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RESUMO 

Este projeto apresenta ponchos com funcionalidade expandida, ou seja, faz 
adaptações na modelagem tradicional do item da indumentária gaúcha a fim de 
proporcionar ao mesmo requisitos práticos no uso em rodeios. O projeto tem em 
foco o público feminino e por este motivo o enfoque do planejamento dos produtos é 
para serem utilizados por participantes do Duelo de Anita, o que, alavanca a 
inspiração em Anita Garibaldi para geração do conceito que define os aspectos 
estéticos das peças elaboradas. Os ponchos desenvolvidos possuem bolsos 
funcionais para transporte de utensílios, dupla-face, sendo uma impermeável a fim 
de possibilitar o uso em dias de chuva, aplicação de material reutilizado em prática 
de ecodesign e aplicação de materiais que remetem ao contexto de uso das peças, 
como a crina do cavalo e a espora. A pesquisa realiza levantamento bibliográfico 
sobre a indumentária gaúcha da qual advém o item de estudo e desenvolvimento, o 
poncho. O estudo comprova que é possível tornar o poncho uma peça de maior 
funcionalidade, adequando-se as necessidades das usuárias, devido seu 
dimensionamento, caimento ao corpo e forma de uso. 

Palavras-Chave: Poncho. Anita Garibaldi. Funcionalidade. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project presents ponchos with expanded functionality, which makes modeling 
adjustments in the original item of the gaucho clothes, in order to provide the 
required practical demands of a rodeo.  The Project has a focus on the female public, 
and because of that, the products are made to be worn by “Duelo de Anita” 
participants, what made Anita Garibaldi the source of inspiration for the esthetic 
aspects of the elaborated clothing. The developed poncho is double-sided, one of 
them being waterproof, in order to offer the option of using it during rainy days, and it 
also has pockets to carry utensils. There was also the usage of reused materials, 
bringing the eco-design technic, and materials which reminds of the context, such as 
horsehair and spur. This research contains a bibliographic search about the gaucho 
clothes, that includes the studied and developed item, the poncho. The research 
proves that it is possible to turn a poncho into a more functional clothing, matching 
the wearers needs, because of the size, the way that it fits the female body and the 
usage form. 

 

Key-Words: Poncho, Anita Garibaldi, Functionality. 
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1  INTRODUÇÃO 

Segundo Treptow (2007, p.20) “Design de Moda é o poder de criar algo 

novo, ou inovar o que já existe”. “Moda é um fenômeno sociológico. É preciso que 

exista um consenso, pessoas que acreditem, concordam e consumam esta ou 

aquela ideia para que ela vire moda. ” (TREPTOW, 2007, p. 22) 

Neste contexto, com o aumento da tecnologia, os produtos de moda são 

desenvolvidos cada vez mais com enfoque na funcionalidade. Normalmente a 

modelagem disponibilizada para os consumidores adequa-se a tendência 

estabelecida para a estação, aos modelos lançados pelas grandes marcas e a 

influência dos meios de comunicação e entretenimento que ditam constantemente o 

que se deve ou não usar,  vestimentas que está ou não na moda naquele 

determinado momento.  

No caso dos nichos, que trabalham com públicos específicos, existem 

adaptações realizadas nas modelagens conforme as necessidades estéticas e 

conceito das peças. Um exemplo, é o nicho tradicionalista gaúcho que possui 

indumentária própria. 

Este setor do vestuário, assim como os outros (esporte, social etc.) possui 

características culturais que definem o conceito das roupas produzidas, porém, a 

funcionalidade das peças é posta em segundo plano devido ao enfoque na estética. 

Partindo disto, este projeto busca identificar a possibilidade de tornar o 

poncho, peça da indumentária tradicionalista gaúcha, um produto funcional, com 

qualidade além das culturais e estéticas. 

O poncho, item pertencente a indumentária gaúcha, têm como 

funcionalidade aquecer seu usuário e protege-lo do frio, porém, hoje em dia o 

modelo já foi adaptado a outras culturas, entretanto tem o mesmo objetivo de uso, o 

qual pode ser complementado para usos diversos, como comportar utensílios em 

bolsos. 

Junto a cultura gaúcha acontecem eventos populares, conhecidos como 

rodeios crioulos, sendo um destes o Duelo de Anita, especificamente feminino, onde 

através de competições, são avaliadas a técnica e a desenvoltura de cavaleiras 

intituladas amazonas, conhecidas pela cultura como prendas e seus animais, os 

cavalos. O poncho é um elemento muito utilizado nestes eventos, e este, se tiver 
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funcionalismo aumentado pode servir ao usuário não só como item cultural. 

Em vista disto este projeto tem por objetivo desenvolver ponchos com foco 

na funcionalidade prática, a partir da adaptação da modelagem tradicional. 

A metodologia utilizada é formulada por Baxter (2000), que possui como 

início de projeto a pesquisa teórica. Esta é ilustrada por Pazmino (2015) o qual, 

contêm um enfoque maior nas fases práticas da pesquisa. 

Os temas abordados consistem na indumentária gaúcha, no poncho 

especificamente, na história de Anita Garibaldi, personagem de inspiração do projeto 

e no Duelo de Anita, cenário de uso dos produtos desenvolvidos. 

1.1  FOTO DO PRODUTO 

 

 

 

FIGURA 1 - FOTO DO PRODUTO 
FONTE: o próprio autor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo aborda as pesquisas relacionadas aos temas que compõem o 

projeto, sendo estes: Anita Garibaldi, por ser um ícone histórico e por sua 

indumentária; as relações entre design de moda e a indumentária gaúcha bem como 

a evolução da pilcha gaúcha. As bases bibliográficas estão fundamentadas em:  

Zattera (1998), que documenta a evolução dos trajes gaúchos, Brandão (1971), com 

definições sobre o poncho que é a peça estudada neste projeto, Markun (1999), com 

dados históricos sobre Anita Garibaldi para inspiração e o Duelo de Anita, a partir de 

um diário de campo englobando uma entrevista realizada pela autora com objetivo 

de  conhecimento do evento. 

2.1 DESIGN DE MODA X INDUMENTÁRIA GAÚCHA 

A indumentária tradicional gaúcha é oriunda da evolução das roupas 

utilizadas pelos índios no período de colonização do sul do Brasil, com os primeiros 

habitantes do Rio Grande do Sul entre 1620 e 1730. O quadro 1 a seguir ilustra a 

evolução do vestuário tradicionalista gaúcho em uma linha do tempo que se inicia 

em 1620 e vai até os dias atuais. (ZATTERA, 1945) 

 
QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DA INDUMENTÁRIA GAÚCHA 

FONTE: ZATTERA, 1998, p.40. 
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Com a intervenção dos espanhóis no Brasil em 1950, criaram-se categorias 

para diferenciar os gaúchos conforme as atividades desempenhadas, sendo elas: 

gaúcho gaudério, gaúcho charqueador, gaúcho fazendeiro que cuidava das 

fazendas e dos animais e o gaúcho tradicionalista. 

2.1.1 O Índio (1620-1730) 

Pintavam o corpo caprichosamente, especialmente com jenipapo, para criar 

aspecto de guerreiro. Faziam tatuagens com um dente de cutia para marcar seus 

feitos, o número de desenhos correspondia aos acontecimentos gloriosos. 

(TESCHAUER,1918 apud ZATTERA,1945, p.23)  

Os homens usavam somente uma tanga de algodão e carregavam uma faca 

na altura dos rins. (SALDANHA,1786). As mulheres usavam somente um chiripá1 e a 

parte de superior de seu corpo ficava nua. Geralmente andavam descalças e tinham 

os rostos pintados conforme a figura 2 a seguir. 

 

FIGURA 2 - ÍNDIA VESTINDO CHIRIPÁ 
FONTE: ZATTERA, 1998, p.26. 

                                                      
1  Peça passada ao redor da cintura, era também usada por entre as pernas e ambas, porém, atadas 
à cintura. (PAGINA..., 1985, disponível em:<http://www.paginadogaucho.com.br/indu/chiripa.htm# 
topo>) 
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 Com a presença dos jesuítas, o povo indígena conheceu uma nova cultura, 

sem perder sua identidade os índios continuaram a usar chiripa. Porém, influência 

dos europeus fez os índios modificarem sua fisionomia e seus hábitos, passando a 

fazer uso de esporas, laço e faca. De acordo com Zattera (1945, p. 41), “a indígena 

passou a usar uma peça chamada “Tipoy2”. ”  

 A partir desse período o povo indígena aprendeu a confeccionar roupas e 

calçados, aproveitando sua matéria-prima, evitando o desperdício. Zattera (1945, 

p.71) descreve que: 

O peão andava com os pés descalços ou botas de garrão abertas na frente 
e amarrada abaixo dos joelhos com tiras de couro. Esporas, ceroulas por 
dentro das botas ou com pés nus. Chiripá-saia e cinturão de couro sobre a 
faixa de tecido. Boleadeiras e pistola presas na cintura. Faca ás costas, 
junto aos rins. Camisa branca de algodão com mangas amplas. Colete e 
poncho. Na cabeça os cabelos longos são amarrados por tira de couro ou 
lenço á marinheira. Usa chapéu de palha ou de feltro. A Mulher rural usa 
saia rodada de tecido de lã leve e camisa longa até os joelhos ou abaixo 
destes, de algodão, ou ainda o vestido de tecido leve de algodão. Pés 
descalços. Usa cabelos longos e trançados, por vezes com um lenço na 
cabeça amarrado debaixo do queixo. 
 
 

Destacados os atributos principais dos índios progenitores da indumentária 

gaúcha, e vestimenta de suas respectivas esposas, nota-se que o algodão era a 

principal fibra para a confecção de suas vestes. Após ter sido explanado a trajetória 

do índio, será realizado um breve relato sobre a indumentária entitulada Gaúcho 

Gaudério permitindo continuidade a sua evolução. 

2.1.2 O Gaúcho Gaudério (1730-1820) 

Ainda era um índio forte e hábil, com a influência europeia aprendeu a lutar 

para conquistar seus rebanhos, tornando-se um peão de estância3, logo, sabia 

domar cavalos e muares4, sua destreza para com os animais tornou-o cavaleiro, 

passando a ser conhecido também como gaudério.  

                                                      
2 Tipoy é uma saia curta e longa que aparenta ser uma camisola e é usada pelas 
mulheres guaranis na América do Sul. (GAJ...,2015, disponível em:< https://translate.google. 
com.br/translate?hl=pt-BR&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Tipoy&prev=search>) 
3 Peão, homem que executa tarefas em fazendas a mando do patrão, estancia é o lugar de estar, 
onde se cria gado, fazenda. (FAGUNDES, Antônio Augusto, 1995)  
4 A mula é o indivíduo fêmea, resultante do cruzamento de um jumento com uma égua. O macho, 
resultante desse cruzamento, é chamado burro. Ambos pertencem à espécie denominada muar. 
(CPT..., 2013, disponível em:< http:// www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/muares-
animais-de-carga-resistentes-inteligentes-de-facil-manejo-e-vida-longa>) 
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Segundo Zattera (1945, p.47): 

O trajar deste índio foi acrescido de peças novas trazidas pelos bandeirantes 
que procuravam escravos e pelos tropeiros e adequadas à sua nova lida no 
campo. Os peões usavam colete e uma ceroula larga e longa até debaixo dos 
joelhos, feita em algodão. A faca ganha ou trocada com os visitantes, os 

acompanhava, bem como as boleadeiras5, e o laço tornou-se cada vez mais 

de uso obrigatório. 
 

