outras formas de arte que não estão 

se importando com a permanência física no tempo. Um exemplo disso é o 

artista Andres Amador, que faz desenhos enormes e complexos nas areias das 

praias, e quando a maré sobe sua arte desaparece. O artista explica sua 

motivação da seguinte forma: 

 

Then there's the aspect of impermanence that has been so valuable for 

me to have had the opportunity to experience in such a creative way. The only 

constant in this existence is impermanence. In the end our lives are about the 

experiences we've had, not the things we have held on to. And in the face of 

certain erasure, in the face of our own personal, inevitable demise, the act of 

rallying forces on behalf of creation and beauty is a declaration of one' 
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existences in the face of a seemingly indifferent ocean of reality. I really like 

that metaphor- it encourages and propels me. 9 

 

Desse modo, com base nas observações aqui realizadas, é possível 

perceber que o tempo transforma, direciona, marca e personaliza, trazendo as 

possibilidades de renovação, reinvenção, desapego, e também a unicidade a 

cada pessoa. Nós seremos nós mesmos, únicos e especiais, todos os dias, de 

formas diferentes. 

 

7.3 Análise social 

 

A sociedade atual é estruturada sobre uma cultura de consumo 

excessivo e da intensidade, com curta durabilidade de prazeres, na qual há o 

verdadeiro fascínio pelo novo e a velocidade das ações é completamente 

acelerada. Assim, a maioria dos atos e relações contemporâneos possui 

caráter passageiro, transitório, fugaz e de curta duração, implicando uma 

efemeridade gritante no comportamento atual dos indivíduos. 

 

Alice: “Quanto tempo dura o eterno?”  

Coelho: “Às vezes, apenas um segundo.”10 

 

Isso pode ser observado de algumas maneiras, e uma delas é a 

dificuldade que atualmente as pessoas têm em manter relacionamentos 

amorosos duradouros. A quantidade de indivíduos que não querem mais casar 

e constituir família é crescente, devido, é claro, às incertezas políticas e 

financeiras desta era, mas também pelo fato de que não querem prender-se ou 

vincular-se a algo que dure muito tempo, pois estão sempre buscando 

relações, pessoas e experiências novas. Buscas por satisfações imediatas, 

necessidades e desejos pessoais prevalecem, pois os indivíduos visam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Disponível	  em	  http://www.andresamadorarts.com/p/faqs-‐about-‐beach-‐murals.html	  
10 Trecho de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, retirado de 
<http://nextconqueror.wordpress.com/2012/03/31/resenha-alice-no-pais-das-maravilhas-livro/>. 
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acumular sensações maiores, mesmo que isso implique relações mais curtas e 

descartáveis. 

Além disso, hoje em dia temos a velocidade da Internet e das redes 

sociais, onde é possível estabelecer vínculos virtuais sem solidez alguma, 

completamente frívolos e passageiros. Você começa uma amizade de forma 

instantânea e a encerra da mesma maneira. Você inclui e exclui pessoas na 

sua vida com a velocidade de um clique. Basta um toque para alterar uma 

relação. 

Um exemplo desse traço passageiro atual é também a efemeridade das 

idolatrias, já que novos ídolos surgem e desaparecem a cada dia. A devoção, 

se ainda existe, dura pouco. Escolher alguém para idolatrar é tarefa quase que 

diária, pois são tantas as opções, com tantas informações, que o consumo 

desses ídolos também se torna desenfreado. A intensidade desse consumo só 

aumenta, mas a duração só diminui. 

Do mesmo modo, a transitoriedade do pertencimento a um grupo ou 

tribo também é uma característica marcante, pois, como já foi citado, permite-

se mudar e reinventar-se diariamente e, assim, transitar entre os diferentes 

grupos sociais torna-se algo frequente. Rejeita-se o apego e as restrições e 

defende-se a liberdade de estilos, atividades, grupos e identidades.  

É possível dizer que tantas mudanças e reinvenções em torno do estilo 

de vida são geradas pela busca de uma identidade própria e diferenciada. 

Assim, acredita-se (e pratica-se) que para achar de verdade é preciso 

experimentar. E, aqui, entra novamente o fascínio pelo novo e pela 

experimentação, elementos que nunca foram tão fortes e que refletem 

diretamente no mercado da moda, setor o qual é considerado efêmero por 

natureza. Lipovetsky11 já nos mostrava que a moda é o resultado de uma nova 

relação de si mesmo com os outros, do desejo de afirmar uma personalidade 

própria, de expressar uma identidade única e pessoal, com uma consciência 

particular. Aprende-se ainda com o ilustre sociólogo que a moda traz essa 

possibilidade de exaltar a unicidade dos indivíduos e de promover socialmente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. 
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os signos de diferença pessoal.  É a sacralização da mudança, do prazer, das 

novidades e do hedonismo. 

Logo, é possível ver que a unicidade anda lado a lado com a velocidade 

acelerada da vida moderna, trazendo a valorização do desvio, das inovações, 

do diferente, das personalidades criativas. Não se procura mais modelos 

perfeitos e pré-fabricados, mas sim aquilo que traz consigo caráter único. A 

velocidade traz unicidade e a heterogeneidade, tanto de estilos de vida como 

de profissões, personalidade, identidades e muitos outros elementos. 

