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RESUMO 

 
O trabalho estabelece a importância do conforto no processo criativo do designer de 

moda. Considerando o produto de moda-vestuário, o objetivo é ressaltar a relação 

entre a moda e o conforto, fortalecendo os aspectos metodológicos. 
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ABSTRACT 
 
This paper establishes the importance of comfort in the creative process of fashion 

designer. Considering the product of fashion and clothing, the goal is to highlight the 

relation between fashion and comfort, strengthening the methodological aspects. 
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INTRODUÇÃO 

 Esse artigo enfoca a atividade projetual humana, subsidiando a melhor 

integração entre os produtos e o homem, seja na função estética, funcional ou 

produtiva. O objetivo do texto é apresentar os traços principais que caracterizam a 

abordagem do conforto como resultado de necessidades advindas do sistema 

indivíduo-produto-função-ambiente e os aspectos metodológicos dessa interação.  

A importância mundial da moda tanto no domínio do saber acadêmico como 

da atividade industrial e econômica é cada vez maior. As semanas de moda do 

mundo inteiro estão em constante crescimento e as marcas que as dinamizam 

movimentam uma economia que atrai um número crescente de investidores. A 

estratégia passa a aliar parâmetros de inovação, estética, design, conforto, 

acabamentos, facilidade de manutenção e preço competitivo, de acordo com as 

exigências dos consumidores. 

Dessa forma, as metodologias projetuais de criação de moda são 

fundamentais para suportarem o crescimento das marcas, movimentadas pelo 

consumo gerado através da materialização das necessidades humanas, como 

roupas, acessórios, móveis, eletrônicos que são determinados pelos padrões em 

voga. A qualidade de vida das pessoas está relacionada com a funcionalidade e a 

usabilidade dos produtos de moda e a sensação de bem-estar que o uso do produto 

propicia. 

 

O CONFORTO 

 Originalmente, a palavra conforto deriva do vocabulário de origem latina 

confortare, com o significado de fortificar, consolar (SCHIMID, 2005). Para Slater, o 

conforto é um “estado agradável de harmonia fisiológica, psicológica e física entre o 

ser humano e o ambiente” (SLATER, 1986).  

As percepções subjetivas envolvem processos psicológicos, nos quais toda a 

percepção sensorial relevante é formulada, processada, combinada e avaliada à luz 

das experiências passadas e dos desejos do presente, de modo a formular uma 

avaliação total do estado de conforto. As interações corpo-vestuário tanto térmicas 

como mecânicas desempenham funções muito importantes na determinação do 

estado de conforto do portador, assim como os ambientes externos (físico social e 

cultural). A percepção subjetiva do conforto compreende processos complicados de 
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“psicologia sensorial”, em que um grande número de estímulos do vestuário e de 

ambientes externos se transmite ao cérebro, através de canais sensoriais, 

estimulando uma definição aceita para o conforto que é “a ausência de dor e de 

desconforto em estado neutro” (SLATER, 1997).  

Do vestuário, de maneira geral, é aceita a visão de conforto total, que se 

subdivide em quatro aspectos fundamentais: 

• Conforto Termofisiológico – traduz um estado térmico e de umidade à superfície da 

pele confortável, que envolve a transferência de calor e de vapor de água através 

dos materiais têxteis ou do vestuário; 

• Conforto Sensorial de “toque” – conjunto de várias sensações neurais, quando um 

têxtil entra em contacto direto com a pele; 

• Conforto Ergonômico – capacidade que uma peça de vestuário tem de “vestir bem” 

e de permitir a liberdade dos movimentos do corpo; 

• Conforto Psico-Estético – percepção subjetiva da avaliação estética, com base na 

visão, toque, audição e olfato, que contribuem para o bem-estar total do portador 

(SLATER, 1997).  