Nesta época passou-se a fazer uso do pala feita com lã natural e o poncho, 

confeccionado de lã ou de seda que por ser um tecido mais leve era usado 

geralmente pelas mulheres gaudérias junto a vestidos, meias e sapatos. 

A mulher campeira que acompanhou o gaúcho dessa época, modificou sua 

roupa, mas vestiu-se ainda com simplicidade, usando uma saia comprida e rodada 

completada por uma blusa. Sua roupa sempre correspondia a simplicidade de sua 

casa ou mesmo a do gaúcho, seu companheiro. (ZATTERA, 1945, p.66)  

Conforme Zattera (1945, p.71): 

Os estancieiros usam meias e ceroulas de crivos ou de rendas. Botas fortes 
ou de garrão e esporas de prata. Calções desabotoados abaixo dos joelhos, 
gibão de veludo ou lã com botões de moedas de prata. Colete de seda ou 
algodão sobre a camisa de linho acabada por rendas. Lenço pequeno no 
colarinho. À cintura, leva o cinturão sobre a faixa, bem como a pistola. Na 
mão o chicote tipo arreador e na cabeça, o lenço á marinheira e o chapéu 
de feltro de copa alta e com barbicacho de seda. No ombro, o pala de seda 
ou de lã leve de vicunha. A estancieira usava sapatos e meias de seda, 
anáguas e corpete. Vestido de seda ou algodão, com corte abaixo do busto. 
Leque e lenço na mão e joias em excesso. Agasalha -se com capote ou 
chalé. Na cabeça os cabelos longos são presos com fitas e flores. 
 

O gaúcho gaudério, percursor da pilcha gaúcha começou a se familiarizar 

com as indumentarias trazidas pelos europeus fazendo com não ficassem despidos, 

após será abordado os hábitos e indumentária do gaúcho charqueador. 

2.1.3 O Gaúcho Charqueador (1820-1865) 

“Os charqueadores compram o gado dos estancieiros, mandam mata-lo e 

retalhá-lo; a carne é salgada e depois de seca, vendida aos comerciantes. ” (SAINT-

HILARE,1987 apud ZATTERA,1945, p.76)  

A mulher faz uso de chapéus repletos de plumas e fitas decorativas, 

geralmente usadas quando estão ao ar livre. Usam calças largas conhecidas como 

                                                      
5 “As bolas compostas de três pedras ligadas separadamente do escroto de algum quadrupede, e 
amarradas cada uma na ponta de uma guasca de certo comprimento, são mais próprias dos povos 
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bombachinhas6 por baixo de seus vestidos e sobrecasacas. Ao cavalgar, montam 

como homens e se colocam na sela com sobressaias que cobrem as pernas até os 

pés. (ZATTERA, 1945, p. 86) 

Os gaúchos charqueadores preocupam-se com sua aparência, usam 

fraques complementados por camisas com rendas, colete e meias de seda branca, 

sapatos com fivelas e calça branca seguindo a moda europeia da época. (ZATTERA, 

1945, p.79) 

De acordo com Zattera (1945, p.105): 

O Charqueador usava botas que vinham com o cano até a coxa, as calças 
tinham uma modelagem com recorte triangular na braguilha. Faixa na 
cintura e cinturão com enfeites de moedas ou rastra7. Camisa de algodão ou 
seda branca com rendas. Gravata de seda, colete de seda ou algodão 
transpassado e gibão8 de veludo ou lã com botões em prata. Na cabeça 
leva o chapéu de copa alta. Nas costas junto aos rins a faca e, na mão o 
chicote tipo arreador. Junto a bota fazia uso de esporas de prata. A 
estancieira de segunda época usava “ vestido longo de seda ou veludo, com 
corte na cintura. Decote mais ou menos amplo com o colo à mostra. 
Mangas bufantes até o cotovelo e justas até o pulso. Broche no pescoço e 
brincos. Cabelos presos com travessas ou flores. Leque na mão. Quando ao 
ar livre, usa chapéu com laços de fitas e penas de avestruzes. Mantilha 
sobre o coque somente quando vai à igreja, ou sobre os ombros quando ao 
ar livre. 
 

O gaúcho charqueador, seguiu a tradição do gaúcho gaudério, continuou a 

usar grande parte da moda europeia em seu vestuário. A seguir serão abordadas as 

principais mudanças que o Gaúcho Fazendeiro passou, não somente na 

indumentária mais em seu cotidiano com a evolução da tecnologia da época. 

2.1.4 O Gaúcho Fazendeiro (1865-1950) 

Período de mudanças, onde se obtém luz elétrica e telefone. Meios rústicos 

utilizados para suprir as necessidades do povo daquela época são substituídos. 

A indumentária também sofre alterações, troca -se a calça pelo uso de 

bombacha9, aderem-se a camisa xadrez de mangas longas e arregaçadas, o 

cinturão ou guaiaca, a bota forte, o lenço no pescoço, o chapéu de feltro e a pala. 

                                                                                                                                                                      
americanos, e parecem também ser herdadas dos indígenas: é a arma mais terrível e destruidora que 
o laço. 
6 Calça feminina usada por baixo do vestido. (ZATTERA,1945) 
7 Cinto de origem castelhana. (ZATTERA,1945) 
8 Colete justo a camisa. 
9 Calça larga e franzida na barra. ( Silva, 1889, apud, ZATTERA,1945,p. 110) 
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A mulher continua usando vestidos, porém trazem consigo a cultura italiana, 

as colonas da época, a figura feminina gaúcha veste-se com maior ou menor luxo, 

conforme sua condição e poder aquisitivo. Segundo Ferreira (1987, p.23) “colonas 

bonitas, rosadas e alegres, com cestos de vime nos braços sadios recolhem a uva 

cheirosa e madura, cantando canções que vieram da Itália. ” 

O gaúcho que nasceu índio, mestiçou-se tornou-se gaudério e depois 
fazendeiro, peão, homem rural ou de estância, trazendo consigo uma 
indumentária confortável e livre. Sua figura e seus hábitos lhe conferem o 
direito de ser um homem de bem, respeitado por sua índole, defendendo 
sua pátria, sendo hospitaleiro e justo com os que por lá passam.  
 

A evolução da indumentária gaúcha passou por algumas mudanças até 

alcaçar uma indumentária próxima dos dias atuais, onde suas vestimentas são de 

diferentes tipos de materiais mais resistentes e a tecnologia auxiliou no aumento da 

qualidade de vida do Gaúcho Tradicionalista. 

2.1.5 O Gaúcho Tradicionalista (1950 - Hoje) 

O Gaúcho de hoje, para não perder sua essência, criou movimentos para 

manter a tradição para as próximas gerações. 

As características de gaúchos e prendas tradicionalistas segundo Zattera 

(1945, p.149) são: 

O peão usa bombachas de favos ou pregas, alpargatas ou botas fortes, e 
chapéu ou boina, camisa listrada ou xadrez, jaqueta de brim ou lã, guaiaca 
e poncho. O lenço no pescoço, a faixa e o colete aparecem uma vez por 
outra. Usa a faca, suas esporas são de ferro, em dias de chuva usa 
galochas. As prendas usam vestido de prenda com saia rodada e com 
babados, ambos de tecido de algodão, com estampado miúdo ou de tecido 
de cor lisa. O corpo justo é fechado no pescoço, levando enfeites em renda 
ou do mesmo tecido do vestido. As mangas ¾, bufantes ou não, vão até o 
cotovelo e babados dão o acabamento. Quando não leva babados no corpo 
carrega um fichu 10em renda crochê preso peço boche. Meias brancas, 
bombachinhas e sapatos pretos. Xale de lã em renda crochê é o agasalho. 
Os cabelos presos ou soltos levam uma flor, e nas orelhas, os brincos 
balançantes. 

 Dentre as peças mais caricatas da cultura gaúcha, encontram-se o vestido 

com babados, a bota de montaria, o chapéu de vaqueiro, a saia rodada, o xale, a 

bombacha, a boina, a alpargata, o lenço triângulo, a camisa, a blusa ciganinha, o 

colete e o poncho. (ZATTERA, 1998) 

                                                      
10 Lenço triangular que é colocado na cabeça e cobre os ombros. 
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Destas, a escolhida para estudo neste projeto é o poncho, devido a 

possibilidade e necessidade de avaliar sua capacidade de tornar-se mais funcional. 

Nos dias atuais o traje gaúcho obtém normas rígidas quanto ao seu uso, 

com diretrizes a serem seguidas segundo o MTG11 (Movimento Tradicionalista 

Gaúcho) de cada região. Dentro do MTG existe o CTG, que significa Centro de 

Tradições gaúchas, o qual define as regras do tradicionalismo instalado pelo MTG. 

(ZATTERA,1998, p.136) 

2.2 O PONCHO 

O poncho, segundo Brandão (1971), é tradicionalmente confeccionado em lã 

e assemelha-se a uma capa. A ideia da modelagem dos ponchos é representar uma 

coberta sobre o corpo, por isto, esta peça é específica para estações frias. Conforme 

a figura 3, demonstra um modelo tradicional de poncho gaúcho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FONTE: PONCHO..., 2017, disponível em: 
<http://gauchoeprenda.com.br/masculino/ 

pilchas/palas/poncho-pura-l.html> 

 

                                                      
11 Órgão  coordenador das atividades tradicionalistas no Estado, é o responsável pela disciplinação 

do uso adequado das “Pilchas”, como uma das formas eficazes de fazer valer os seus princípios, 
sem, contudo, pretender ferir a liberdade individual das pessoas, sua sensibilidade estética, suas 
posturas comunitárias e suas heranças sócio – culturais e econômicas, visando uma maior 
consciência tradicionalista. ( ZATTERA, 1998, p. 222) 

FIGURA 3 - PONCHO GAÚCHO 
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Os primeiros ponchos possuíam acabamento em franjas feitas com os fios 

da trama, produzidos como artesanato indígena. Os ponchos de tear possuem 

acabamentos diversos e sua espessura varia conforme a lã utilizada na confecção. 

O barrado com pontas é o mais comum, porém, existe a possiblidade de diversas 

formas e combinações. Além da cor sólida dos modelos mais básicos, os mais 

tradicionais possuem padronagens como o xadrez, as listras e o quadriculado. 

