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RESUMO: A moda é constituída por uma série de etapas, entre elas a modelagem, esta é a 
responsável por transformar os materiais planos em tridimensionais e adaptáveis ao corpo 
humano, além disso, tem suma importância para a configuração de produtos de moda, por 
determinar a reprodução do vestuário e principalmente por sua capacidade de fomentar o 
processo criativo.  O objetivo desse projeto é teorizar a pratica da modelagem, facilitando o 
entendimento, e posteriormente montar um material didático em forma de apostila. Partiu-se 
de um levantamento bibliográfico e pesquisa exploratória com moldes para averiguar e 
descrever o assunto. Por meio destes estudos, concluímos que a maioria dos moldes já 
apresentados até hoje, possuem necessidades de pequenas correções, sendo que algumas 
destas correções devem-se a falta de informações, e outras a confusão na apresentação, 
gerando assim a dificuldade de interpretação e entendimento do aluno, provocando erros 
que dificultam o processo e principalmente a independência criativa deste aluno.   

 

PALAVRAS CHAVE: Modelagem plana; Bases para modelagem; Vestuário; Material 
didático; Moda.   

 

INTRODUÇÃO 

Para a confecção de qualquer peça do vestuário, a modelagem é 

fundamental, pois o molde serve de guia para o corte do tecido, e é a partir daí que 

começa o ciclo de produção da desejada veste.  

A falta de concentração e conhecimento neste setor pode produzir erros e 

com isso prejuízos irreparáveis na produção, gerando consequências graves, como 

por exemplo, a insatisfação do cliente, que inúmeras vezes se depara com roupas 

que fora do corpo parecem bonitas, porém, que não são vendáveis, devido ao fato 

de não vestir bem ou não terem um bom acabamento.  

O problema neste caso é uma modelagem mal elaborada, isto porque, apesar 

desta área ser fundamental na confecção, ela não é muito valorizada, porém, deve-

se lembrar que enquanto a roupa é um croqui (desenho) é possível criar qualquer 

coisa, mas quando a mesma passa para a área da modelagem, nem tudo é factível, 

tornando-se necessário o conhecimento pleno em volumes, tipos de tecido, ou seja, 

de como modelar, para que assim possa viabilizar o desenho em roupa.  

Segundo Mariano (2011) a modelagem é um grande recurso criativo para o 

design de moda, porém nota-se que os alunos do curso de moda, possuem grande 

desinteresse no assunto, isso pode ocorrer devido à dificuldade apresentada na 

matéria e nos livros publicados sobre o passo a passo, que apresentam alguns erros 

de publicação ou que se encontram com falta informações e de modelos 

diversificados.  

Serra (2005) fez um estudo sobre os métodos de modelagem geométrica do 

SENAC e do SENAI, e observou que os mesmos apresentam falhas que atrasam e 



  

complicam a construção dos moldes, principalmente para os iniciantes, ou seja, os 

estudantes da matéria.  

Contudo, o presente Projeto de Iniciação Cientifica possui o objetivo de 

teorizar a prática do passo á passo das bases da modelagem para o vestuário, 

partiu de um levantamento bibliográfico e de pesquisa exploratória com os moldes 

para explorar e descrever o assunto, a fim de facilitar o entendimento dos alunos do 

Curso de Moda do Centro Universitário Moura Lacerda, contribuir com o 

aprendizado e aumentar o interesse sobre o assunto. 

 

OBJETIVO 

O objetivo primário desse projeto de iniciação cientifica é teorizar a pratica, 

facilitando o entendimento dos alunos do curso de moda, com a criação de um 

material didático de modelagem em forma de apostila e posteriormente a publicação 

de um livro.  

Para atingir tal fim, serão estudadas as principais técnicas de modelagem, tal 

como, a verificação de erros que serão apontados em alguns moldes bases. 

Com a intenção de criar uma apostila, com técnicas que possam facilitar os 

métodos, podendo então contribuir para o aprendizado e aumentar assim o interesse 

sobre o assunto.    

 

METODOLOGIA 

Para atingir tal fim, serão estudados os principais passo a passo de moldes 

base tais como: DUARTE, “Modelagem industrial brasileira”, além de apostilas de 

cursos de renome como Senac e Senai/SP, e suas falhas apontadas e retificadas. 