Em todas estas definições, há um número de componentes essenciais que, 

estando o conforto relacionado com a percepção subjetiva de várias sensações, 

abrange muitos aspectos sensoriais humanos e que devem ser buscados como 

objetivos no resultado final dos produtos. (BROEGA, 2009) 

 

O CONFORTO NA MODA 

O conforto é uma das principais características avaliadas pelo consumidor no 

momento da decisão pela compra de um produto. Isto se deve ao comportamento do 

homem moderno, o estilo de vida agitado com jornadas de trabalho mais longas faz 

com que haja uma crescente busca pelo bem-estar durante todo o dia. 

Assim, o usuário não deve sentir desconforto no contato com o produto e na 

sua utilização. Para isso, deve-se preocupar e compreender todos os aspectos 

influenciadores do conforto para os produtos de moda, visando melhorar a 

usabilidade e a funcionalidade, através do design e do avanço tecnológico. 

O conforto tem sido visto mais sob o aspecto do subjetivo e considerado 

como difícil de medir. De forma simplista, costumamos dizer que tudo que contribui 
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para o bem-estar do homem se chama conforto. Frequentemente, compara-se 

conforto com comodidade. 

Dessa forma, ele deve ser um dos mais importantes objetivos quando se 

projeta uma peça de moda. Os estudos sobre o conforto, pela própria natureza, 

apresentam caráter multidisciplinar e sua compreensão é fundamental em moda e 

design. 

Historicamente, a condição da burguesia urbana foi condição essencial para o 

surgimento do conforto. Na medida em que o progresso material permitiu que 

houvesse recursos para pensar e aprimorar a casa, foi surgindo a tendência de se 

acumular objetos. “A domesticidade, a privacidade, o conforto, o conceito da casa e 

da família: estas foram, literalmente, as principais realizações da era burguesa” 

(RYBCYNSKI apud SCHIMID, 2005). 

No século XIX, com o Vitorianismo, um movimento impulsionado pelos 

primeiros produtos de decoração feitos numa escala industrial, terminou a inocência 

em relação ao conforto. É o que constata William Morris no movimento Arts and 

Crafts¹ onde as pessoas buscavam o conforto de forma consciente, porém sem a 

necessidade de um bom resultado. 

Crowley (1919 apud SCHIMID, 2005) relata que até 1900, o conforto tinha se 

tornado não somente uma prática, mas um valor, enraizado na cultura. Tornara-se 

um elemento definidor na identidade de classe. As pessoas além de desfrutar do 

conforto, este era requerido para se fazer respeitar. Como um ideal da vida 

civilizada, ele justificava o consumo. Superou a aversão moral ao luxo, ocultando o 

desejo de objetos de moda sob o véu de um desejo aparentemente natural.  

Assim, com a evolução do mercado de produtos de moda, a ciência do 

conforto tornou-se uma ferramenta essencial para os designers a ser aplicada como 

requisito ergonômico na metodologia projetual.  

 

 

 

 

 

¹Foi um movimento estético surgido na Inglaterra na segunda metade do século XIX. Defendia 

o artesanato criativo como alternativa à mecanização . 
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Rech (2002) conceitua produto de moda como qualquer elemento ou serviço 

que conjugue as propriedades de criação (design e tendências de moda), qualidade 

(conceitual e física), vestibilidade, aparência (apresentação) e preço a partir das 

vontades e anseios do segmento de mercado ao qual o produto se destina. Estes 

são altamente orientados para o mercado e devem contemplar além da função de 

abrigo e proteção, os valores simbólicos dos códigos estéticos vigentes. 

Neste contexto, o desenvolvimento deste produto deve contemplar aspectos 

mais abrangentes do que a mera estilização do produto, primando por 

sistematização das informações e decisões na conduta projetual (TREPTOW, 2003). 

Assim, a diferenciação do vestuário pode ser descrita não apenas por modelos e 

novos cortes de roupas, mas também por meio do material que constitui os tecidos. 

 “Atualmente, um produto de Design não deve valorizar apenas o sentido da 

visão, apesar de ser este o que melhor aprecia a estética e harmonia, deverá de 

contemplar cada vez mais o conforto total do seu utilizador.” (SCHIMID, 2005) 

Broega (2006) define o conforto como o estado agradável da harmonia 

fisiológica, psicológica e física entre o ser humano e o ambiente.  