 

Para melhor efeito, o poncho pode ser inteiramente forrado com outro 
tecido, tornando-o reversível. As extremidades, ou melhor, as bordas, são 
guarnecidas por uma grossa franja de lã ou algodão, o que lhe dá uma nota 
pitoresca. Pode ser executado em esponja de toalha de um lado e lonita 
quadriculada ou de bolas do outro (BRANDÃO, 1971, p. 75). 

 

O poncho, segundo Brandão (1971, p.75), pode ser utilizado “solto, sobre os 

ombros, ou amarrado à cintura, por uma faixa. ” Também, “pode ser usado sobre um 

suéter ou sobre uma blusa chemisier. ” 

Esta peça da indumentária gaúcha obtém modelos diferentes conhecidos 

como: bichará, pala, capa curta e poncho, todos com a mesma funcionalidade e 

forma de uso, conforme mostra a figura 4 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FONTE: ZATTERA, 1998, p.205 

FIGURA 4 - OS 4 MODELOS 
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2.3 ANITA GARIBALDI 

 Anita Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como “Heroína de dois mundos”, 

conforme Frescura e Tomatis (2012), assim chamada devido aos seus feitos. 

Nascida na cidade de Laguna em 1821, filha de comerciantes da cidade de Lages, 

segundo Frescura e Tomatis (2012, p.5) “era a terceira filha de seis meninas e 

quatro meninos”. Corajosa desde pequena, apresentava habilidades no qual 

mulheres daquela época jamais pensariam em desempenhar, como cavalgar e 

trabalhar. Em sua adolescência seu pai veio a falecer, sua irmã mais velha casou-se, 

porém, para que sua família não passasse necessidades e por insistência de sua 

mãe Maria, a jovem casou-se a força com um sapateiro, onde, três anos mais tarde, 

em 1838, Manuel Duarte de Aguiar, seu esposo, se alistou para o exército Imperial, 

do qual nunca mais voltou.  

Em seguida, conheceu Giuseppe Garibaldi, imigrante da Itália, veio de navio 

até o porto do Rio de Janeiro, onde começou sua jornada em terras brasileiras 

defendendo seus ideais republicanos. 

Em 1845 houve a Guerra dos Farrapos no estado do Rio Grande do Sul, na 

qual Garibaldi lutava. Durante esta guerra, conheceu Anita, que também lutava com 

os mesmos propósitos. A partir de então, Anita acompanhou Giuseppe em várias 

outras batalhas por terras brasileiras, a moça disparava em canhões, ficava 

responsável de levar armamento e munições para os barcos e desempenhava 

outras atividades que eram atribuídas a soldados. 

Na Batalha de Curitibanos em 1840, Anita foi capturada pela tropa inimiga e 

feita prisioneira, grávida, pensando que seu marido estava morto, insistiu ao 

comandante do exército imperial para que procurasse Garibaldi entre os mortos na 

batalha, então, Anita monta em um cavalo, conseguindo chegar até o Rio Canoas, 

onde termina sua fuga a nado até chegar ao Rio Grande do Sul. Na cidade de 

Vacaria, Giuseppe Garibaldi a esperava.  Nove meses depois nasce seu primeiro 

filho, batizado de Domenico Menotti Garibaldi. Procurada pelo exército imperial e, 

para que não fosse capturada novamente, foge a cavalo com seu filho recém-

nascido até um bosque onde conseguiria se esconder até a chegada de Garibaldi, 

que a encontrou alguns dias depois. 

 No Ano seguinte o casal se muda para o Uruguai, onde têm mais três filhos, 

Rosita, Teresita e Ricciott. Em 1842 oficializam o matrimonio na Igreja de São 
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Francisco de Assis no dia 21 de março e segundo Markun (1999, p.187), Anita 

resolve se dedicar inteiramente ao papel de mãe e mulher, deixando de lado a vida 

de guerrilheira. A figura 5 a seguir, mostra a casa onde Anita e Giuseppe moraram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         
 
 
 

Garibaldi não deixou de lutar, era encarregado de ficar à frente de ações 

militares conjuntas onde, em março de 1843, atacou soldados imperiais, fazendo 42 

prisioneiros. Na volta desta batalha, foi recebido com aclamação pelos republicanos. 

Para dar continuidade em seu sonho e organizar sua tropa, convocou Francisco 

Anzani, também italiano, que ajudou Garibaldi e transformou quinhentos italianos 

insubordinados e sem treinamento em uma força de combate.  A legião tomou forma 

e se fundamentou através de bandeiras e uniformes levando a cor vermelha nas 

camisas e nas bandeiras. (MARKUN,1999, p.213) 

Anita passou a costurar uniformes, porém não conseguia o suficiente para 

sustentar seus filhos, Garibaldi estava longe, na cidade de Salto a 400km de 

distância de Anita. Neste período, sua filha Teresita adoeceu e veio a falecer por 

asfixia, devido a uma inflamação na garganta. No dia 23 de dezembro de 1845, 

Garibaldi soube por carta e com medo de que sua esposa enlouquecesse, o mesmo 

respondeu a carta chamando sua esposa para morar junto a ele, assim Anita e seus 

FIGURA 5 - CASA DE ANITA E GIUSEPPE 
FONTE: ZATTERA, 1998, p.202 
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dois filhos viajaram. Ela retomou as longas cavalgadas que adorava, entrou na 

Legião urbana e desempenhava a função de enfermeira cuidando dos feridos da 

batalha de Santo Antônio Del Salto. (MARKUN,1999, p.233) 

Em 1847 junto as famílias de oficiais da legião, Anita e seus filhos embarcam 

em um navio com destino a Gênova. Antes de partir ela vai ao cemitério colocar 

flores e rezar por sua filha falecida, Garibaldi promete levar os restos mortais da 

pequena Teresita para serem enterrados na Itália. Garibaldi teve dificuldade para 

sair de Montevidéu, quando conseguiu chegar a Gênova, Anita e seus filhos já 

estavam a caminho de Nice para encontrar sua sogra, porém Rosa, mãe de 

Garibaldi, não acreditava na validação do casamento de seu filho. (MARKUN,1999, 

p.259) 

O casal se encontrou novamente em Nice, não ficando na casa de Rosa. 

Pouco tempo depois, Giuseppe seguiu rumo a Ravenna, onde era idolatrado como 

um herói. Estava se preparando para seguir até Veneza, quando recebeu a notícia 

de que havia uma revolução em Roma. Anita acompanhou seu marido em batalha e 

em 1847 a cidade tornou-se República. 

Anita e Giuseppe foram perseguidos até Ravenna e na cidade de San 

Marino, Anita grávida e doente, lutou junto aos soldados, deixando seus filhos com 

sua sogra. Anita seguiu carregada para um esconderijo em uma fazenda, onde 

mesmo com a presença tardia de médicos, não resistiu e morreu no dia 4 de agosto 

de 1849. Foi enterrada em Motta Della Pasterara, onde na época, era uma pequena 

elevação de areia e hoje, possui um monumento em sua homenagem, porém, seu 

corpo foi transferido para o cemitério de Ravenna, de onde é novamente exumada e 

enterrada na colina de Gianicolo. (MARKUN,1999, p.345) 

2.4 DUELO DE ANITA 

O Duelo de Anita é um rodeio campeiro12 voltado para as mulheres. Ocorre 

uma vez ao ano, na cidade de Alfredo Wagner no estado de Santa Catarina e a 

idealizadora é a senhora Maria do Carmo Justen Besen. Conforme em entrevista 

                                                      
12 Espetáculos festivos apresentados nas cidades a fim de demonstrar cenas gaúchas verídicas, 

proezas que eram realizadas nas estancias e nos campos. (CULTURA...,2004, disponível em: 
<http:www.culturagaucha,com.br>) 
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com Besen (2017) a ideia da criação do evento surgiu quando ela estava em um 

rodeio chamado Gladiadores do Laço na cidade de Paulo Lopes em Santa Catarina, 

onde uma das prendas13 que estava competindo fez o número máximo de armadas 

que a competição exigia, devido a isto, um dos locutores do evento proferiu frases 

machistas que desvalorizavam a força feminina no rodeio. 

Cansada de lidar com este tipo de comportamento, Carmen resolveu criar 

um duelo onde a mulher fosse a homenageada, então, com o auxílio de sua filha 

Mariana Justen Besen, que na época era a Primeira Prenda Juvenil do Brasil, criou o 

evento inspirado em Anita Garibaldi, surgindo assim o Duelo de Anita. Neste, avalia-

se a força feminina no laço comprido e a montaria entre outras qualidades. (BESEN, 

2017) 

 O Duelo de Anita realizou recentemente sua 6ª edição, reunindo prendas do 

sul e sudeste do Brasil, (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Na abertura do evento, realizam-se apresentações representado partes da história 

de Anita Garibaldi, conforme demonstra a figura 6 a seguir.  

 

 

FIGURA 6 - REPRESENTAÇÃO DE ANITA COM SEU PRIMEIRO FILHO 
FONTE: o próprio autor. 

                                                      
13 Joia. (CTG..., 2016, disponível em: <http://www.ctgtertuliadoparana.com.br/culturaa/dicionario-

gaucho/>) 
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  Na continuidade, canta-se o hino do evento e as mulheres são 

homenageadas, sendo chamadas por seu nome, idade, patrocinador e também 

declamada sua frase de motivação, como forma de saudar cada uma ali presente. 

(BESEN, 2017)  

 O rodeio não se delimita apenas as mulheres, pois junto a elas comparecem 

ao evento seus familiares. Para isto, existem modalidades como a Taça Giuseppe 

Garibaldi, onde o casal compete junto pela taça; Laço Pais e Filhos (as), Laço Dupla, 

entre outras modalidades. (BESEN, 2017) 

A figura 7 representa mãe e filha, competidoras da modalidade Pais e Filhos 

(as). 

 
FIGURA 7 - LAÇO PAIS E FILHOS (AS) 

FONTE: o próprio autor. 
 

 O duelo, momento principal do evento, acontece na modalidade laço 

comprido, onde a amazona laça o chifre do boi, conforme representado na figura 8 a 

seguir. (BESEN, 2017) 

 
FIGURA 8 - ARMADA FEITA 

FONTE: o próprio autor. 
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 Para as ganhadoras, Besen (2017), afirma que são entregues troféus 

conforme a posição no ranking, e no local, ficam fotos das “Anitas14” ganhadoras de 

edições passadas, conforme mostra a figura 9 a seguir. 

 
FIGURA 9 - ESTANTE DOS TROFÉUS 

FONTE: o próprio autor. 