Desse modo, é possível concluir que a busca de coisas, pessoas e 

experiências novas e diferentes e a tentativa de diferenciar-se da massa e, ao 

mesmo tempo, fazer parte de um grupo conformam a mola propulsora da 

sociedade contemporânea e do mercado de moda. 
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8  Conclusão 

 

A análise da relação entre som, ruídos e silêncio foi realizada 

intensamente, explicitando-se detalhes acerca das qualidades e características 

destes elementos. Logo, foram estudados conceitos basilares, como definição 

do som e componentes da música, para obter, dessa maneira, a boa 

compreensão e desenvolvimento criativo da presente coleção. 

Desse modo, a partir destes conceitos, passou-se a outros estudos, 

como a Arte dos Ruídos, manifesto do Luigi Russolo, e a questão do silêncio 

dentro da poética de Cage, com influencias de Rischaubenad. Dessa forma, 

tornou-se possível compreender e montar uma construção conceitual sensorial 

coerente e que fizesse jus a proposta que foi dada. 

Foi realizada tambem uma pesquisa de publico alvo, onde diversas 

mulheres foram fotografadas em lugares que costumam frequentar em São 

Paulo e algumas no Rio, revelando alguns detalhes de estilo de vida e 

comportamento destes indivíduos. Observou-se a existência de uma 

multiplicidade de personalidades, mas também a congruência de 

características de estilo e hábitos. Ainda na pesquisa de publico alvo, dez 

mulheres foram entrevistadas para que assim se fosse possível expor alguns 

elementos de similaridade entre essas pessoas, mesmo que não as vejamos. 

Finalmente, realizou-se também uma pesquisa de comportamento para 

definir a macro tend6encia utilizada, a “unicidade do efêmero”, e para isso 

alguns dados e matérias foram coletados, trazendo a tona a veracidade das 

observações aqui realizadas. 

 Portanto, conclui-se que o presente trabalho cumpriu a função de 

estudar, analisar e desenvolver uma coleção de moda em cima do tema 

escolhido. 
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ANEXOS 

 

1- PESQUISA PUBLICO-ALVO: IMAGENS 
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2- PESQUISA PÚBLICO – ALVO: ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADA: CARLA DE CERQUEIRA MOREIRA 

1- NOME 

Carla de Cerqueira Leite Moreira 

2- IDADE 

28 anos  

3- FORMAÇÃO ACADEMICA 

Superior completo, em fashion mareting pelo IED, na Itália. 

4- PROFISSÃO 

Relações Públicas  

5- MÉDIA SALARIAL MENSAL (opcional) 

6- ONDE VOCÊ MORA? É CASA OU APARTAMENTO? 

Em Perdizes, em apartamento. 

7- SONHO MORAR EM ALGUM OUTRO LUGAR? 

Não 

8- QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

Divorciada de um italiano e agora moro junto com meu namorado. 

9- TEM FILHOS? QUANTOS? PRETENDE TER MAIS? 

Um filho. Pretendo ter mais um daqui alguns anos. 

10- TEM CARRO PRÓPRIO? QUAL? 

Sim, Peugeot 207. 

11- COSTUMA USAR OUTRA FORMA DE TRANSPORTE? 

De vez em quando taxi. 

12- O QUE GOSTA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE? 

Ler, ir ao cinema, jantar fora, descansar tomando um drink na piscine. 

13- TEM HOBBIES? QUAIS? 

Ler e ir ao cinema. 
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14- GOSTA DE VIAJAR? PARA ONDE? 

Sim, gosto de viajar para Europa. 

15- QUAL SEU LUGAR FAVORITO NO MUNDO? 

Itália e Áustria. 

16- O QUE MAIS GOSTA DE FAZER/ONDE MAIS GOSTA DE IR NA CIDADE EM 

QUE MORA? 

Gosto de ir à exposições no MIS, cinema no reserva cultural e jantar com amigos na 

casa deles ou minha. 

Para dançar gosto de ir na festa Javali ou bar secreto. 

17- QUAIS RESTAURANTES/BARES COSTUMA FREQUENTAR? 

Spot, Le vin, Chez Oscar e bares perto de casa em Perdizes. 

18-COSTUMA BEBER? QUAL SUA BEBIDA FAVORITA? 

Sim, vinho e caipirosca. 

19- GOSTA DE CINEMA? QUAIS FREQUENTA? QUAL FILME/DIRETOR 

FAVORITO? 

Gosto! Vou muito no Reserva Cultural. Amo “Lost in Translation” da Sofia Coppola. 

Diretores preferidos: Sofia Coppola e Woody Allen. 

20- COSTUMA VER TELEVISÃO? QUAIS CANAIS OU PROGRAMAS? 

Pouco. Fantástico na Globo e alguns programas no GNT ou Sony. 

21-GOSTA DE LER? QUAL LIVRO/AUTOR FAVORITO? 

Sim. Desde "A vingança veste Prada" até os livros da Danuza Leão e o "Preciso rodar 

o mundo" da Michelli Provensi. 

22- QUE TIPO DE MÚSICA COSTUMA OUVIR?/ QUAL BANDA/ARTISTA 

PREFERIDO? 

Gosto de músicas brasileiras e mais antigas. Rádio Alpha FM ou Antena 1. Rs 

23- COSTUMA FREQUENTAR BALADAS? QUAIS? 

Não muito, mas quando saio, costumo  ir no Bar Secreto ou no Grand Metrópole. Gosto 

muito do Ramona também, que tem uma pistinha embaixo do restaurante. 

24- PRATICA ESPORTES? QUAIS? 

Corro/caminho todos os dias. 