 

RESULTADOS 

O profissional de moda tem como objetivo criar desejo nos consumidores, 

para isso é necessário que a indústria do vestuário frequentemente inove seus 

produtos, sendo que, a modelagem é uma das grandes responsáveis por essas 

inovações, a qual só consegue ser desenvolvidas com a união de profissionais 

capazes de cria-las e viabiliza-las, juntamente ao corpo, a matéria prima, e o 

contexto na qual aquela peça de roupa se encaixa.  



  

Saltzman (2004 Apud Beduschi, 2013, p. 39) enumera os aspectos do 

desenvolvimento do projeto do vestuário, são eles: o corpo – base tridimensional e 

suporte; o tecido – matéria-prima capaz de assumir diversos formatos ao envolver 

o corpo; e o contexto – importante delimitador do projeto, segundo seus 

significados.  

Além disso, é necessária a análise de medidas para a concretização 

modelagem. (BORBAS; BRUSCAGIM, 2007 Apud Beduschi, 2013, p. 39). 

 

A modelagem de roupas é um ato de interpretação, uma vez que essa 

prática envolve a subjetividade. Ela é uma etapa do processo de 

construção de roupas e requer a criação de formas, volumes do corpo e do 

modelo, que é representado em fotografia e/ou desenho ou que é uma 

imagem mental concebido pelo modelista e/ou designer/criador ―, o 

comportamento da matéria e as técnicas de construção (processos 

construtivos, máquinas, costuras, acabamentos, etc.). (NOVAES, 2011, 

p.116 Apud Beduschi, 2013, p. 39). 

 

A responsável pela roupa confeccionada é a modelagem, pois sem ela, a 

matéria prima que é bidimensional, não chegaria a um objeto tridimensional, ou 

seja, os moldes são os traçados realizados para criar o volume e os efeitos 

desejados, eles que determinam as saliências que o corpo possui, e a partir disto 

o tecido é cortado, para futuramente virar uma peça de roupa.  

Independente da modelagem ser bi ou tridimensional, pra que os volumes 

criados por elas sejam precisos, é necessário seguir a tabela de medidas 

antropométricas que dão proporção simétrica e/ou assimétrica à roupa, como 

afirma Borbas (Apud Beduschi, 2013, p.41) ao dizer que “modelagem é uma arte 

de medidas proporcionais. ” 

Além do conhecimento das medidas do corpo, é preciso que o modelista 

tenha noções de ergonomia, antropometria o que lhe permitirá a modelagem de 

roupas adaptadas à função do público consumidor” (BORBAS; BRUSCAGIM, 

2007, p.156). 

1. Principais técnicas de modelagem  
 
Existem dois tipos de modelagem, sendo elas: 

 Modelagem sob medida: que é feita de acordo com as medidas do 

cliente, esta técnica é muito utilizada por alfaiates e costureiros. 

 Modelagem industrial: onde os moldes são confeccionados, testados 



  

por meio da peça piloto e graduados segundo a grade de tamanhos (padrões 

determinados por tabelas de medidas do corpo humano) para realização da 

produção em série.  

  A modelagem plana industrial, que é aquela que, cria moldes a partir da 

utilização os princípios da geometria para traçar os diagramas bidimensionais nos 

planos, é subdividida em: 

 Modelagem plana manual - Nesta técnica o molde é traçado no papel 

bidimensionalmente, utilizando materiais e instrumentos de modelar, 

sendo que neste caso (modelagem industrial) obedece a tabela de 

medidas padronizadas. A figura 1 apresenta a base de blusa utilizada 

para adaptar modelos. 

 

                               

 

Figura: modelagem plana 

 
Fonte: MODELAGEMMIB, 2010 Apud Spaine, 2010 

 

 Modelagem plana gráfica – CAD/AUDACES – A modelagem 

computadorizada é uma ferramenta que se destina a criar moldes 

bidimensionais, tendo como finalidade otimizar a produção em escala. 

Possibilita desenhar, modelar, graduar, encaixar e riscar, rapidamente e 

com precisão, aumentando significativamente a produtividade do 

modelista, já que a modelagem computadorizada lhe dá grande 

agilidade. 