                                                      
14 Nome dado as competidoras do Duelo de Anita. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado o processo de desenvolvimento do projeto 

com base na metodologia de Baxter (2011), contendo a análise diacrônica, análise 

sincrônica, o resultado da pesquisa de público alvo, as funções do produto, análises 

morfológica, estrutural e ergonômica, inspiração, conceito, ambiência, testes, 

critérios de seleção de alternativas e requisitos para os novos produtos. 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA 

A análise diacrônica conforme o quadro 2, é uma pesquisa elaborada a partir 

da junção de referências históricas, culturais e técnicas de um produto a ser 

produzido, a fim de suprir as necessidades definidas para o projeto sem correr o 

risco de que haja plágio em seu resultado. Esta análise é uma ferramenta 

indispensável para a capacidade criativa a partir do momento em que se inicia um 

projeto. (PAZMINO, 2015) 

 
FONTE: WIKIPEDIA..., 2017, disponível em: https: 

//pt.wikipedia.org/wiki/Poncho#/media/File: 
Gaucho1868b.jpg 

1968 
Poncho feito em lã, com abertura 
nas laterais e comprimento até a 

altura das coxas. (PEREIRA, 2010) 
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FONTE: MADE..., 2017, disponível em:http://madein 

thesixties.tumblr.com/post/22581048349 

1970 
Golas altas e estampas marcam o 
ano, tecido pesado para melhor 
caimento, barra com estampa 

diferente ao restante, 
comprimento até a altura dos 

joelhos. (PEREIRA, 2010) 

 
FONTE: JIGSAW..., 2017, disponível em: http://www. 

jigsaw-online.com/blog/home/the-poncho.html 

1972 
O crochê e o tricô estavam em 
alta, e a confecção de ponchos 

com este tipo de trabalho manual, 
exigia mão-de-obra qualificada, o 

uso de franjas a barra da 
indumentária era usado como 

adorno a peça para atribuir 
volume ao mesmo. (PEREIRA, 

2010) 

 
FONTE: PINTEREST..., 2017, disponível em: 

https://br .pinterest.com/pin/394487248592980536/ 

1976 
Poncho com gola ” V” 

confeccionado em lã batida, com 
comprimento abaixo dos joelhos e 
estampas entre linhas. (PEREIRA, 

2010) 
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FONTE: FREEPEOPLE..., 2017, disponível em: 

https:/ /www.freepeople.com/shop/vintage-1980s-
missoni-poncho/ 

 1980 
O poncho em tricô, gola circular, 
confeccionado em várias cores, 

formando uma estampa 
transversal, a modelagem tem 

pontas ao meio e franjas em sua 
extremidade. (PEREIRA, 2010) 

 
FONTE: ETSY..., 2017, disponível em: https://www. 

etsy.com/listing/520762338/on-sale-vintage-90s-
womens-cape-sewing 

1990 
Poncho em lã, com abertura ao 

meio, abotoaduras, e capuz, 
comprimento a altura dos joelhos. 

(PEREIRA, 2010) 

 
FONTE: SNP..., 2017, disponível em: http://www.snp 

cultura.org/exposicao_vatic ano_sobre_cultura_ 
gaucha_homenageia_papa_ francisco.html 

2000 
Poncho feito em lã com estampas 

típicas da cultura gaúcha, 
comprimento abaixo dos joelhos e 

recorte retangular em sua 
modelagem. (PEREIRA, 2010) 

QUADRO 2 - ANÁLISE DIACRÔNICA 
FONTE: o próprio autor. 
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A partir da análise realizada, constata-se que a principal matéria-prima 

utilizada na confecção de ponchos é a lã natural. O poncho é utilizado desde 1968, 

por homens e mulheres, sendo a modelagem adaptada conforme o biótipo.  

Restringia-se o comprimento da peça no mínimo a altura das coxas e no máximo até 

os joelhos. Em 1972 o tricô foi fundamental para a confecção da peça, junto ao uso 

de franjas na extremidade, agregando rusticidade e sutileza a estética dos ponchos. 

Esta tendência durou até 1980, contudo nesta mesma década foi-se utilizado 

modelagem com pontas ao meio e estampas transversais. Em 1990 surgiram as 

modelagens com capuz e corte central com abotoaduras, facilitando o manuseio da 

peça. No ano de 2000, as estampas indígenas são usadas para adornar a peça, o 

corte da gola em “V” volta a ser tendência e permanece desde então. 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA 

A análise sincrônica conforme o quadro 3 tem como finalidade fazer uma 

comparação de produtos semelhantes existentes no comércio, quanto ao modelo, 

caimento, aspectos estéticos e funções.  Nesta análise são incorporados aspectos 

significativos com o intuito de direcionar informações consistentes no produto. 

(PAZMINO, 2015)  

 
FONTE: CASA..., 2017, disponível em: https:/ 

/www.casadogaucho.com/produto/1226/pala-feminino-
cavalos 

 
 

PONCHO ESTAMPADO 
 
Fabricante: Flor de Liz 
Preço: R$280,00 
Material: Lã 85%, Couro 5%, 
Nylon 10% 
Cor: Marrom, bege 
Pontos Positivos: Devido a 
modelagem, a peça possui 
fácil manuseio. 
Pontos Negativos: A abertura 
ao meio prejudica a 
funcionalidade da peça. Não 
há bolsos. 



33 
 

 

 
FONTE: ESTILO..., 2017, disponível em: http:// 

estilosantafe.com.br/la-criolla/338-077-pala-patria-la-
criolla.html 

 
PONCHO FECHADO 

 
Fabricante: La Criolla 
Preço: R$690,00 
Material: Lã 90%, Poliamida 
10% 
Cor: Azul Escuro 
Pontos Positivos: 
Fechamento rente a gola. 
Pontos Negativos: A peça 
não contém capuz, nem 
bolsos. 

 
FONTE: ESTILO..., 2017, disponível em:http:// 

estilosantafe.com.br/la-criolla/335-026a-pala-santa-
cruz.html 

 
PONCHO ESTAMPADO 

 
Fabricante: Santa Cruz 
Preço: R$340,00 
Material: Acrílico 100% 
Cor: Caqui 
Pontos Positivos: Tecido 
leve. Modelagem básica com 
bom caimento. 
Pontos Negativos: Peça em 
acrílico, não traz o mesmo 
conforto térmico como a lã, 
não há botões na gola. 

 
FONTE: ESTILO..., 2017, disponível em:http:// 

estilosantafe.com.br/la-criolla/331-072-poncho-de-la-de-
ovelha.html 

 
PONCHO LISTRADO 

 
Fabricante: Santa Fé 
Preço: R$200,00 
Material: LÃ 92%, algodão 8% 
Cor: Marrom 
Pontos Positivos: Fios que 
trazem conforto térmico ao 
usuário, fechadura rente a 
gola. 
Pontos Negativos: Sem 
capuz, sem bolsos. 
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FONTE: AETEGA..., 2017, disponível em:http:// 

artega.com.br/palas-ponchos-e-capas/12114-pala-rs-
preto-g.html 

PONCHO ESTAMPADO 
 
Fabricante: Gaúcho e Prenda 
Preço: R$199,00 
Material: Acrílico 100% 
Cor: Preto 
Pontos Positivos: Botões 
frontais, tecido leve, estampas 
na vertical, trazendo a 
sensação de alongamento de 
corpo. 
Pontos Negativos: Não há 
capuz, não há bolsos, tecidos 
em acrílico não trazem o 
mesmo conforto térmico que 
um fio natural proporciona a 
seu usuário. 

 
FONTE: ARTEGA..., 2017, disponível em:https:/ 

/artega.com.br/palas-ponchos-e-capas/2738-poncho-
feminino-g-85.html 

 
PONCHO ESTAMPADO 

 
Fabricante: Artega 
Preço: R$297,00 
Material: LÃ 100% 
Cor: Bege 
Pontos Positivos:  Tecido em 
fio de origem anima, trazem 
conforto térmico, abertura 
frontal, trazendo facilidade ao 
uso. 
Pontos Negativos: Não 
possui forro, modelagem 
simples, amarras na gola, não 
trazem ergonomia ao usuário. 

 
FONTE: ARTEGA..., 2017, disponível em:https:/ 

/artega.com.br/palas-ponchos-e-capas/2632-poncho-
patria.html 

 
PONCHO FORRADO 

 
Fabricante: Pátria 
Preço: R$625 
Material: Lã 100% 
Cor: Preto e vermelho 
Pontos Positivos: Repelente 
a água, forrado, trazendo 
ergonomia a peça. 
Pontos Negativos: Protege 
contra a água por um tempo, 
depois molha como qualquer 
outro tecido, a peça não 
possui capuz. 
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FONTE: ARTEGA..., 2017, disponível em:https:/ 

/artega.com.br/palas-ponchos-e-capas/8336-poncho-
sintetico-m-preto.html 

 
PONCHO SINTÉTICO 

IMPERMEÁVEL 
 
Fabricante: Artega 
Preço: R$ 111,00 
Material: Couro Sintético 
Cor: Preto 
Pontos Positivos: Alta 
impermeabilidade a água. 
Pontos Negativos: Não 
Possui capuz, não possui lã, a 
peça não traz conforto térmico. 

 
FONTE: CASA..., 2017, disponível em: https:/ 

/www.casadogaucho.com/produto/1226/pala-feminino-
cavalos 

 
PONCHO TRIANGULAR 

 
Fabricante: Flor de Liz 
Preço: R$148,80 
Material: Acrílico 100% 
Cor: Cinza 
Pontos Positivos: Tecido 
leve, sua modelagem em 
forma triangular traz um bom 
caimento. 
Pontos Negativos: Malha 
acrílica, não traz o mesmo 
conforto térmico que um tecido 
de lã, não possui capuz, nem 
bolsos. 

QUADRO 3 - ANÁLISE SINCRÔNICA 
FONTE: o próprio autor. 

 

Na análise realizada, foi possível identificar a similaridade dos produtos, no 

que se refere a modelagem, caimento, aberturas, estampas e adornos da peça, 

predominando um ar rústico e sofisticado. 

Os tecidos mais utilizados na confecção das peças são: lã de carneiro, 

algodão e acrílico, sendo somente os impermeáveis confeccionados em materiais 

sintéticos como poliamida. No que tange a modelagem a maioria possui 

comprimento médio, com variação de golas, barras e aberturas, onde, algumas 

peças possuem abertura frontal com fechamento em botões e outras apenas 

abertura inferior. Algumas possuem franjas na barra enquanto as demais são lisas. 

As peças mais diferenciadas possuem dupla face, gola alta, padronagem e 

impermeabilidade. 
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3.3 PÚBLICO-ALVO 

Segundo Pazmino (2015, p.98), “é preciso observar cuidadosamente o 

comportamento humano e perceber como os usuários interagem de maneira física e 

emocional com o ambiente, produtos e serviços”. Com base nisto, realizou-se um 

levantamento estatístico de dados sobre o público-alvo deste projeto, obtendo-se os 

seguintes resultados: 

Das respostas coletadas por meio da pesquisa de público-alvo, nota-se que 

80,6% das mulheres possuem idade entre 20 e 30 anos, 72,8% são solteiras e 

estudantes e destas, 35% estão cursando o ensino superior. 

Quanto a classe social, 39,8% pertencem a classe D, ou seja, possuem 

renda mensal que entre de $1.244 a $2.488 reais, segundo o Centro de Políticas 

Sociais, porém, a maioria depende financeiramente dos pais que tem uma 

estabilidade financeira concreta elevando o público para a classe B e A. 