25- COSTUMA SE INFORMAR SOBRE O QUE ACONTECE NO MUNDO DA MODA? 

Sim, afinal trabalho com isso e preciso me informar todo dia. 
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26- COSTUMA SEGUIR TENDÊNCIAS DE MODA? 

Tendências não. Sigo uma linha mais minimalista. 

27- COMO VOCÊ CONSIDERA SEU ESTILO DE SE VESTIR? 

Minimalista. Gosto muito de shapes diferentes. 

28- VOCÊ DÁ VALOR A MARCAS? 

Valor não, mas me identifico mais com a linguagem de algumas marcas.  

29- QUAIS MARCAS VOCÊ MAIS GOSTA OU COSTUMA COMPRAR 

FREQUENTEMENTE? 

Osklen, UMA, Fit, American Apparel. 

Acessórios: Tula casqueteria 

30- O QUE VOCÊ PROCURA E VALORIZA EM UMA ROUPA? 

Shape e caimento. 

31- COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ COMPRAS? 

Uma vez por mês mais ou menos. 

 

 

ENTREVISTADA: MARÍLIA ZAMBRONE 
  

1-NOME 

Marília	  Grillo	  Zambrone 

2- IDADE 

30 

3- FORMAÇÃO ACADEMICA 

Pós	  graduação	  completa	  (	  Direito	  e	  Business	  Law) 

4- PROFISSÃO 

Advogada 

5- MÉDIA SALARIAL MENSAL (opcional) 

R$	  10	  mil 

6- ONDE VOCÊ MORA? É CASA OU APARTAMENTO? 
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Apartamento	  (alugado)	  em	  Perdizes. 

7- SONHO MORAR EM ALGUM OUTRO LUGAR? 

Sim!	   Em	   um	   apartamento	   meu,	   maior,	   com	   vista,	   duplex...	   ou	   em	   uma	   casa	   lindinha,	   bem	  

moderna,	  numa	  rua	  tranquila	  em	  um	  bairro	  arborizado... 

8- QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

Solteira. 

9- TEM FILHOS? QUANTOS? PRETENDE TER MAIS? 

Não.	  	  Mas	  pretendo	  sim.	  Quantos	  minha	  renda,	  minha	  idade	  e	  paciência	  permitirem. 

10- TEM CARRO PRÓPRIO? QUAL? 

Sim.	  Honda	  NewFit. 

11- COSTUMA USAR OUTRA FORMA DE TRANSPORTE? 

Não...	  carona? 

12- O QUE GOSTA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE? 

Encontrar	  amigos,	  sair,	  dançar,	  beber,	  jogar	  conversa	  fora,	  viajar,	  correr,	  ver	  filmes,	  ler,	  sonhar	  

acordada... 

13- TEM HOBBIES? QUAIS? 

Sem	  tempo	  para	  hobbies.	  	  Quando	  dá,	  gosto	  de	  ler.	  Queria	  conseguir	  entrar	  num	  curso	  de	  arte	  

e	  em	  outro	  de	  fotografia.	  	  Mas	  hoje	  em	  dia,	  meu	  maior	  hobby	  tem	  sido	  (tentar)	  cuidar	  de	  mim	  . 

14- GOSTA DE VIAJAR? PARA ONDE? 

Sim,	  muito.	  	  Para	  qualquer	  lugar	  longe	  de	  SP...	  ou	  perto	  mesmo...	  praia,	  campo,	  cidade.	  Dentro	  

e	  fora	  do	  Brasil. 

15- QUAL SEU LUGAR FAVORITO NO MUNDO? 

A	  casa	  dos	  meus	  pais	  em	  Aldeia	  da	  Serra. 

16- O QUE MAIS GOSTA DE FAZER/ONDE MAIS GOSTA DE IR NA CIDADE EM QUE 

MORA? 

São	  Paulo	  é	  um	  leque	  de	  inúmeras	  possibilidades...	  comer,	  beber,	  sair	  para	  dançar,	  passear	  ou	  

causar...	  restaurantes,	  bares,	  baladas,	  parques,	  museus,	  shoppings,	  cinemas,	  lojas	  de	  ruas,	  enfim. 

17- QUAIS RESTAURANTES/BARES COSTUMA FREQUENTAR? 

Varia	  muito	   de	   acordo	   com	   o	   propósito	   da	   noite	   ou	   do	   programa.	  	   Le	   Jazz	   e	   La	   Tartine	   são	  

lugares	  bem	  gostosinhos	  a	  um	  preço	  justo,	  Kebab	  e	  Guatón	  também.	  	  Tem	  vários	  outros	  em	  Pinheiros	  

que	  eu	  ando	  frequentando	  para	  conhecer,	  não	  me	  recordo	  de	  nenhum	  em	  especial,	  Beato	  e	  Le	  French	  

Bazaar	  foram	  os	  últimos	  que	  eu	  fui	  e	  gostei.	  	  Ritz	  e	  Le	  Vin	  são	  clássicos,	  assim	  como	  o	  Spot.	  	  Chez	  Oscar	  é	  
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o	  meu	  favorito	  da	  atualidade.	  	  Tem	  o	  Candela	  no	  Itaim	  que	  é	  legal	  também,	  povo	  bonito	  e	  comida	  boa.	  

Gostei	  muito	   do	  MYK	  e	   do	  Dalva	   e	  Dito.	   Cerveja	   é	   na	   vila,	   desde	  nos	   bares	  mais	   pé	   sujo	   quanto	  nos	  

botecos	  mais	  bonitinhos. 