  

 Modelagem tridimensional este tipo de modelagem é feita 

manualmente e diretamente sobre o busto de costura, pois o mesmo 

possui formas e medidas iguais às do corpo humano, ou seja, a 

modelagem tridimensional é a construção do molde (da peça de roupa) 

sobre o corpo humano ou manequim. Esta técnica também é conhecida 

como moulage, palavra francesa que significa drapejar, isto é, técnica 

de modelar em três dimensões (3D).  

A moulage define-se como uma técnica de criação de formas e moldes 
para construção de vestuário a partir do revestimento do corpo/manequim 
com tecido e tem como principal vantagem em relação aos demais tipos de 
modelagem o fato de permitir a percepção real das formas estruturais do 
corpo no momento de sua concepção. (SOUZA, 2006, p. 23 Apud Spaine, 
2010, p. 44). 

 

Essa técnica ajuda na criatividade e inovação de produtos, pois há a 

possibilidade de testar ideias, além de o criador poder visualizar o modelo antes de 

seu término. Segundo (Spaine, P. 2010 p. 45) 

Assim a utilização da modelagem tridimensional no processo de 
desenvolvimento de produtos se mostra um forte instrumento de utilização 
e análise na elaboração de novas peças, já que contribui efetivamente na 
criação e na materialização dos produtos durante o processo de geração 
de alternativa, na elaboração e avaliação dos protótipos. 

 

Após estudar e executar o passo a passo de diversas apostilas, selecionamos 

os que apresentaram maior precisão em relação ao processo de execução e melhor 

entendimento passo á passo para construção do molde e também na vestibilidade, 

sendo necessário realizar pequenas correções e inclusão de informações, como 

mostram as imagens a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 1: Processo de execução Saia 

 
Figura: Livro Modelagem Industrial Brasileira – pg. 162 

 

Na Figura 1, podemos observar o processo de execução da saia básica do 

livro Modelagem Industrial Brasileira apresenta leitura simples e de fácil 

interpretação além de ser vem sinalizado, porém, precisa de alteração na 

modelagem traseira pois a saia pronta fica mais curta atrás devido ao bumbum 

empinado das mulheres brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Figura 2: Processo de execução dianteiro Calça 

 
Fonte: Apostila Senai – Modelagem Básica 

 

O processo de execução da apostila do Senai possui uma leitura mais 

simplificada, porém com algumas falhas como apresentado na figura 2, onde é 

solicitado para marcar 1/2 da medida do joelho para cada lado do ponto 10, seria 

1/4, 

visto que a medida é da circunferência do joelho, ocorrendo o mesmo problema com 

a boca da calça. 

Assim como na figura 3, é solicitado apenas para prolongar a linha do gancho 

frente para o gancho traseiro, essa curva muito acentuada causa desconforto no 

uso, além de não contribuir com a estética. 

Porém, mesmo com esses ajustes, é a modelagem que apresenta maior 

facilidade de interpretação e melhor caimento e vestibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Figura 3: Processo de execução traseiro Calça 

 
Fonte: Apostila Senai – Modelagem Básica 

 

O processo de execução da Manga, apresentado na figura 4, faltam 

informações para ligar os pontos e fazer o contorno da cabeça da manga, o que 

confunde e atrasa o entendimento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 4: Processo de execução Manga 

                           

Figura: Livro Modelagem Industrial Brasileira – pg. 122 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do estudo nos livros e apostilas de bases já publicadas por cursos e 

autores de renome, concluímos que todos apresentam necessidade pequenas 

correções, algumas por falta de informações outras por confundir a interpretação e o 

entendimento, conforme indicamos nas figuras 1, 2, 3 e 4. Essas pequenas 

correções e falta de dados provocam erros que dificultam o processo e 

principalmente a independência dos alunos.   

Contudo, estamos desenvolvendo uma apostila com o passo a passo, a 

princípio para o desenvolvimento das bases de saia, blusa, manga e calça, que 

contará com o conhecimento sobre a estrutura dos tecidos, a importância do fio para 

o caimento do mesmo no corpo e o processo de execução das bases com devidas 

correções levantas durante esse estudo, além de simplificação e unificação da 

linguagem do passo a passo.  
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