Quanto a preferência de passeio e atividades de lazer 43,7% vão para 

rodeios que acontecem aos fins de semana. 42,7% determinaram seu estilo como 

casual. Quando se trata do uso de poncho e bombacha, 61,2% respondeu que são 

adeptas a peça, referindo-se a cores prediletas 26,2% prefere ponchos na cor preta 

e 26,7%, bombachas de cor Caqui. 

Quanto a funcionalidade das peças, 80,6% usaria poncho com capuz, 97,1% 

declara importante a colocação de bolsos no vestuário e 89,3% julga de grande 

importância a impermeabilidade da peça, protegendo-os de possíveis mudanças 

climáticas durante o uso. 

Referente ao contato do público com cavalos e frequência de cavalgada, 

31,7% cavalgam semanalmente e quando vão para rodeios 42,7% gastam em torno 

de $100,00 a $300,00 reais. 

Destas, 96,1% conhecem Anita Garibaldi e 83,5% já frequentaram ou 

competiram no rodeio feminino chamado Duelo de Anita. 86,4% respondeu que 

usaria um look composto de poncho e bombacha inspirados em Anita Garibaldi, 

enriquecendo a cultura, e incorporando diversidade, trazendo inovação a 

indumentária tradicionalista gaúcha. 
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3.3.1 Painel de Público-Alvo 

De acordo com Pazmino (2015, p.104), “o uso de imagens para representar 

o público-alvo é um auxílio para que o processo cognitivo do designer perceba de 

forma nítida o público a ser atendido pelo projeto”. Por este motivo, o quadro 4 a 

seguir contêm uma compilação de imagens que representam o público do projeto. 

 
QUADRO 4 - PAINEL DE PÚBLICO-ALVO 

FONTE: o próprio autor. 
 

3.4 FUNÇÕES DO PRODUTO 

Segundo Löbach (2001), os produtos de design, em um bom processo de 

planejamento, devem adequar-se positivamente a três funções específicas: a 

prática, a estética e a simbólica. 

3.4.1 Função Prática 

Para Löbach (2001), a função prática está atrelada ao que se percebe 

fisiologicamente no uso de um produto, necessitando assim da ação tátil do usuário 

frente a interface de utilização do mesmo. 
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Com base nisso, a função prática dos produtos desenvolvidos neste projeto, 

consiste diretamente nos benefícios que as adaptações da modelagem tradicional 

dos ponchos convencionais trazem as usuárias, pois, permitem o transporte de 

pequenos objetos em bolsos de fácil acesso, protegem de intempéries possuindo 

uma das duas faces impermeáveis, possuem capuz para maior conforto térmico em 

dias frios e um comprimento adequado para cavalgar. 

3.4.2 Função Estética 

De acordo com Löbach (2001), a função estética é correlata aos parâmetros 

sensoriais de uso, como textura, cromatização e forma. 

Neste caso, os produtos da coleção possuem textura característica da fibra 

principal de confecção das peças, sendo esta, a lã. 

As cores, adequam-se a preferência do público-alvo e ao ambiente de uso 

das peças e a modelagem ampla, remete ao conforto e liberdade dos movimentos. 

3.4.3 Função Simbólica 

Conforme Löbach (2001), a função simbólica é correlata as questões 

psicológicas do uso dos produtos, ou seja, aos sentimentos e reações conscientes e 

subconscientes que os produtos despertam no usuário. 

Neste caso, os ponchos elaborados, possuindo como inspiração uma 

personagem valorizada na cultura gaúcha, buscam despertar sentimentos relativos a 

vida campeira, a força feminina e ao estilo de vida batalhador das mulheres inseridas 

neste contexto social. 

A lã, a tipologia da peça, a reutilização dos laços e o uso da crina de 

cavalos, possuem o propósito de aproximar as usuárias as atividades mais 

marcantes da vida sulista, trazendo reflexões históricas sobre os fatos passados que 

implicaram no presente da cultura. 
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3.5 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

De acordo com Baxter (2011, p.77) “a análise morfológica estuda todas as 

combinações possíveis entre os elementos ou componentes de um produto ou 

sistema”. 

No poncho Dois Mundos a forma básica acompanha o caimento do corpo a 

partir do colarinho e no contorno da cabeça, logo, pode ser considerado 

antropomorfo, pois cobre a silhueta do corpo sem separar os membros. As 

extremidades da peça são geométricas, pois formam linhas retas. 

Em relação a textura do produto, possui caráter dúbio, pois a face 

impermeável é lisa e a outra, contém a textura macia e porosa da trama da lã. 

Também, os detalhes aplicados proporcionam dualidade no caráter da peça, onde a 

argola metálica e a crina de cavalo implicam em um aspecto rústico, que combinam 

com as atividades do público e com a característica militar da personagem de 

inspiração, e por outro lado, o laço e os bordados remetem à feminilidade, ao lado 

maternal de Anita Garibaldi e as demais atividades do público. 

A combinação de cores, retiradas dos elementos de inspiração, propiciam ao 

poncho aspecto quente, sendo esta, o vermelho junto ao caqui, ambas com 

temperatura cromática alta. Esta característica torna-se ideal para a estação na qual 

se faz uso da peça, onde a temperatura ambiente é baixa. 

No Poncho Prenda a forma não segue o contorno do corpo, pois este é 

transpassado e amorfo. O capuz contorna basicamente a forma da cabeça sendo 

finalizado em uma gola arquitetônica de tamaho olímpico. 

A textura de uma das faces é proveniente da trama da lã batida e na face 

impermeável é lisa devido a estrutura do Aquablock. Existe volume na parte frontal 

devido a aplicação de laços substituiveis, também confeccionados em lã batida.  

As características cromáticas da peça  implicam em simplicidade e elegância 

na combinação do preto com o caqui, que criam um aspecto neutro para o poncho. 

O poncho Melena possui forma simétrica com relação aos demais, devido a 

circunferência da gola, a forma em “V” nas fendas laterais, e a barra reta. O franzido 

na altura da cintura torna a peça um pouco mais ajustada ao formato do corpo.  

O diferencial da textura está nos detalhes onde o trançado em crina de 

cavalo proporciona alto relevo macio na região da gola. Também o couro de laço 

utilizado na barra cria um aspecto rústico contrastando com a lã e Aquablock. 
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As cores utilizadas advém da preferencia do público-alvo onde combinou-se 

o azul com o caqui, em que esta combinação confere ao produto femilinidade e 

sofisticação. 

3.6 ANÁLISE ESTRUTURAL 

Segundo Löbach (2001, p.147) “o objetivo da análise estrutural é tornar 

transparente a estrutura de um produto, mostrar sua complexidade estrutural”.  

Os quadros 5, 6 e 7 a seguir fragmentam as partes do produto desenvolvido, 

descrevendo e analisando individualmente cada componente da peça, enumerando 

a quantidade de aplicação de cada um e listando o material de composição. 

Nos ponchos confeccionados, separou-se componentes de estruturação 

conforme listados. 

PONCHO DOIS MUNDOS  

 

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Poncho 1 Lã Batida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
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2 Capuz 1 Lã Batida 

3 Cordão com ponteira 1 Algodão 

4 Laço reutilizado 1 Couro bovino 

5 Laço decorativo 1 Lã Batida 

6 Argola metálica 1 Chumbo 

7 Bolsos 2 Cetim 

8 Face impermeável 1 Acquablock 

9 Crina de cavalo - Pelagem simples 

QUADRO 5- ANÁLISE ESTRUTURAL DOIS MUNDOS 
FONTE: o próprio autor. 

 
 

PONCHO PRENDA 

 

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Poncho 1 Lã Batida 

2 Capuz 1 Lã Batida 

3 Laço substituível 6 Lã Batida 

4 Bolsos 2 Cetim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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5 Capuz/ Face 
Impermeável 

1 Acquablock 

6 Face impermeável  Acquablock 

7 Abotoadura Capuz 2 Metal 

QUADRO 6 - ANÁLISE ESTRUTURAL PRENDA 
FONTE: o próprio autor. 

 
 

PONCHO MELENA 

 

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Poncho 1 Lã Batida 

2 Gola Removível 1 Lã 
Batida/pelagem 

de cavalo 

3 Franzido frente e 
costas 

2 Algodão 

4 Bolsos 2 Cetim 

5 Detalhe na barra 1 Couro Bovino 

6 Face impermeável 1 Acquablock 

QUADRO 7 - ANÁLISE ESTRUTURAL MELENA 
FONTE: o próprio autor. 

1 

2 

3 4 5 

6 
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Da análise estrutural, percebe-se a complexidade de montagem e 

estruturação das peças, o cuidado com a modelagem usada para melhor caimento e 

conformidade da peça, não prejudicando a usuária quando exerce atividades como 

cavalgar, frente ao objetivo de ampliação da funcionalidade dos ponchos para o uso 

em rodeios campeiros, e especificamente, no Duelo de Anita. 

3.7 ANÁLISE ERGONÔMICA 

Ao se projetar um produto ou ambiente é necessário pensar em sua 

interação com seus possíveis usuários, isto inclui portadores de deficiência, 

crianças, idosos, grávidas, obesos, anões etc. Para isto, faz-se uso da ergonomia, 

que segundo Iida (2005), envolve não somente o ambiente físico, ou a máquina, 

mas também, todos os processos organizacionais. 

Com base nisto, os ponchos desenvolvidos são termicamente confortáveis 

quando utilizados no inverno e em dias chuvosos, não sendo recomendados para 

uso em estações de temperatura ambiente elevada. Os tecidos utilizados para 

confecção das peças não causam alergia, sendo a parte impermeável de fibra 

sintética e a outra, de fibra natural. O peso e os tamanhos das peças não 

atrapalham a movimentação, pois estes são projetados para serem utilizados em 

rodeios. 

As peças pesam em torno de  900g e quando comparados a outros produtos 

os mesmos apresentam-se como pesados, porém produtos similares não possuem 

caracteristica dupla face, somente forro, e outros modelos não contém forro. 

Há uma boa usabilidade nas peças pela facilidade ao serem vestidas. O 

atrito constante gerado pela movimentação da usuária pode causar geração de 

peeling na face confeccionada em lã, por outro lado, a face impermeável possui alta 

resistência, suportando as intempéries e as agressões do uso. 

Quanto a conservação das peças, indica-se a lavagem profissional a seco, a 

secagem no sol e o armazenamento em locais secos para evitar a proliferação de 

fungos. A passagem pode ser feita com ferro em baixa temperatura em ambos os 

lados. 

Os produtos são dimensionados dentro dos padrões das tabelas de medidas 

comerciais, sendo as peças, confeccionadas no tamanho M da tabela de medida, 
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ilustrada a seguir, porém a indicação na etiqueta ficará como tamanho único. 