18-COSTUMA BEBER? QUAL SUA BEBIDA FAVORITA? 

Sim!	  Cerveja,	  vinho	  e	  drinks	  (cosmopolitan,	  bloody	  mary). 

19- GOSTA DE CINEMA? QUAIS FREQUENTA? QUAL FILME/DIRETOR FAVORITO? 

Sim,	  mas	  tenho	  ido	  menos	  do	  que	  gostaria.	  Ultimamente	  ando	  indo	  no	  Imax	  do	  Bourbon	  e	  no	  

do	  Iguatemi,	  mas	  gosto	  mesmo	  do	  Reserva	  Cultural	  e	  do	  shopping	  JK. 

Filmes	  favoritos...	  difícil...	  acho	  que	  varia	  de	  acordo	  com	  o	  momento	  de	  vida,	  ou	  mesmo	  com	  o	  

humor	  do	  dia...	   hoje:	   Segundas	   Intenções	   (sempre),	   trilogia	  Godfather,	   Amelie	   Poulain,	   	  Kill	   Bill,	  Meia	  

Noite	  em	  Paris,	  Volver... 

AMO	   todos	   os	   filmes	   do	   Almodovar,	   curto	   muito	   Woody	   Allen	   e	   Tarantino	   também.	   Ah,	   e	  

Kubrick,	  é	  claro. 

20- COSTUMA VER TELEVISÃO? QUAIS CANAIS OU PROGRAMAS? 

Sim,	   ultimamente	   ando	   assistindo	  mais	   do	  que	   gostaria	   por	   pura	   preguiça	   de	  pensar.	  	   Adoro	  

séries	  da	  Warner	  e	  do	  Netflix,	  programas	  de	  variedades,	  game	  of	  thrones. 

21-GOSTA DE LER? QUAL LIVRO/AUTOR FAVORITO? 

Sim!.	   AMO	   tudo	   do	   Saramago	   e	   do	   Gabriel	   Garcia	   Marquez.	   Gosto	   de	   literatura	   brasileira	  

também,	  antiga	  e	  recente. 

22- QUE TIPO DE MÚSICA COSTUMA OUVIR? / QUAL BANDA/ARTISTA PREFERIDO? 

Sou	  super	  eclética,	  mas	  prefiro	  rock,	  pop	  e	  música	  eletrônica	  às	  demais.	  Arcade	  Fire,	  Strokes,	  

Phoenix,	  Madonna,	  Beyoncé,	  U2,	  Hot	  Chip,	  Amy	  Winehouse,	  Pixies,	  Belle	  &	  Sebastian,	  MGMT,	  The	  Black	  

Keys,	  Daft	  Punk,	  Lana	  del	  Rey,	  Lady	  Gaga,	  Empire	  of	  the	  Sun,	  Foster	  the	  People,	  Justice… 

23- COSTUMA FREQUENTAR BALADAS? QUAIS? 

Sim,	  mas	   ultimamente	  muito	  menos	  do	  que	  há	  uns	   3	   anos.	  Nas	   últimas	   vezes	   que	   saí	   fui	   na	  

Lions,	  da	  D-‐edge,	  no	  Grand	  Metrópole,	  no	  D4. 

24- PRATICA ESPORTES? QUAIS? 

	  Corrida,	  academia,	  pilates... 

25- COSTUMA SE INFORMAR SOBRE O QUE ACONTECE NO MUNDO DA MODA? 

Sim.	  Revistas,	  internet,	  TV,	  amigos	  fashionistas... 

26- COSTUMA SEGUIR TENDENCIAS DE MODA? 

Na	  medida	  em	  que	  combinem	  com	  meu	  estilo. 
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27- COMO VOCÊ CONSIDERA SEU ESTILO DE SE VESTIR? 

No	   trabalho,	   considero	   um	   estilo	   predominantemente	   básico/clássico,	   muito	   em	   função	   da	  

minha	  profissão	  e	  necessidade	  de	  parecer	  mais	  “certinha”	  perante	  as	  pessoas,	  mas	  com	  uns	  toques	  de	  

modernidade.	   	  No	   dia-‐a-‐dia,	   varia	   bastante,	   desde	   o	   básico	   calça	   jeans-‐camiseta	   branca	   até	   super	  

produções	  femme	  fatale	  com	  (ou	  sem)	  pegada	  fashion,	  a	  depender	  do	  momento...	  e	  do	  humor. 

28- VOCÊ DA VALOR A MARCAS? 

Sim,	  desde	  que	  o	  produto	  específico	  de	  uma	  determinada	  marca	  tenha	  um	  algo	  a	  mais	  por	  si	  

mesmo,	  e	  não	  apenas	  pelo	  label.	   

29- QUAIS MARCAS VOCÊ MAIS GOSTA OU COSTUMA COMPRAR 

FREQUENTEMENTE? 

São	  muitas.	  No	  Brasil,	  desde	  fast	   fashion	  Zara	  Topshop	  até	  Reinaldo	  e	  Pedro	  Lourenço.	  Gosto	  

muito	   da	   Patricia	   Bonaldi,	   da	   Animale,	   da	   Lily	   Sarti	   e	   da	   Neon.	  	   Estrangeiras	   eu	   gosto	   do	   fast	   da	  

American	  Apparel,	   da	   Stella	  McCartney,	   da	   Balmain,	   da	   Lanvin...	   Balenciaga,	   Pucci,	   Chanel,	  McQueen	  

são	  as	  top	  brands	  de	  high	  couture	  na	  minha	  opinião. 