O conforto percebido pelos portadores do vestuário pode ser subjetivo, 

porém, para os designers a avaliação dos parâmetros para atingir o conforto deve 

ser objetiva, trata-se de critérios técnicos, já amplamente mencionados, aplicados na 

prática do traçado dos diagramas básicos, que representam a forma anatômica do 

corpo humano e são usados para a interpretação da modelagem do vestuário. O 

conforto proporciona ao usuário a liberdade de movimentos, podendo ser 

conseguido com a adequação da matéria-prima ao estilo do modelo, com a técnica 

da modelagem aplicada segundo critérios ergonômicos e medidas antropométricas. 

Se o vestuário é a nossa segunda pele, não se pode falar em design de 

vestuário sem falar em conforto, podendo dizer até que o design de vestuário e o 

conforto total do vestuário são indissociáveis. Ainda que um implique o outro, em 

última instância o “design” no sentido projetual não pode ser bem sucedido sem 

utilizar a componente da ciência do conforto. Com efeito, estudos de marketing 

mostram que os consumidores atuais não estão só interessados no vestuário com 

estética, na boa aparência, na qualidade do que “fica bem”, mas exigem cada vez 

mais, roupas com as quais se sintam confortáveis. Desejam que a sua indumentária 
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esteja de acordo com suas atitudes, funções e imagem que pretendem transmitir à 

sociedade, mas, principalmente, que sejam confortáveis. (SCHIMID, 2005). 

Pois hoje, vive-se a era do Easywear: Roupas que não aprisionam nem fazem 

sentir sua presença na pele. Fundem-se ao corpo, protegendo e embelezando 

discretamente. Esse conceito reflete na tecnologia, cada vez mais eficiente, mas 

paradoxalmente imperceptível, pois somente percebe-se o resultado final. Por sua 

vez, as exigências dos consumidores evoluíram, pois quando adquirem um produto 

de vestuário, além da relação qualidade/preço, eles procuram materiais e formas 

que reúnam suavidade e beleza, conforto e bem-estar, facilidade de manutenção e 

conservação. Podem-se somar a esses parâmetros os fatores fisiológicos como 

impermeabilidade, elasticidade, hidrodinâmica, proteção térmica, conforto tátil, que 

também exercem motivação de compra. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A ergonomia aplica teorias, princípios, dados e métodos, que possam, 

previamente, preservar a vida humana, nos aspectos relativos à saúde, segurança, 

conforto e satisfação, quando aplicada ao projeto contribui para solucionar um 

grande número de problemas sociais, relacionados com a saúde, segurança, 

conforto e eficiência (WEERDMEESTER, 2001). 

A função é um valor inerente ao produto, criado por meio de processos 

industriais, com a finalidade de suprir necessidades de uso para o consumo de 

massa. As funções dos produtos industriais são definidas por Löbach (2000) como 

[...] os aspectos das relações dos usuários com os produtos industriais, os quais se 

tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de certas 

necessidades. 

Assim sendo, se as atividades humanas forem consideradas de maneira 

global, enfocando o homem e suas relações com o meio material, nos quais se 

articulam inúmeras formas de interação, seria ingênuo projetar vestuário/moda como 

mero ornamento, desconsiderando a sua participação neste contínuo e recíproco 

movimento de transformação. 

Ressalta-se que, neste tipo de produto, a interação com o corpo do usuário é 

contínua e direta, por isso os vínculos estabelecidos são extremamente 
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significativos, tanto no âmbito físico como na esfera social. Portanto, o 

desenvolvimento de tais produtos exige respeito e responsabilidade com o corpo 

humano, considerando-o sob um enfoque global e integrado, pois se a roupa se 

adapta ao corpo, proporcionando-lhe conforto, de certa forma, também ocorre o 

contrário; o corpo é revestido de cores, formas e texturas que o transformam, 

expressando e articulando relações sociais. 

Assim, o conforto deve ser considerado no projeto de vestuário, não como um 

conceito subjetivo, mas como resultado de pesquisas e necessidades humanas. 
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