QUADRO 8 - TABELA DE MEDIDAS FEMININAS 
FONTE: COMO..., 2011, disponível em: https://lillianmafblog.wordpress.com/tag/tabela-medida-

feminina/ 
 

Com relação a pegas, manejo e controle, observa-se pega de engate e 

manejo fino no manuseio com o cordão de ajuste e laços substituíveis, bem como 

pega de gancho e manejo grosseiro no processo de vestir, desvestir e virar a peça. 

Todos os manejos são geométricos, pois nenhuma parte de manejo do produto 

acompanha as formas do corpo. 

Todos os controles estão em conformidade com o estereótipo popular. No 

uso do cordão de ajuste, o controle é contínuo, pois não possui uma posição 

definida, permitindo uma infinidade de possibilidades de ajuste. Na troca do laço 

decorativo, o controle é discreto, pois só há uma forma de regular a posição do 

acessório. 

3.7.1 Etiqueta 

A etiqueta de composição das peças possui formato retangular com 6cm de 

comprimento por 4cm de largura. O plano de fundo é branco e as escritas pretas. 

Nela estão contidas todas as informações obrigatórias na seguinte ordem: razão 

social, CNPJ, composição dos tecidos, pictogramas de tratamento e conservação, 

nacionalidade e tamanho do produto. A fonte utilizada na disposição das 

informações é Arial 10, pela boa legibilidade. Na parte superior, há um espaço em 

branco, que serve como margem para fixação na peça e também como área de 

recorte, caso haja preferência de remoção da mesma por parte da usuária. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7bar5bvWAhWFEJAKHY1sB5oQjRwIBw&url=https://lillianmafblog.wordpress.com/tag/tabela-medida-feminina/&psig=AFQjCNGi9Sp7jdW4G8yYAXF1dTXNRPQlEg&ust=1506272685796647
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7bar5bvWAhWFEJAKHY1sB5oQjRwIBw&url=https://lillianmafblog.wordpress.com/tag/tabela-medida-feminina/&psig=AFQjCNGi9Sp7jdW4G8yYAXF1dTXNRPQlEg&ust=1506272685796647
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A figura 10 a seguir ilustra a etiqueta de composição e suas dimensões, 

apresentando informações de essencialidades de composição têxtil, formas de 

lavagem e manuseio da peça. 

 
FIGURA 10 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO 

FONTE: o próprio autor. 

3.7.2 Tag 

A tag, assim como a etiqueta de composição, possui formato retangular, 

porém com 14cm de comprimento e 8cm de largura. Nela, estão contidas apenas 

informações de conceito, onde, na parte frontal é impresso o logotipo, composto por 

um camafeu de Anita Garibaldi e o nome da marca, sendo este, Dama Farroupilha. 

No verso, são grafados apenas as iniciais do nome. O plano de fundo é preto e as 

informações escritas em branco, onde, é utilizado a fonte Brad’s Tattoo, que em sua 

estética, harmoniza com os arabescos do camafeu. 

A figura 11 a seguir, ilustra as duas faces da tag e suas medidas. 

 
FIGURA 11 - TAG 

FONTE: o próprio autor. 
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3.8 INSPIRAÇÃO 

Inspiração vem de algo que se aprecia, por um fato que chama atenção, por 

meio de seus aspectos históricos embasado nos impactos que causou, algo que 

inspira a criação de produtos que criem uma expectativa positiva fazendo com que 

os usuários tenham uma experiencia positiva com aquele produto, trazendo 

lembranças do valor que tal produto terá.  

 

Segundo Treptow (2005, p. 105): 

A escolha de um tema para a coleção depende da sensibilidade do designer 
ou da equipe de criação. Sue Jones defende que os alunos de design de 
moda não devem buscar sua inspiração nos temas relacionados as 
tendências atuais, pois é prerrogativa do aluno de design estar à frente do 
seu tempo, tentar antever preferências futuras e lançar novas tendências a 
partir de criativas propostas de estilo. 

 
Os ponchos desenvolvidos neste projeto, são inspirados em Anita Garibaldi, 

nas características principais de sua personalidade e da sua história. Do contexto 

descrito no capítulo 2.3 referente a história da personagem, é possível extrair os 

elementos de definição para compor a estrutura formal e estética das peças, estes 

consistem no heroísmo, que permite o uso de aspectos conceituais como formas 

firmes e amplas, juntamente a ideia de guerrilheira, que insere a peça na linha de 

frente da batalha, permitindo definir como interface principal de representação 

simbólica a parte frontal dos ponchos. A mulher heroína entra como símbolo de 

sofisticação e charme para as peças. Os demais elementos enaltecem a vida 

campeira, e a paixão por rodeios e cavalos. 

3.8.1 Painel de Inspiração 

 O painel de inspiração, de acordo com Pazmino (2015, p.162), “ajuda na 

definição e visualização do significado do produto para facilitar na geração de 

alternativas, a criação do estilo do produto, definição dos aspectos semânticos e 

simbólicos etc.” 

Com base nisto, o quadro 9 a seguir possui um conjunto de imagens 

representativas dos elementos de inspiração do projeto, com enfoque em Anita 

Garibaldi, nas características da vida campeira e do papel feminino neste contexto. 
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QUADRO 9 - PAINEL DE INSPIRAÇÃO 

FONTE: o próprio autor. 

3.9 CONCEITO 

O conceito dos produtos elaborados neste projeto é extraído da soma entre 

os elementos de inspiração e as características do público-alvo. 

Segundo Pazmino (2015, p.182), “os conceitos são palavras ou signos que 

provocam imagens mentais”. Tendo isto em vista, o conceito deste projeto é descrito 

nas seguintes palavras: Tudo o que uma dama farroupilha pode fazer, na 

funcionalidade de uma roupa. Tudo o que uma roupa pode fazer, na representação 

de uma dama farroupilha. 

3.10 AMBIÊNCIA 

Segundo Faerm (2012, p.78) a “ambiência sinaliza o que está por vir através de 

sensações, cores, clientes, detalhes e estética. Um painel de ambiência bem-

sucedido dá ao receptor um gostinho do que será a coleção [...]” 

Partindo disto, o quadro 10 a seguir, faz a representação do conceito do 

projeto. 
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QUADRO 10 - AMBIÊNCIA 

FONTE: o próprio autor. 

3.10.1 Texto de Ambiência 

O painel de ambiência põe a mulher campeira como dominadora dos demais 

elementos, a fim de representar tudo o que ela pode fazer, desde o controle sobre o 

cavalo, e a intersecção entre o campo e a cidade, sem perder a feminilidade no 

revoar de suas vestes, remetendo a capacidade de ser mãe e guerreira. 

A cidade duplicada em cores diferentes, representa a funcionalidade dos 

ponchos, que além de serem dupla-face, podem ser utilizados em rodeios e demais 

atividade campeiras, e também em rotinas do público na cidade. 

3.11 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DO PRODUTO 

O primeiro teste realizado conforme o quadro 11, foi com a crina de cavalo. 

Foram retiradas mechas de oito cavalos, quatro mechas foram lavadas três vezes no 

shampoo, e quatro mechas lavadas três vezes no detergente para descobrir qual 

produto é mais eficaz para retirar impurezas. Descobriu-se que o detergente é mais 
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eficiente para limpar o fio. 

 

 

 

Após a limpeza das mechas, foi realizada a hidratação da crina (quadro 11), 

com uso de condicionador e amaciante, para torná-la macia e maleável. 

 

 

 

Neste teste, constatou-se que o amaciante deixa o fio macio, maleável e 

com um odor melhor em comparação ao condicionador. Logo, o uso do detergente 

para lavagem e do amaciante para hidratação, são as opções mais adequadas para 

o início do trabalho com a crina, em comparação ao shampoo e ao condicionador. 

Após a lavagem, deixou-se as mechas secarem naturalmente e em seguida 

foram separadas mechas pequenas para trançar de acordo  com o quadro 13. Para 

unificar os fios, foi utilizado óleo de cabelo e spray fixador de fios, e por fim, 

acabamento com cola branca. Porém, a crina de cor escura ficou “esbranquiçada”, 

ao contrário da clara que ficou uniforme. Logo, constatou-se que o melhor método 

para finalizar a trança de crina escura é apenas com uso do spray fixador. 

 

 

 

 

 

QUADRO 11 - TESTE COM CRINA 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 12 - HIDRATAÇÃO DA CRINA 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 13 - TESTE DE TRANÇA 
FONTE: o próprio autor. 
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O segundo material testado foi o couro bovino reutilizado do laço comprido. 

Este, foi desmanchado para ser utilizado como ornamento nos ponchos. Na tentativa 

de amaciar o couro, algumas amostras foram deixadas no vinagre durante 12 horas 

conforme o quadro 14 e após, foram secas ao sol. Não se obteve o resultado 

esperado, pois o couro continuou rígido. 

 

 
 

Depois de testar o melhor tratamento para os materiais utilizados, procurou-

se verificar a melhor maneira de aplicação dos mesmos a lã. Primeiramente, foi 

cuidadosamente aplicado o couro bovino ao tecido e o resultado foi positivo segundo 

o quadro 15. 

 

 

 

Em seguida, verificou-se o uso da crina como fio para bordado, e o resultado 

foi aceitável. Também, a aplicação das tranças sobre o tecido, e esta fixou-se 

adequadamente conforme o quadro 16. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 14 - TESTE DE COURO BOVINO 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 15 - APLICAÇÃO DO COURO NA LÃ 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 16 - APLICAÇÃO DA CRINA NA LÃ 
FONTE: o próprio autor. 
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A última aplicação testada, foi o guippir15 de acordo com o quadro 17, que a 

princípio era uma das opções de acabamento para os ponchos. Os resultados 

obtidos foram positivos, necessitando apenas que o detalhe seja ajeitado 

manualmente após a aplicação. 

 

 

 

Depois de testar as formas de acabamento, iniciou-se os testes de 

modelagem, onde, definiu-se a forma da peça por meio da moulage e os moldes 

retirados no morim, foram cortados na lã em conformidade com o quadro 18. 

 

 

 

 

Após o corte do molde na lã, realizou-se a primeira prova segundo o quadro 

19, onde, notou-se a necessidade de ajustes na região do colarinho, pois, pelo fato 

da peça ser dupla-face e não conter abertura para o processo de vestir e desvestir, o 

tamanho da abertura deve ser maior, para não apertar o pescoço da usuária, pois é 

nele, que a peça ficará sustentada. 

                                                      
15 Uma linha de linho ou seda com motivos de relevo que formam arabescos, é considerada a mais 

nobre das rendas. (SABINO, Marco. Dicionário da moda. Rio de Janeiro: Elsevier ,2007). 

 

 

QUADRO 17 - APLICAÇÃO DO GUIPPIR NA LÃ 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 18 - CORTE DO MOLDE NA LÃ 
FONTE: o próprio autor. 
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Depois de realizar os ajustes necessários na primeira prova, cortou-se o 

tecido impermeável a partir da base da face em lã, para montar a peça e prepará-la 

para os acabamentos em concordância com  o quadro 20. 