30- O QUE VOCÊ PROCURA E VALORIZA EM UMA ROUPA? 

Que	  ela	  vista	  bem	  (caimento	  é	   tudo),	  valorize	  algum	  ponto	   forte	  ou	  esconda	  algum	  fraco	   (se	  

combinar	  os	  2,	  sucesso!)	  e	  transmita	  uma	  mensagem,	  ainda	  que	  subliminar,	  que	  reflita	  o	  meu	  estado	  de	  

espírito	  no	  dia. 

31- COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ COMPRAS? 

Gostaria	  muitíssimo	  de	  responder	  diariamente....	  ou	  semanalmente...	  mas	  hj	  em	  dia...	  acho	  que	  

só	  quando	  preciso	  muito	  de	  algo	  ou	  em	  época	  de	  promoção...	  ou	  quando	  sobra	  um	  dinheirinho	  no	  fim	  

do	  mês,	  rs. 

  

ENTREVISTADA: LUCIANA HACHMANN 
 

1-‐NOME	  Luciana	  Gehlen	  Hachmann	  

2-‐	  IDADE	  31	  anos	  

3-‐	  FORMAÇÃO	  ACADEMICA	  

Mestrado	  

4-‐	  PROFISSÃO	  

	  advogada	  

5-‐	  MÉDIA	  SALARIAL	  MENSAL	  (opcional)	  
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6-‐	  ONDE	  VOCÊ	  MORA?	  É	  CASA	  OU	  APARTAMENTO?	  Apartamento	  em	  Londres.	  

7-‐	  SONHO	  MORAR	  EM	  ALGUM	  OUTRO	  LUGAR?	  Na	  praia	  um	  dia	  talvez	  quem	  sabe	  

8-‐	  QUAL	  SEU	  ESTADO	  CIVIL?	  Casada	  

9-‐	  TEM	  FILHOS?	  QUANTOS?	  PRETENDE	  TER	  MAIS?	  Não	  

10-‐	  TEM	  CARRO	  PRÓPRIO?	  QUAL?	  Não	  

11-‐	  COSTUMA	  USAR	  OUTRA	  FORMA	  DE	  TRANSPORTE?	  Metro	  e	  onibus	  

12-‐	  O	  QUE	  GOSTA	  DE	  FAZER	  NO	  SEU	  TEMPO	  LIVRE?	  

Exposições	  parque	  shows	  cinema	  

13-‐	  TEM	  HOBBIES?	  QUAIS?	  Correr	  mergulhar	  e	  cozinhar	  

14-‐	  GOSTA	  DE	  VIAJAR?	  PARA	  ONDE?	  Sim,	  muito,	  para	  absolutamente	  qualquer	   lugar.	  Amei	  a	  

Islândia	  acho	  que	  foi	  o	  lugar	  mais	  lindo	  que	  já	  visitei.	  

15-‐	   QUAL	   SEU	   LUGAR	   FAVORITO	   NO	   MUNDO?	   Que	   pergunta	   difícil...	   Amo	   minha	   casa	   em	  

Londres,	   moraria	   em	   Berlim	   um	   tempo,	   adoro	   o	   nordeste	   do	   Brasil,	   adoro	   uma	   coisa	   montanha	  

cachoeira.	  Acho	  que	  vou	  eleger	  minha	  casa	  em	  Londres	  como	  meu	  lugar	  favorito	  atualmente.	  	  

16-‐	  O	  QUE	  MAIS	  GOSTA	  DE	  FAZER/ONDE	  MAIS	  GOSTA	  DE	  IR	  NA	  CIDADE	  EM	  QUE	  MORA?	  Gosto	  

de	  ir	  no	  broadway	  market	  sábado	  de	  dia,	  passear	  em	  spitafields	  brick	  lane,	  exposições	  diversas	  quando	  

ta	  frio,	  parque	  e	  passeios	  ao	  ar	  livre	  quando	  ta	  calor	  

17-‐	   QUAIS	   RESTAURANTES/BARES	   COSTUMA	   FREQUENTAR?	   Quando	   como	   fora	   qualquer	  

restaurante	  na	  upper	  street.	  Bares	  diversos	  em	  east	  london	  

18-‐COSTUMA	  BEBER?	  QUAL	  SUA	  BEBIDA	  FAVORITA?	  Sim	  bastante.	  Vinho	  e	  cerveja.	  

19-‐	  GOSTA	  DE	   CINEMA?	  QUAIS	   FREQUENTA?	  QUAL	   FILME/DIRETOR	   FAVORITO?	   Sim	   adoro	   o	  

screen	  on	  the	  green	  na	  upper	  street.	  Diretores	  adoro	  Almodovar,	  Lars	  von	  trier,	  Sodeberg,	  Bertolucci,	  

Woody	  allen,	  Tarantino.	  Filmes	  são	  tantos	  que	  demoraria	  uns	  3	  dias	  para	  fazer	  a	  lista.	  	  

20-‐	  COSTUMA	  VER	  TELEVISÃO?	  QUAIS	  CANAIS	  OU	  PROGRAMAS?	  Não	  vejo	  televisão	  só	  seriados	  

diversos	  

21-‐GOSTA	  DE	  LER?	  QUAL	  LIVRO/AUTOR	  FAVORITO?	   Já	   li	  muito	  hoje	  em	  dia	   leio	  pouco	  adoro	  

literatura	  erotica	  tipo	  pierre	  louis	  e	  George	  bataile,	  biografias	  e	  livros	  com	  pano	  de	  fundo	  histórico,	  João	  

ubaldo	   ribeiro	   todos	   diário	   do	   farol	   amo,	   tem	   um	   livro	   que	   amei	   também	   chama	   a	   construção	   de	  

madame	  mao	  não	  lembro	  de	  quem	  era.	  

	  

22-‐	   QUE	   TIPO	   DE	  MÚSICA	   COSTUMA	  OUVIR?/	   QUAL	   BANDA/ARTISTA	   PREFERIDO?	   Pop,	   rock	  
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indie	   rock,	   eletrônico.	  Artista	   preferido	  difícil	   tem	   tantos	  hot	   chip,	   chromeo,	   arcade	   fire,	   flume,	   flight	  

facilities,	  massive	  attack,	  cocorosie,	  poliça	  

23-‐	   COSTUMA	   FREQUENTAR	   ,	   BALADAS?	  QUAIS?	   The	   nest,	   dalston	   superstore,	   joiners	   arms,	  

village	  underground	  

24-‐	  PRATICA	  ESPORTES?	  QUAIS?	  Corro	  e	  nado	  

25-‐	  COSTUMA	  SE	  INFORMAR	  SOBRE	  O	  QUE	  ACONTECE	  NO	  MUNDO	  DA	  MODA?	  Sim	  

26-‐	   COSTUMA	   SEGUIR	   TENDENCIAS	   DE	  MODA?	  Me	   visto	   mais	   de	   acordo	   com	   o	   meu	   estilo	  

próprio.	  Ando	  gostando	  mais	  de	  roupas	  mais	  básicas	  e	  de	  coisas	  vintage	  

27-‐	  COMO	  VOCÊ	  CONSIDERA	  SEU	  ESTILO	  DE	  SE	  VESTIR?	  Básico	  descolado	  mas	  chique	  cool.	  

28-‐	  VOCÊ	  DA	  VALOR	  A	  MARCAS?	   	  Já	  dei	  mais	  hoje	  em	  dia	  não	  tanto.	  Não	  compro	  uma	  roupa	  

por	  ser	  de	  uma	  marca	  x	  ou	  y.	  Só	  quando	  por	  exemplo	  o	  corte	  da	  roupa	  realmente	  faz	  a	  diferença.	  Mas	  

gosto	   de	   ter	   uma	   bolsa	   um	   sapato	   de	   uma	  marca	   legal	   que	   vai	   durar	   bastante	   e	   vai	   fazer	   bonito	   na	  

reunião	  com	  o	  cliente.	  Um	  terno	  ou	  uma	  camisa	  de	  uma	  marca	   legal	   também	  impressiona	  o	  cliente	  é	  

bacana.	  

29-‐	   QUAIS	   MARCAS	   VOCÊ	   MAIS	   GOSTA	   OU	   COSTUMA	   COMPRAR	   FREQUENTEMENTE?	  

Atualmente	  compro	  muito	  urban	  outfitters,	  american	  apparel	  e	  muita	  coisa	  de	  brechó.	  também	  gosto	  

bastante	  da	  the	  kooples.	  Para	  trabalhar	  um	  sapato	  ferragamo	  cai	  bem	  e	  é	  confortável.	  Gosto	  da	  prada	  

Chanel	  Chloe	  miu	  miu	  	  	  	  	  Balenciaga	  Vivienne	  Westwood.	  Mas	  só	  compro	  se	  a	  peça	  tiver	  um	  preço	  que	  

vale	  a	  pena	  o	  que	  é	  muito	  difícil.	  Ando	  valorizando	  mais	  estilistas	  novos	  desconhecidos.	  

30-‐	   O	  QUE	   VOCÊ	   PROCURA	   E	   VALORIZA	   EM	  UMA	  ROUPA?	   Corte	   e	   caimento	   também	   adoro	  

tecidos	  mais	  nobres	  tipo	  seda.	  Para	  sapato	  hoje	  em	  dia	  valorizo	  muito	  o	  conforto,	  abaixo	  os	  high	  heals	  

vida	  longa	  aos	  flat	  shoes	  

31-‐	  COM	  QUE	  FREQUENCIA	  VOCÊ	  FAZ	  COMPRAS?	  Acho	  que	  uma	  vez	  por	  mês	  

 
 
 
ENTREVISTADA: DENISE NASCIMENTO 

 

1-NOME 

Denise Nascimento 

2- IDADE 

31 
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3- FORMAÇÃO ACADEMICA 

formada em Fashion Design pelo ied e especializão em chapelaria  

4- PROFISSÃO 

chapeleira/empresária 

5- MÉDIA SALARIAL MENSAL (opcional) 

6- ONDE VOCÊ MORA? É CASA OU APARTAMENTO? 

vila leopoldina, SP -apartamento 

7- SONHO MORAR EM ALGUM OUTRO LUGAR? 

NAO. 

8- QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

casada 

9- TEM FILHOS? QUANTOS? PRETENDE TER MAIS? 

2, não pretendo ter mais 

10- TEM CARRO PRÓPRIO? QUAL? 

polo 

11- COSTUMA USAR OUTRA FORMA DE TRANSPORTE? 

Taxi, quando bebo. 