 

 

 

Com as crinas já testadas, e feito o teste de costura, para ser usado junto a 

gola removível do Poncho Melena, as crinas utilizadas não possuem cola, pois a 

mesma com o passar do tempo passa a esfarelar, fazendo com que o produto perca 

sua qualidade, a partir disso ao trançar,o fio é untado com óleo reparador de pontas, 

fazendo com que a mecha esteja em conformidade para seu manuseio confome 

mostra a figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

 

 

QUADRO 19 - PRIMEIRA PROVA 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 20 - CORTE E PREPARAÇÃO PARA ACABAMENTOS 
FONTE: o próprio autor. 

QUADRO 21 - CRINAS, PREPARAÇÃO E COSTURA 
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As crinas já trançadas, são costuradas com fio de Nylon® para melhor 

resultado funcional e estético, como suas extremidades não possuem a mesma 

largura, as mechas são costuradas entrelaçadas com crinas já costuradas, ou 

costura-se novas mechas por cima para dar acabamento a peça. Resultando em 

uma gola com cores claras e escuras devido as mechas de diferentes pelagens de 

cavalos. 

Os testes realizados foram importantes para estabelecer a melhor maneira 

de trabalhar os materiais e monta a peça. Depois de descobrir o melhor caminho a 

ser seguido na construção do poncho a partir das amostras utilizadas, realizou-se o 

processo nos materiais finais, para confecção ds produtos. 

3.12 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

De acordo com Pazmino (2015, p.224), “após a geração de alternativas 

para o projeto, torna-se necessária a escolha da melhor solução”. Para isto, usam-se 

critérios de seleção, que “devem estar relacionados a aspectos quantitativos e 

qualitativos, e devem ser adaptados a cada novo projeto”. 

Para este projeto, os critérios utilizados para seleção de alternativas são 

correlatos a funcionalidade das peças, a configuração e a montagem. Logo, foram 

escolhidas as alternativas que continham características de proteção, conforto, que 

transportem itens possuindo bolsos, com estética rústica, campeira e feminina, 

demonstrando as características da personagem de inspiração, sendo dupla-face e 

contendo detalhes para decoração, além de serem completamente costuradas em 

máquina reta industrial. 

3.13 REQUISITOS PARA O NOVO PRODUTO 

Conforme Pazmino (2015, p.28), os requisitos são “as restrições do projeto e 

quanto antes forem explicitados, melhor será para o andamento do projeto”. 

Em vista disso, foram estabelecidos alguns requisitos para os produtos 

desenvolvidos. Estes, estão atrelados a funcionalidade e estética das peças e 

também ao uso dos ponchos nas atividades do público-alvo. 

O primeiro requisito, consiste no fato de todas as peças possuírem 
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funcionalidade aumentada, ou seja, ter serventia além da proteção contra o frio, 

como no caso da maioria dos produtos similares dispostos no mercado. Para isto, os 

ponchos elaborados precisam proteger as usuárias da chuva, contendo uma face 

impermeável, além de conterem bolsos que possibilitem o transporte de objetos de 

pequeno e médio porte, como celular, carteira, documentos, relógio, joias, carteira 

de cigarro, isqueiro e maquiagem. 

Quanto a estética, todos devem se enquadrar na categoria fashion16, para 

que possam ser utilizados no dia a dia e não percam o conceito. Também, todos os 

ponchos devem conter adornos que transmitam as duas mensagens principais 

extraídas da personagem de inspiração, sendo estas: os elementos sutis, que 

remetem a cidade e ao lado maternal de Anita Garibaldi e os elementos rústicos, que 

representam as características do campo e da guerrilha. 

Quanto as atividades do público, as peças desenvolvidas devem servir tanto 

para o cotidiano das mulheres quanto para as atividades em eventos, principalmente 

para serem utilizadas no Duelo de Anita dentre os demais rodeios campeiros. 

                                                      
16 Algo ou Alguém que está na moda. (DICIO...,2017, disponível em:< https://www.dicio.com. 

br/fashion/ >) 
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4 RESULTADOS 

Após o processo de criação e construção do projeto, este capítulo aborda os 

resultados obtidos, contendo as alternativas selecionadas, as cartelas de cores, 

tecidos, materiais e aviamentos, sendo encerrado com a produção fotográfica. 

4.1 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Segundo Pazmino (2015, p.224), “as alternativas devem passar por um 

“funil” em que as melhores soluções passam a ser avaliadas de forma mais criteriosa 

e outras soluções ficam para trás”.  Após este processo, os quadros 22, 23, 24, 25 e 

26 a seguir, contêm as alternativas que melhor se adequam a proposta do projeto. 

As seleções contém elementos do painel de inspiração para melhor 

conformidade e obtenção de resultados no projeto.  

 

 
 
 

 

QUADRO 22 - SELEÇÃO I 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 23 - PONCHO PRENDA – CONFECCIONADO 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 24 - PONCHO DOIS MUNDOS – CONFECCIONADO 
FONTE: o próprio. 
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QUADRO 25 - SELEÇÃO IV 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 26 - PONCHO MELENA – CONFECCIONADO 
FONTE: o próprio autor. 
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4.2 CARTELAS 

As cores, os tecidos, os materiais e os aviamentos utilizados para 

desenvolvimento dos produtos são listados em cartelas, com informações quanto a 

composição, titulação e fornecedor. 

4.2.1 Cartela de Cores 

Segundo Treptow (2005), a cartela de cores contém todas as matizes 

utilizadas no desenvolvimento de um projeto de moda. O quadro 27 a seguir 

descreve as matizes utilizadas nos produtos da seleção de alternativas. 

 
QUADRO 27 - CARTELA DE CORES 

FONTE: o próprio autor. 

4.2.2 Cartela de Tecidos, Materiais e Aviamentos 

Para Treptow (2005), a escolha de tecidos e aviamentos que irão compor os 

produtos de uma coleção é de extrema importância no desenvolvimento de um 

projeto, pois é a partir deles que se tomará conhecimento sobre os principais 
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elementos estéticos do projeto. O quadro 28 a seguir lista os tecidos, materiais e 

aviamentos contidos nos produtos selecionados. 

 
QUADRO 28 - CARTELA DE TECIDOS, MATERIAIS E AVIAMENTOS 

FONTE: o próprio autor. 

4.3 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 

Os quadros 29, 30, 31, 32 e 33 a seguir contêm as fotografias da produção 
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fotográfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 30 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 31 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 32 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 33 - PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
FONTE: o próprio autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo foi possível verificar a diferença que pequenas 

alterações podem fazer no vestuário, não só no quesito estético e/ou simbólico, mas 

na função prática do produto. Também, notou-se que a funcionalidade de uma peça 

está diretamente associada a ergonomia, em relação ao conforto no uso, onde, no 

caso dos ponchos, a inserção de bolsos mostrou-se útil para o transporte de objetos 

e sua localização na parte frontal da peça mostrou-se ergonômica para acesso ao 

compartimento. Caso contrário, um bolso posicionado na parte traseira da peça, não 

seria ergonômico, devido à dificuldade de uso do mesmo. 

A realização dos testes foram importantes para encontrar a melhor 

alternativa com intuito de confeccionar as peças no que diz respeito aos materiais de 

costura utilizados, a crina de cavalo ao ser trançada e costurada, ornamenta a gola 

de uma das peças alcançando resultados positivos mostrando que é sim possível 

trazer de forma estética e simbólica um animal que o público alvo aprecia por seu 

significado. 

Outro fator de suma importância observado neste estudo, foi a facilidade e 

capacidade das técnicas de modelagem no que corresponde a adaptações e 

modificações de moldes, onde, o simples planejamento de posicionamento de um 

bolso, pôde ser inserido facilmente no molde. 

Desta mesma forma, outras alterações podem ser feitas para tornar as 

peças de vestuário mais funcionais, no caso do poncho, atingir este objetivo é 

possível com mudanças básicas, fazendo com que o público-alvo consiga efetuar 

suas atividades, sem sentir frio, não se molhar devido as interpéries e ainda sim 

vestir uma peça esteticamente agradável aos olhos apropriado ao seu estilo de vida. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: ENTREVISTA  

COMO SURGIU O DUELO DE ANITA? 

 “A ideia surgiu durante a 6ª Edição dos Gladiadores de Laço, realizada pela 

Família Figueiredo na cidade de Paulo Lopes. Na ocasião, a prenda catarinense, 

Priscila Goedert , fechou dez armadas e foi classificada para grande final. Um título 

inédito para uma prenda naquele evento. Foi aí que tive a ideia de inovar, realizar 

um rodeio onde as mulheres fossem a estrela maior. Quando saímos do evento pedi 

para minha filha, Mariana Justen Besen, ajudar a escolher um nome para o Duelo: E 

não teve outra! Ela que na época era 1º Prenda Juvenil do Brasil e havia 

apresentado no Concurso uma pesquisa sobre a Grande Mulher Catarinense, a 

Heroína Anita Garibaldi, sugeriu então o nome de ANITA.  

 O evento não se restringe somente às mulheres. Durante o Duelo 

acontecem diversas modalidades como : Laço Irmão, Pai/mãe e Filho(a), Laço casal, 

Laço Trio, Laço Dupla e também provas funcionais que envolvem prendas, peões 

com seus cavalos. 

 O que nós não imaginávamos que já na 1ª Edição do evento 

conseguíssemos reunir prendas de três estados. ( RS,SC e PR ).  

Já  no 2º Duelo de Anita participaram 106 prendas. Onde aconteceram 

diversas apresentações campeiras artísticas e culturais. Na 3ª edição participaram 

mais de 160 prendas e 850 duplas de prendas e peões incluindo também o estado 

de SP.O que realmente não esperávamos que essa genial ideia, seria um sucesso 

tão grande. Estamos felizes com toda essa repercussão. 

A partir de então, o Duelo de Anita tornou-se um dos eventos femininos mais 

conhecidos do estado de Santa Catarina como também  em toda região sul e 

sudeste do Brasil.”  

 

QUAL É A SUA PARTICIPAÇÃO NO DUELO DE ANITA? 

 “Sou idealizadora do projeto. No 1º Duelo de Anita fui coordenadora do 

evento. 
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 Porém, com a descoberta do câncer fiquei debilitada e passei o a 

coordenação aos meus filhos Mariana Justen Besen e Marcos Cézar besen. Ajudo, 

oriento dentro das minhas possibilidades, venci o câncer por duas vezes, mais hoje 

mesmo com a descoberta de outro câncer, não deixaria de estar presente em mais 

um ano que acontece o duelo. O evento termina aqui no domingo, na segunda estou 

indo ao hospital para começar novamente o tratamento.” 

 

VOCÊ PODE COMENTAR SOBRE O DUELO, ONDE ACONTECE, É SÓ PARA 

MULHERES, TEM PREMIAÇÃO? 