12- O QUE GOSTA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE? 

ler, assistir filmes, cuidar do meu jardim, teatro, viajar. 

13- TEM HOBBIES? QUAIS? 

não 

14- GOSTA DE VIAJAR? PARA ONDE? 

sim, pra todo lugar. 

15- QUAL SEU LUGAR FAVORITO NO MUNDO? 

a casa da minha avó em Minas, Londres e Paris 

16- O QUE MAIS GOSTA DE FAZER/ONDE MAIS GOSTA DE IR NA CIDADE EM 

QUE MORA? 

ficar com a minha família, benedito calixto, casa de amigos, cinema, teatro 
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17- QUAIS RESTAURANTES/BARES COSTUMA FREQUENTAR? 

spot, japonês, empório alto dos pinheiros, ritz, genésio. 

18-COSTUMA BEBER? QUAL SUA BEBIDA FAVORITA? 

sim. champanhe e cerveja 

19- GOSTA DE CINEMA? QUAIS FREQUENTA? QUAL FILME/DIRETOR 

FAVORITO? 

sim, cinemark e itaú cultural. não saberia escolher um filme favorito. mas tenho essa 

listinha: lost in translation, maria antonieta, amelie poulain, a grande beleza, kill bill. 

20- COSTUMA VER TELEVISÃO? QUAIS CANAIS OU PROGRAMAS? 

sim, assisto a séries e programas de culinária. 

21-GOSTA DE LER? QUAL LIVRO/AUTOR FAVORITO? 

sim, não sei se é meu livro favorito, mas adorei as brumas de avalon, leve e mistico 

como eu gosto. 

22- QUE TIPO DE MÚSICA COSTUMA OUVIR?/ QUAL BANDA/ARTISTA 

PREFERIDO? 

é redundante eu sei, mas sou ecética. não suporto metal e pagode e todas os 

üniversitários  

23- COSTUMA FREQUENTAR BALADAS? QUAIS? 

não muito, vou mais a bares. Tenho ido no matrix, e festas específicas. 

24- PRATICA ESPORTES? QUAIS? 

corrida, muay tai, musculação, de vez em quando: natação e wakeboard 

25- COSTUMA SE INFORMAR SOBRE O QUE ACONTECE NO MUNDO DA MODA? 

sim 

26- COSTUMA SEGUIR TENDENCIAS DE MODA? 

sim, inevitável. 

27- COMO VOCÊ CONSIDERA SEU ESTILO DE SE VESTIR? 

não saberia dizer, mas acho que moderno, contemporâneo. 

28- VOCÊ DA VALOR A MARCAS? 

Não  

29- QUAIS MARCAS VOCÊ MAIS GOSTA OU COSTUMA COMPRAR 

FREQUENTEMENTE? 

Animale, Zara, Maria Filó… 
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30- O QUE VOCÊ PROCURA E VALORIZA EM UMA ROUPA? 

Acabamento, caimento e qualidade 

31- COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ COMPRAS? 

Depende da fase, mas uma vez por mês pelo menos compro alguma cois 

 

 

 

ENTREVISTADA: JAKELYNE LECHINEWSKI 
 

1-NOME   

Jakelyne Lechinewski 

2- IDADE 

30 

3- FORMAÇÃO ACADEMICA 

Fotografia 

Artes Plásticas 

4- PROFISSÃO 

Fotografa 

5- MÉDIA SALARIAL MENSAL (opcional) 

6- ONDE VOCÊ MORA? É CASA OU APARTAMENTO? 

Apartamento nos Jardins 

7- SONHO MORAR EM ALGUM OUTRO LUGAR? 

nao 

8- QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

Separada 

9- TEM FILHOS? QUANTOS? PRETENDE TER MAIS? 

Sim! Apenas 1 

10- TEM CARRO PRÓPRIO? QUAL? 

Sim, ASX 
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11- COSTUMA USAR OUTRA FORMA DE TRANSPORTE? 

Nao 

12- O QUE GOSTA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE? 

Filme em casa 

13- TEM HOBBIES? QUAIS? 

Nao 

14- GOSTA DE VIAJAR? PARA ONDE? 

Praia 

15- QUAL SEU LUGAR FAVORITO NO MUNDO? 

Cartagena e Milão 

16- O QUE MAIS GOSTA DE FAZER/ONDE MAIS GOSTA DE IR NA CIDADE EM 

QUE MORA? 

Fotografar e visitar novas exposições, galerias sempre que possível 

17- QUAIS RESTAURANTES/BARES COSTUMA FREQUENTAR? 

Capim Santo / Bar Genial 

18-COSTUMA BEBER? QUAL SUA BEBIDA FAVORITA? 

Vinho / Cerveja 

19- GOSTA DE CINEMA? QUAIS FREQUENTA? QUAL FILME/DIRETOR 

FAVORITO? 

Gosto, mas nao tenho muito tempo de ir... Mas nao deixo de assistir filme em casa.  

Diretores tem o Lars Von Trier e os Irmaos Coen. 

20- COSTUMA VER TELEVISÃO? QUAIS CANAIS OU PROGRAMAS? 

GNT, ARTE 1, TLC, Discovery, todos os canais de filme 

21-GOSTA DE LER? QUAL LIVRO/AUTOR FAVORITO? 

Livro de fotografia conta?! rs 

22- QUE TIPO DE MÚSICA COSTUMA OUVIR?/ QUAL BANDA/ARTISTA 

PREFERIDO? 