 “Claro, o Duelo de Anita é um evento itinerante. Esse ano acontece aqui na 

cidade de Alfredo Wagner, nos dias 28, 29 e 30 de julho durante a 17SEMANA 

JULIANA, porém ano que vem o evento pode acontecer na cidade de Pedro Lopes, 

em Santa Catarina, o local do próximo ainda sera definido. 

 O objetivo do evento é mostrar e valorizar a força feminina no Laço 

Comprido e também homenagear a Guerreira Catarinense ANITA GARIBALDI. Além 

da modalidade exclusiva e individual para as mulheres, tem também a Taça 

GIUSEPPE GARIBALDI, prova em que participam duplas formadas por prendas 

e peões. Tem premiação em dinheiro e troféus. Porém,  o mais cobiçado é a 

estatueta de ANITA GARIBALDI, que dará a prenda campeã o título de “ANITA” 

2017” 

Encerro meu relato com uma frase de  Franz Kafka que diz:  “A solidariedade 

é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.” 

 

 

Maria do Carmo Justen Besen 

Idealizadora do Duelo de Anita 

 

 

 

 

                                                      
17 Semana Juliana é uma data muito importante no calendário histórico e cultural de SC. Foi nesse 

período que houve a tomada de Laguna na Revolução Farroupilha. E o Duelo sempre acontecerá 

nessa data. BENSEN,2017. 
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APÊNDICE B: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 
QUADRO 34 - GERÇÃO DE ALTERNATIVAS 1-5 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 35 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 6-10 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 36 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 11-15 

FONTE: o próprio autor. 



74 
 

 

 
QUADRO 37 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 16-20 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 38 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 21-25 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 39 - GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 26-27 

FONTE: o próprio autor. 

26 27 
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APÊNDICE C: GRÁFICOS DE PÚBLICO-ALVO 

 

GRÁFICO 1 - IDADE 
FONTE: o próprio autor.  

 

GRÁFICO 2 - ESTADO CIVIL 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 3 - ESCOLARIDADE 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 4 - CLASSE SOCIAL 
FONTE:  o próprio autor. 

 

          

GRÁFICO 5 - LUGARES QUE FREQUENTA 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 6 - ESTILO PESSOAL 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 7 - USO DO PONCHO 
FONTE: o próprio autor. 

    

GRÁFICO 8 - COR PREFERIDA 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 9 - COR DE BOMBACHA 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 10 - DETALHES DO PONCHO 
FONTE: o próprio autor. 

 

GRÁFICO 11 - CAPUZ 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 12 - BOLSOS 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 13 - IMPERMEABILIDADE DA PEÇA 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 14 - INVESTIMENTO EM RODEIOS 
FONTE: o próprio autor. 

 

 

GRÁFICO 15 - PASSEIO A CAVALO 
FONTE: o próprio autor. 
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GRÁFICO 16 - ANITA GARIBALDI 
FONTE: o próprio autor. 

 

GRÁFICO 17 - DUELO DE ANITA 
FONTE: o próprio autor. 
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APÊNDICE D: FICHA TÉCNICA 

 
DISCRIMIN. FORNECE. LARGURA QUANT. PREÇO OBS. 

ACQUABLOCK Karsten 1,40mt 2,00mt R$ 60,00 A lã e o tecido 
impermeável são 
cortados juntos; A 
seguir costura-se o 
bolso com zíper, o 

fecho do capuz, 
insere o passador 

na extremidade do 
capuz; depois é 
fechada a barra, 
confeccionado o 
laço, unindo-o no 

corte lateral da 
peça, e colocando a 
argola com os fios 
de laço para dar 
acabamento ao 
outro lado peça. 

LÃ BATIDA 
VERMELHA 

Cootegal 1,30mt 1,00mt R$ 30,00 

LÃ BATIDA 
CAQUI 

Cootegal 1,30mt 2,00mt R$ 60,00 

Linha para costura Sancris 4000mt 3000mt R$ 2,60 

Zíper Invisível 
 

YKK 15cm 2 unidades R$ 3,20 

Cordão Polipropileno 
 

São José 205mt 1,5mt R$0,55 

Ponteira KR  - 2 R$ 6,30 

Argola GS metalúrgica 1 1 R$5,00 

Mão-de-obra 
Carvalho Alta 

Costura 
- - R$ 200,00 

Couro Bovino - - 20 cm R$0,00 

Crina de Cavalo - - 10 mechas R$0,00 

 TOTAL R$367,65 

QUADRO 40 - FICHA TÉCNICA PONCHO DOIS MUNDOS 
FONTE: o próprio autor. 
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DISCRIMIN. FORNECE. LARGURA QUANT. PREÇO OBS. 

     
Os detalhes da peça 
estão enumerados 

conforme o QUADRO 
36. 

O detalhe 2 está na 
forma montada, e ao 

lado desmontada 
contendo 3 partes 

sendo o laço, o meio do 
laço e a fita, o molde 

está feito com corte em 
tecido duplo. Ao corte 
recomenda-se deixar a 

maegem de costura. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 TOTAL R$367,65 

QUADRO 41 - FICHA TÉCNICA PONCHO DOIS MUNDOS DETALHES 
FONTE: o próprio autor. 
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DISCRIMIN. FORNECE. LARGURA QUANT. PREÇO OBS. 

ACQUABLOCK Karsten 1,40mt 2,80mt R$ 84,00 A lã e o acqablock 
são cortados 

juntos; a seguir 
costura-se o bolso 
com zíper, capuz, 
após é fechada a 

barra, costura-se os 
botões de pressão 
na parte frontal e  

botão chapeado na 
gola, para o 

fechamento da 
peça, a seguir  são 

feitos laços 
removíveis onde há 

botão de pressão 
na parte inferior do 

laço para uni-lo a 
peça. 

LÃ BATIDA 
PRETA 

Cootegal 1,30mt 0.50cm R$ 7,50 

LÃ BATIDA 
CAQUI 

Cootegal 1,30mt 0.50cm R$ 7,50 

LÃ BATIDA 
VERMELHA 

Cootegal 1,30mt 0.50cm R$ 7,50 

LÃ BATIDA 
AZUL 

Cootegal 1,30mt 0.50cm R$ 7,50 

Linha para costura Sancris 4000mt 3000mt R$ 2,60 

Zíper Invisível YKK 15cm 3 unidades R$ 6,40 

Botão de Pressão Golden Papio 2 cm 6 pares R$ 3,00 

Botão Chapeado 
Decorado 

KR  20mm 2 R$ 25,00 

Mão-de-obra 
Carvalho Alta 

Costura 
- - R$ 300,00 

 TOTAL R$ 451,00 

QUADRO 42 - FICHA TÉCNICA PONCHO PRENDA 
FONTE: o próprio autor. 
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DISCRIMIN. FORNECE. LARGURA QUANT. PREÇO OBS. 

     1-Botão Chapeado: 
aplicado na gola do 

capuz. 
2- Laço: corta-se um 

retângulo e costura as 
extremidades, após com 

um retângulo menor 
costura -se o meio do 

anterior para dar o 
formato do laço,e 

retângulo de 
comprimento maior para 
fazer a fita, atrás costura-

se o botão de pressão 
para aplica-lo a peça. 

3- Bolso costurado com 
zíper invisível. 

4 – 5 – Parte direita e 
esquerda. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 TOTAL R$367,65 

QUADRO 43 - FICHA TÉCNICA PONCHO PRENDA DETALHES 
FONTE: o próprio autor. 



87 
 

 

 

 
DISCRIMIN. FORNECE. LARGURA QUANT. PREÇO OBS. 

 
ACQUABLOCK 

Karsten 1,40mt 2,00mt R$ 60,00 
A lã e o acqablock 

são cortados 
juntos; a seguir 

costura-se o 
elástico na cintura e 
nas costas deixando 
o tecido franzido, o 

bolso com zíper, 
após é fechada a 

barra, costura-se os 
botões de pressão. 
A gola e montada e 
com as mechas de 
crina trançada é 
costurada a peça 

com as pontas 
entrelaçadas para 
dar acamebento. 

LÃ BATIDA 
AZUL 

Cootegal 1,30mt 2,00mt R$ 60,00 

Linha para costura 
 

Sancris 4000mt 3000mt R$ 2,60 

Linha de Nylon 
 

Cikala 2793mt 60mt R$ 4,65 

Zíper Invisível 
 

YKK 15cm 2 unidades R$ 3,20 

Botão de Pressão 
 

Golden Papio 2cm 4 pares R$ 4,00 

Mão-de-obra 
Carvalho Alta 

Costura 
- - R$ 350,00 

Crina de Cavalo 
 

- - 10 mechas R$0,00 

 TOTAL R$367,65 

QUADRO 44 - FICHA TÉCNICA PONCHO MELENA 
FONTE: o próprio autor. 
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APÊNDICE E: QUADRO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

ASPECTO CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

FUNÇÃO 
PRÁTICA 

Proteção X X X X X X X X X X X X X X 

Transporte de 
itens 

X X X X X X X X X X X X X X 

Conforto   X  X X X X X X X X X X 

FUNÇÃO 
ESTÉTICA 

Rusticidade X X X   X X X X   X X X 

Campeira  X X   X X X X   X X X 

Feminilidade X X X X X X X  X X X X X X 

FUNÇÃO 
SIMBÓLICA 

Anita Garibaldi  X X   X X X X   X X  

Guerreira X X    X X X X X   X X 

Mãe  X  X X X X X X  X X X  

CONFIG. 

Capuz X X X X X X X X X X X X X X 

Dupla-face X X X X X X X X X X X X X X 

Bolsos X X X X X X X X X X X X X X 

Detalhes X X X X X X X X X X X X X X 

MONTAGEM Reta Industrial X X X X X X X X X X X X X X 

PONTUAÇÃO 10 13 12 9 10 14 14 13 14 10 10 13 14 12 

SELECIONADA         X    X  

QUADRO 45 - CRITÉRIOS 1-14 
FONTE: o próprio autor. 

 

ASPECTO CRITÉRIOS 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

FUNÇÃO 
PRÁTICA 

Proteção X X X X X X X X X X X X X 

Transporte de 
itens 

X X X X X X X X X X X X X 

Conforto X X X X X X X X X X  X  

FUNÇÃO 
ESTÉTICA 

Rusticidade  X  X X X X X   X X X 

Campeira X X X X X X X X  X X   

Feminilidade X  X X X X X   X    

FUNÇÃO 
SIMBÓLICA 

Anita Garibaldi X  X X X X X   X    

Guerreira X   X  X   X   X X 
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Mãe X X X X X X X X X X    

CONFIG. 

Capuz X X X X X X X  X X X X X 

Dupla-face X X X X X X X X X X X X X 

Bolsos X X X X X X X X X X X X X 

Detalhes X X X X X X X X X X X X X 

MONTAGEM Reta Industrial X X X X X X X X X X X X X 

PONTUAÇÃO 13 11 12 14 13 14 13 10 10 12 9 10 9 

SELECIONADA    X  X  X      

QUADRO 46 - CRITÉRIOS 15-27 
FONTE: o próprio autor. 