Gosto de muito coisa, nao tenho nenhum preferido agora. Mas antigamente ouvia 

muito Sigur Ros, Jeff Buckley, Ella Fitzgerald, Dinah Washington e rock sempre!  
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23- COSTUMA FREQUENTAR BALADAS? QUAIS? 

nao 

24- PRATICA ESPORTES? QUAIS? 

Faço academia 3 vezes por semana. 

25- COSTUMA SE INFORMAR SOBRE O QUE ACONTECE NO MUNDO DA MODA? 

sempre! 

26- COSTUMA SEGUIR TENDENCIAS DE MODA? 

Depende... 

27- COMO VOCÊ CONSIDERA SEU ESTILO DE SE VESTIR? 

Tudojuntomisturado 

28- VOCÊ DA VALOR A MARCAS? 

Nao muito... Dou valor a corte e tecido. Pode ser de marca ou nao.  

29- QUAIS MARCAS VOCÊ MAIS GOSTA OU COSTUMA COMPRAR 

FREQUENTEMENTE? 

Nao sei dizer marca, pq tenho garimpado bastante ultimamente  

30- O QUE VOCÊ PROCURA E VALORIZA EM UMA ROUPA? 

corte e tecido de qualidade, sempre! 

31- COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ COMPRAS? 

Nossa nao sei... Sou mulher poxa! rsrs Sempre temos algo pra comprar, um batom, 

acessorio... :) 

 

 

ENTREVISTADA: SANDRA FREITAS 

1-NOME  

Sandra Freitas 

2- IDADE 

67 ANOS 

3- FORMAÇÃO ACADEMICA 

Nutrição 

4- PROFISSÃO 



	   57	  

Mãe 

5- MÉDIA SALARIAL MENSAL (opcional) 

Amor 

6- ONDE VOCÊ MORA? É CASA OU APARTAMENTO? 

São Paulo, Pinheiros, Apartamento 

7- SONHO MORAR EM ALGUM OUTRO LUGAR? 

Não, ta bom aqui 

8- QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

Casada 

9- TEM FILHOS? QUANTOS? PRETENDE TER MAIS? 

Tenho duas filhas. 

10- TEM CARRO PRÓPRIO? QUAL? 

Tenho um Audi. 

11- COSTUMA USAR OUTRA FORMA DE TRANSPORTE? 

Não, mas costume andar a pé. 

12- O QUE GOSTA DE FAZER NO SEU TEMPO LIVRE? 

Ler, passear etc 

13- TEM HOBBIES? QUAIS? 

Faço muito tricot e cuido das plantas. 

14- GOSTA DE VIAJAR? PARA ONDE? 

Adoro, para a Europa 

15- QUAL SEU LUGAR FAVORITO NO MUNDO? 

Paris e Milão. 

16- O QUE MAIS GOSTA DE FAZER/ONDE MAIS GOSTA DE IR NA CIDADE 

EM QUE MORA? 

Teatro, bares, restaurantes, cinema. 

17- QUAIS RESTAURANTES/BARES COSTUMA FREQUENTAR 

Zucco, Insalata, Pizzaria do Braz, Mori, Maní, Bar da Rosa etc... 
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18-COSTUMA BEBER? QUAL SUA BEBIDA FAVORITA? 

Vinho, cerveja, e chopp. 

19- GOSTA DE CINEMA? QUAIS FREQUENTA? QUAL FILME/DIRETOR 

FAVORITO? 

Sim gosto, Iguatemi, Itau Cinemark, adoro filme frances, Truffaut. 

20- COSTUMA VER TELEVISÃO? QUAIS CANAIS OU PROGRAMAS? 

Vejo a Globo, Teatre HD, Gnt. 

21-GOSTA DE LER? QUAL LIVRO/AUTOR FAVORITO? 

Gosto, o último que li foi "Mel e Amendoas", estou lendo agora "Queda de 

Gigantes"de Ken Follet 

22- QUE TIPO DE MÚSICA COSTUMA OUVIR?/ QUAL BANDA/ARTISTA 

PREFERIDO? 

Gosto de Jazz, da Nina Simone, música erudida ( Chopin), Rock como Rolling 

Stones, e adoro Amy Winehouse. 

23- COSTUMA FREQUENTAR BALADAS? QUAIS? 

Não. 

24- PRATICA ESPORTES? QUAIS? 

Faço caminhada e musculação 

25- COSTUMA SE INFORMAR SOBRE O QUE ACONTECE NO MUNDO DA 

MODA? 

Sempre 

26- COSTUMA SEGUIR TENDENCIAS DE MODA? 

Quando possível, e quando estou no humor. 

27- COMO VOCÊ CONSIDERA SEU ESTILO DE SE VESTIR? 

Moderno clássico 

28- VOCÊ DA VALOR A MARCAS? 

Dou para o design de algumas. 

29- QUAIS MARCAS VOCÊ MAIS GOSTA OU COSTUMA COMPRAR 
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FREQUENTEMENTE? 

Gosto da Dior, Celine, e Chanel, mas compro na Fillity, UMA, Fit, Marisa 

Ribeiro. Sapatos Luiza Perea ou Zeferino, Acessórios desde Guerreiro a Jorge Armeli 

30- O QUE VOCÊ PROCURA E VALORIZA EM UMA ROUPA? 

Estilo, qualidade 

31- COM QUE FREQUENCIA VOCÊ FAZ COMPRAS? 

Compro quando estou precisando 

 


